
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

-CONSILIUL LOCAL- 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău aprobat prin Hotărârea nr. 

60/26.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 

 Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință 

ordinară; 

 Având în vedere: 

 - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată la nr. 

175/CLM/08.05.2019 prin care se propune aprobarea completării Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău 

aprobat prin Hotărârea nr. 60/26.03.2018 a Consiliului Local al municipiului Buzău; 

 - raportul Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău, înregistrat la nr. 

4786/08.05.2019; 

 - avizul comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al 

municipiului Buzău; 

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 

asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - prevederile art. 63, alin. (1), lit. c) și d), alin. (4), lit. a) și alin. (5), lit. a) din 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

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. 2015/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 



 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 Art.1.- După alineatul (2) al articolului 41 din Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău se introduce un 

nou alineat cu următorul conținut:  

”(3) Declanșarea procedurii de organizare a concursurilor de 

angajare/recrutare se face cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de 

credite, respectiv a primarului municipiului Buzău.” 

Art.2.-Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Asistență 

Socială a municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 

     consilier Viorel Ion 

 

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                 Eduard Pistol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 30 mai 2019 

Nr. 139 

 

 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în ședința din data de 30 mai 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) 
din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și 



actualizată, cu un număr de 20 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcție și 21 consilieri prezenți la ședință.  

Domnul consilier Lambru Daniel nu votează. 
                                                                                                            

                                                            
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- PRIMAR - 
Nr. 175/CLM/08.05.2019 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de Organizare 

și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, aprobat prin 

Hotărârea nr. 60/26.03.2018 a Consiliului Local al municipiului Buzău 

 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. a şi alin. (3), lit. b) din Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea 

primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi 

reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local.  

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.63, alin.(1), lit.c) și d), 

primarul are atribuții referitoare la bugetul local și atribuții privind serviciile publice 

asigurate cetățenilor. Astfel, în sensul gestionării judicioase a bugetului local, în 

calitate de ordonator principal de credite, precum și a asigurării unor servicii publice 

de calitate, primarul gestionează resursele umane în vederea îndeplinirii atribuțiilor 

în conformitate cu actele normative în vigoare. 

Pentru ocuparea posturilor vacante declanșarea procedurii de organizare a 

concursurilor de angajare/recrutare se face cu aprobarea prealabilă a ordonatorului 

principal de credite, respectiv primarul municipiului Buzău. 

         Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al 

Municipiului Buzău, completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

Direcției de Asistență Socială aprobat prin Hotărârea nr.60/26.03.2018 a Consiliului 

Local al municipiului Buzău,cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 

PRIMAR, 
Constantin Toma 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Nr. 4786/08.05.2019 

 

R A P O R T  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Regulamentului de Organizare 

și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău aprobat prin 

Hotărârea nr.60/26.03.2018 a Consiliului Local al municipiului Buzău 

          

În conformitate cu prevederile art.36, alin (2), lit.a şi alin. (3), lit.b) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea 

primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi 

reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local.  

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.63, alin.(1), lit.c) și d), 

primarul are atribuții referitoare la bugetul local și atribuții privind serviciile publice 

asigurate cetățenilor. Astfel, în sensul gestionării judicioase a bugetului local, în 

calitate de ordonator principal de credite, precum și a asigurării unor servicii publice 

de calitate, primarul gestionează resursele umane în vederea îndeplinirii atribuțiilor 

în conformitate cu actele normative în vigoare. 

Pentru ocuparea posturilor vacante declanșarea procedurii de organizare a 

concursurilor de angajare/recrutare de la nivelul Direcției de Asistență Socială a 

municipiului Buzău se va face cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de 

credite, respectiv primarul municipiului Buzău. 

Astfel, propun ca art.41 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

Direcției de Asistență Socială a municipiului Buzău să fie completat cu această 

prevedere. 

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               

 
 


