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H O T Ă R Â R E  
pentru modificarea Hotărârii nr. 96/2005 a Consiliului Local al Municipiului 

Buzău privind înființarea și organizarea Complexului de Servicii pentru  
Persoane Vârstnice ”Alexandru Marghiloman” Buzău  

 
 

Consiliul Local al Municipiul Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului Municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr. 39/CLM/06.02.2019, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 
96/2005 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind înființarea și 
organizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru 
Marghiloman” Buzău, în sensul stabilirii numărului de locuri de cazare în 
cadrul Centrului Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane 
Vârstnice ”Alexandru Marghiloman”; 

- raportul nr. 1.318/06.02.2019 al Direcției de Asistență Socială a 
Municipiului Buzău; 

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

- prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), punctul 
2, art. 45, alin. (1) precum și ale art. 115, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1.-  Articolul 2 din Hotărârea nr. 96/2005 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind înființarea și organizarea Complexului de 
Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru Marghiloman” Buzău, astfel 
cum a fost modificat prin HCL nr. 5/26.01.2012, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

”Art.2.- Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice acordă 
servicii comunitare pentru 40 de persoane vârstnice în sistem rezidențial și 
pentru 50 de persoane vârstnice pe lună în sistem de îngrijire la domiciliu”. 



 
Art. 2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă 

Hotărârea nr. 5/2012 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru 
modificarea Hotărârii nr. 96/2005 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
privind înființarea și organizarea Complexului de Servicii pentru Persoane 
Vârstnice ”Alexandru Marghiloman” Buzău. 

Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de 
Asistență Socială a municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI 
consilier Bogdan – Florin Hudițoiu 

 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                                                      Eduard Pistol 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Buzău, 22 februarie 2019 

Nr. 24 

 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 

şedinţa din data de 22 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un 

număr de 21 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 

consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă.  

Domnul consilier Lambru Daniel nu votează. 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
 -PRIMAR- 

Nr. 39/CLM/06.02.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 96/2005 a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău privind înființarea și organizarea 
Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice  

”Alexandru Marghiloman” Buzău  
 

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru 
Marghiloman” Buzău a fost înființat prin Hotărârea nr. 96/2005 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău ca instituție de asistență socială prin care se 
asigurau servicii sociale unui număr de 30 de persoane vârstnice în sistem 
rezidențial, și unui număr de 50 de vârstnici în sistem de îngrijire la 
domiciliu. 

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru 
Marghiloman” funcționează de la data de 01 iulie 2017 în cadrul Direcției 
de Asistență Socială a Municipiului Buzău. 

În urma desfășurării activității, în primii 6 ani de la înființare, s-a 
constatat faptul că numărul de locuri de cazare în compontenta rezidențială 
este insuficient astfel că, în anul 2012, prin Hotărârea nr. 5 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău, a fost mărită capacitatea de cazare la un 
număr de 50 de paturi.  

Menționez faptul că această modificare s-a realizat prin renunțarea la 
spațiul alocat serviciilor de recuperare și reabilitare fizică și, mai ales, în 
detrimentul amenajării spațiului destinat pregătirii și servirii hranei 
beneficiarilor.  

Urmare a controalelor de specialitate efectuate de către Direcția de 
Sănătate Publică a județului Buzău, în anul 2013, Complexul de Servicii 
pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru Marghiloman” a fost obligat să 
restrângă numărul locurilor de cazare la 40, având în vedere că a fost 
impusă reorganizarea spațiului destinat bucătăriei și servirii hranei, în 
conformitate cu normele legale în vigoare, însă fără a se mai reglementa 
această acțiune prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

Față de această situație propun Consiliului Local al Municipiului 
Buzău să aprobe stabilirea capacității de cazare a persoanelor vârstnice în 
cadrul Complexului, de la 50 la 40 de paturi, cât sunt efectiv în momentul 
de față. Această măsură este, în fapt, o atestare oficială a numărului real 
de locuri de cazare pe care Complexul o oferă beneficiarilor de servicii 
sociale în sistem rezidențial încă din anul 2013, și este obligatorie pentru 
funcționarea legală a instituției. 



În acest scop se impune modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 96/2005 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

Având în vedere cele expuse mai sus, s-a redactat alăturatul proiect 
de hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
 

P R I M A R, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Nr.1.318/06.02.2019 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 96/2005 a 

Consiliului Local al Municipiului Buzău privind înființarea și organizarea 
Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice  

”Alexandru Marghiloman” Buzău 
 
 

Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru 
Marghiloman” Buzău este instituție publică de asistență socială, fără 
personalitate juridică, aflată în subordinea Direcției de Asistență Socială a 
municipiului Buzău din data de 01.07.2017. 

La data înființării Complexului, prin Hotărârea nr. 96/2005 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău privind înființarea și organizarea 
Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru 
Marghiloman” Buzău, a fost stabilită o capacitate de cazare a compontentei 
rezidențiale de 30 de paturi. 

În anul 2005, prin adresa cu nr. 3876/07.06.2005, Direcția de 
Sănătate Publică a Județului Buzău, prin intermediul Compartimentului de 
Supraveghere a Stării de Sănătate, a notificat Complexul asupra unui 
program de conformare, necesar eliberării Autorizației Sanitare de 
Funcționare, prin care spațiul destinat bucătăriei nu este adecvat pregătirii 
hranei. În vederea utilizării acestui spațiul ca oficiu de preparare și servire a 
meselor în regim de cantină, era necesară amenajarea și reorganizarea sa, 
în conformitate cu prevederile legale. 

În anul 2012, prin  Hotărârea nr. 5/26 ianuarie 2012 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău pentru modificarea Hotărârii nr. 96/2005 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău privind înființarea și organizarea 
Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru 
Marghiloman” Buzău, a fost mărită capacitatea de cazare a instituției de la 
30 de locuri la 50, prin alocarea suplimentară pentru spațiul de cazare, a 
spațiului destinat serviciilor de recuperare și reabilitare fizică și a spațiului 
destinat  amenajării bucătăriei. 

În anul 2013, urmare a faptului că, pentru eliberarea Autorizației 
Sanitare de Funcționare, Direcția de Sănătate publică a județului Buzău a 
solicitat întocmirea unui  Plan de conformare care să prevadă modificarea 
blocului alimentar, Complexul a realocat spațiile, rezultând un număr de 40 
de locuri de cazare. 

De asemenea, în cursul anului 2018, Agenția Județeană de Plăți și 
Inspecție Socială a recomandat la pct. 9 în Raportul de monitorizare în 



teren Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru 
Marghiloman” – centru rezidențial nr. 14.748/2018 ” modificarea capacității 
centrului rezidențial și aprobarea acesteia prin hotărâre de Consiliul Local”. 

Având în vedere faptul că, începând cu anul 2013 Complexul 
furnizează servicii sociale în sistem rezidențial unui număr de 40 de 
beneficiari, este necesară stabilirea capacității de cazare a persoanelor 
vârstnice în cadrul Complexului, de la 50 la 40 de paturi. 

În sensul celor de mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, 
cu rugămintea de a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței ordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Gabriela Antonescu 


