
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea structurii organizatorice și a denumirii Centrului pentru 

Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială Buzău  
 
       Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 

Având în vedere: 
        - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.  
115/CLM/04.04.2018 prin care se propune modificarea structurii organizatorice și 
a denumirii Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială Buzău, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap; 
         - raportul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău înregistrat sub 
nr. 3.571/04.04.2018; 

- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- avizul Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

         - acordul Consiliului de administrație al Liceului Tehnologic ”Henri Coandă” 
Buzău; 

- prevederile art. 32, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 84, alin. (1) şi art. 112, alin. (3), lit. g) și lit. m) din Legea 
nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 

În temeiul art. 36, alin. (1) și (2), lit. a) și alin. (3), lit. b), art. 45, alin. (1) și 
art. 115, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
            Art. 1.- Se aprobă modificarea structurii organizatorice și a denumirii 
Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială Buzău. 
           Art. 2.- Se aprobă înfiinţarea și funcționarea Compartimentului pentru 
Recuperare şi Reabilitare Funcţională grupa adulți într-o anexă a Liceului 
Tehnologic ”Henri Coandă”, din municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 50, Buzău 
și a Compartimentului pentru Recuperare şi Reabilitare Funcţională grupa copii 
în municipiul Buzău, strada Pietroasele nr. 11. 



  
     Art. 3.- Complexul de servicii pentru persoane cu dizabilităţi este serviciu 
social de interes local, fără personalitate juridică, în structura Direcţiei de 
Asistenţă Socială a Municipiului Buzău, care este furnizor public de servicii 
sociale, în subordinea Consiliului Local al municipiului Buzău. 
  Art. 4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Asistență 
Socială a municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
           
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier George – Aurelian Vlad 

                                                                 
 
 
 
 
         
                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                                       Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Buzău, 26 aprilie 2018   
Nr. 92 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 26 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, --- 
abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri prezenţi 
la şedinţă. 
 Domnul consilier Daniel Lambru nu participă la vot. 



            ROMÂNIA 
     JUDEŢUL BUZĂU 
   MUNICIPIUL BUZĂU 

      - PRIMAR - 
Nr. 115/CLM/04.04.2018 
 
 
 
 

EXPUNERE  DE  MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a denumirii 

Centrului pentru Recuperare Reabilitare şi Educaţie Specială Buzău  
 
 
        Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, unităţile administrativ teritoriale au 
posibilitatea să înfiinţeze şi să finanţeze unităţi care să ofere servicii sociale care 
să răspundă unei nevoi stringente ale acelei localităţi. 
         În prezent sunt înregistrate în municipiul Buzău 4687 de persoane cu 
dizabilităţi. După împlinirea vârstei de 18 ani lipsa niciunei alternative de 
integrare a acestor persoane creează o presiune socială care afectează nu doar 
persoana cu dizabilitate ci şi întreaga familie a acesteia. 
        Prin serviciile de specialitate care monitorizează persoanele cu dizabilităţi 
am putut identifica faptul că aceste persoane din municipiul nostru odată cu 
absolvirea unei forme de învăţământ special sau încheierea stagiului de 
recuperare într-un centru dedicat copiilor, în majoritatea cazurilor se întorc în 
familie unde, datorită inactivităţii cumulate cu situaţia familială şi factorii 
economico-sociali, starea lor fizică şi psihică se degradează, iar progresele 
recuperatorii obţinute se pierd. Acest lucru coroborat cu vârsta părinţilor sau 
aparţinătorilor conduce la degradarea calităţii vieţii atât a persoanei cu dizabilităţi 
dar şi a mediului familial în care aceştia trăiesc. 
 Astfel, se impune modificarea structurii organizatorice și a denumirii  
Centrului de Recuperare, Reabilitarea și Educație Specială în Complexul de 
servicii pentru persoane cu dizabilități având în componență următoarele 
compartimente: Compartimentul pentru Recuperare și Reabilitare Funcțională 
grupa copii și Compartimentul pentru Recuperare și Reabilitare Funcțională 
grupa adulți. 
 Acest complex de servicii este un serviciu social de interes local, fără 
personalitate juridică în structura Direcției de Asistență Socială a municipiului 
Buzău, cele două compartimente urmând a avea următoarele sedii: 
 - Compartimentul pentru Recuperare și Reabilitare Funcțională grupa copii, 
municipiul Buzău, strada Pietroasele nr. 11; 
 
 
 



 - Compartimentul pentru Recuperare și Reabilitare Funcțională grupa 
adulți, municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 50, în incinta Liceului ”Henri 
Coandă”. 
          Prin crearea acestui complex de servicii, municipiul Buzău se va înscrie în 
rândul unităților administrativ teritoriale care oferă servicii sociale pentru adulţii 
cu dizabilităţi. 
 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Buzău- 

Nr. 3.571/04.04.2018   
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice și a denumirii 

Centrului pentru Recuperare, Reabilitare şi Educaţie Specială Buzău  
 
    Potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, unităţile administrativ teritoriale au 
posibilitatea să înfiinţeze şi să finanţeze unităţi care să ofere servicii sociale care 
să răspundă unei nevoi stringente ale acelei localităţi. 

În municipiul Buzău trăiesc 4687 de persoane cu dizabilităţi. După 
împlinirea vârstei de 18 ani lipsa niciunei alternative de integrare a acestor 
persoane creează o presiune socială care afectează nu doar persoana în cauză 
dar şi întreaga familie a acesteia. 
        Prin serviciile de specialitate care monitorizează persoanele cu dizabilităţi 
s-a constatat că persoanele cu dizabilităţi din municipiul nostru odată cu 
absolvirea unei forme de învăţământ special sau încheierea stagiului de 
recuperare într-un centru dedicat copiilor, în majoritatea cazurilor se întorc în 
familie unde, datorită inactivităţii cumulate cu situaţia familială şi factorii 
economico-sociali, starea lor fizică şi psihică se degradează iar progresele 
recuperatorii obţinute se pierd. Acest lucru coroborat cu vârsta părinţilor sau 
aparţinătorilor duc la degradarea calităţii vieţii atât a persoanei cu dizabilităţi, dar 
şi a mediului familial în care aceştia trăiesc. 
 Astfel, se impune modificarea structurii organizatorice și a denumirii  
Centrului de Recuperare, Reabilitarea și Educație Specială în Complexul de 
servicii pentru persoane cu dizabilități având în componență următoarele 
compartimente: Compartimentul pentru Recuperare și Reabilitare Funcțională  
grupa copii și Compartimentul pentru Recuperare și Reabilitare Funcțională  
grupa adulți. 
 Acest complex de servicii este un serviciu social de interes local, fără 
personalitate juridică în structura Direcției de Asistență Socială a municipiului 
Buzău, cele două compartimente urmând a avea următoarele sedii: 
 - Compartimentul pentru Recuperare și Reabilitare Funcțională grupa copii, 
municipiul Buzău, strada Pietroasele nr. 11; 
 - Compartimentul pentru Recuperare și Reabilitare Funcțională grupa 
adulți, municipiul Buzău, strada Horticolei nr. 50, în incinta Liceului Henri 
Coandă. Pentru acest din urmă loc de acordare a serviciilor sociale pentru 
persoanele cu dizabilități s-a procedat la obținerea acordului Consiliului de 
administrație al Liceului Tehnologic ”Henri Coandă”. 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Gabriela Antonescu 


