ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal,
statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului
Buzău – forma actualizată conform Codului Administrativ, precum și
completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției
de Asistență Socială a Municipiului Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în
ședința ordinară;
Având în vedere:
-referatul primarului Municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
427/CLM/07.11.2019;
-raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău,
înregistrat sub nr. 11.950/07.11.2019;
- avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a
Consiliului Local al Municipiului Buzău;
-prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
-prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și
completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 292/2011 – a asistenței sociale, cu modificările
și completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările
ulterioare;
-prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelorcadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență
socială și a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare;
-prevederile Hotărârii nr. 268/23.11.2018 a Consiliului Local al
Municipiului Buzău privind modificarea Hotărârii nr. 244/31.10.2018 a
Consiliului local al Municipiului Buzău.
În temeiul art. 129, alin. (1) și (2), lit. a) și alin. (3), lit. c) și art. 139,
alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 – Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 244/2018
și a Hotărârii Consiliului Local nr. 268/2018, în sensul că în ambele acte
normative anexele nr. 1, 1b și 2 se vor înlocui cu anexele 1, 1b și 2 la
prezenta hotărâre.
Art.2 – Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de
organizare și funcționarea al Direcției de Asistență Socială a municipiului
Buzău, potrivit anexei nr. 3.
Art.3 – Celelalte prevederi ale hotărârilor menționate la art. 1 rămân
nemodificate.
Art.4 – Anexele nr. 1, 1b, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 01.12.2019.
Art.6 – Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de
Asistență Socială a Municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier Vasile Murguleț

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU
CU ATRIBUȚII DELEGATE,
ELENA CAMELIA TOMA

Buzău, 15 noiembrie 2019
Nr. 328
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
şedinţa din data de 15 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1),
coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un
număr de 20 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23
consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.
Domnul consilier Lambru Daniel nu votează.

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 427/CLM/07.11.2019

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei,
numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială
a Municipiului Buzău – formă actualizată conform Codului Administrativ,
precum și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Direcției de Asistență Socială

În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(3), lit.c) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local aprobă în condiţiile legii,
la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea și statul de funcţii ale
instituțiilor publice de interes Având în vedere cele precizate mai sus şi
prevederile art. 610 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
conform cărora:
(1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de
maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a
să stabilească funcţia publică/funcţiile publice de execuţie de consilier
achiziţii publice prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie
care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 50%
sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de consilier
achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu
atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%.
(2) Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice
în condiţiile alin. (1) ocupă funcţii publice care implică desfăşurarea de
activităţi de achiziţie publică, în proporţie mai mare de 50% din atribuţiile
aferente funcţiei publice, vor fi numiţi în funcţiile publice de consilier achiziţii
publice în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin.
(1).
- Schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie de inspector,
clasa I, grad profesional superior (id post 534873), consilier, clasa I, grad
profesional superior (id post 468165), din cadrul Compartimentului Achiziţii
Publice prin transformarea în două funcţii publice de execuţie de consilier

achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, ca urmare a atribuţiilor
din fişele de post cu pondere mai mare de 50% pe activităţi de achiziţie
publică, potrivit art. 610 alin.(1) din Codul administrativ;
Ținând cont de specificul activității Direcției de Asistență Socială a
municipiului Buzău, de noua structură aprobată prin H.C.L. nr. 244/2018 și
nr. 268/2018 precum și de volumul de activitate, fără modificarea numărului
de funcții publice aprobat prin avizul Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici nr. 4702/2017, în structura organizatorică a instituției au survenit
modificări.
Astfel, structura instituției a fost stabilită cu respectarea cadrului
organizatoric din domeniul funcției publice, aprobat de O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici nr. 4702/2017, și a Legii nr. 53/2003-Codul muncii, cu modificările
și completările ulterioare, pentru personalul contractual.
Organigrama, numărul de personal și statul de funcții supuse
aprobării acoperă cu personal toate compartimentele în vederea exercitării
dreptului și capacității efective de soluționare și gestionare, în numele și în
interesul colectivității locale, a problemelor de asistență socială în
municipiul Buzău, în condițiile legii.
Totodată propun aprobării și modificările aduse Regulamentului de
Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială, în sensul
completării acestuia cu atribuțiile specifice Serviciului Resurse Umane,
Salarizare, Asistenți Personali, Administrativ, Compartimentului Financiar Contabil, Compartimentului Juridic și Compartimentului Achiziții Publice.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Nr. 11.950/07.11.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei,
numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială
a Municipiului Buzău – formă actualizată conform Codului Administrativ,
precum și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Direcției de Asistență Socială
În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(3), lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, consiliul local aprobă în condiţiile legii, la
propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea și statul de funcţii ale
instituțiilor publice de interes local. Având în vedere cele precizate mai sus
şi prevederile art. 610 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
conform cărora: (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în
termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al
părţii a VI-a să stabilească funcţia publică/funcţiile publice de execuţie de
consilier achiziţii publice prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de
execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult
de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de
consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de
execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%.
(2) Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice în
condiţiile alin. (1) ocupă funcţii publice care implică desfăşurarea de
activităţi de achiziţie publică, în proporţie mai mare de 50% din atribuţiile
aferente funcţiei publice, vor fi numiţi în funcţiile publice de consilier achiziţii
publice în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin.
(1).
- Schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie de inspector, clasa I,
grad profesional superior (id post 534873), consilier, clasa I, grad
profesional superior (id post 468165), din cadrul Compartimentului Achiziţii
Publice prin transformarea în 2 funcţii publice de execuţie de consilier
achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, ca urmare a atribuţiilor
din fişele de post cu pondere mai mare de 50% pe activităţi de achiziţie
publică, potrivit art. 610 alin.(1) din Codul administrativ;

În structura organizatorică a instituției noastre au survenit următoarele
modificări:
- Înfiinţarea în subordinea directorului executiv al Direcției de Asistență
Socială a municipiului Buzău a Compartimentului Achiziții Publice care
cuprinde 2 funcţii publice de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I,
grad profesional superior;
- Înfiinţarea în subordinea directorului executiv al Direcției de Asistență
Socială a municipiului Buzău a Compartimentului Financiar-Contabil, care
cuprinde: 1 funcţie publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional
superior, 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I, grad profesional
superior, 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I, grad profesional
asistent și 1 funcţie publică de execuţie de referent clasa III, grad
profesional superior;
- Înfiinţarea în subordinea directorului executiv al Direcției de Asistență
Socială a municipiului Buzău a Compartimentului Juridic care cuprinde 1
funcţie publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional
principal;
- Serviciul Resurse Umane Juridic, Achiziții Publice, Economic,
Administrativ se redenumește Serviciul Resurse Umane, Salarizare,
Asistenți Personali, Administrativ.
- În cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Asistenți Personali,
Administrativ, Compartimentul Resurse Umane, Juridic, Administrativ se
redenumește Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și cuprinde
următoarele funcții publice: 1 funcţie publică de execuţie de consilier clasa
I, grad profesional superior, 2 funcţii publice de execuţie de inspector clasa
I, grad profesional superior, 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa
I, grad profesional principal și 1 funcţie publică de execuţie de referent
clasa III, grad profesional superior;
- În cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Asistenți Personali,
Administrativ se înființează Compartimentul Administrativ care cuprinde 2
posturi contractuale de execuție: 1 post de șofer și un post îngrijitor;
- Tot în cadrul Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Asistenți Personali,
Administrativ se înființează Compartimentul Asistenți Personali;
- În cadrul Serviciului Asistență și Protecție Socială Persoane Adulte
urmare acordului doamnei Baștiurea Maria-Daniela, consilier principal în
cadrul Compartimentului Monitorizare și Dezvoltare Instituții de Asistență
Socială Persoane Adulte, înregistrat la nr. 11274/21.10.2019, aceasta se
mută definitiv cu repartizarea postului în conf. cu prevederile art. 507 alin. 6
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în cadrul
Compartimentului Persoane Vârstnice și Persoane cu Handicap;

- În cadrul Serviciului Asistență și Protecție Socială Familie și Copil urmare
a acordului doamnei Dobroiu Maria Izabela, inspector superior în cadrul
compartimentului Prestații Sociale Familie și Copil, înregistrat la nr.
11275/21.10.2019, aceasta se mută definitiv cu repartizarea postului în
conf. cu prevederile art. 507 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, în cadrul Compartimentului Familie și Copil, iar doamna
Coman Gabriela, referent clasa III, grad profesional superior în cadrul
Compartimentului Monitorizare și Dezvoltare Instituții de Asistență Familie
și Copil, urmare a acordului înregistrat la nr. 11276/21.10.2019, se mută
definitiv cu repartizarea postului în conf. cu prevederile art. 507 alin. 6 din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la Compartimentul Prestații
Sociale Familie și Copil.
- Prin referatul directorului executiv al Direcției de Asistență Socială
înregistrat la nr. 9400/2019, a fost aprobată înființarea a 2 posturi
contractuale de îngrijitor la Centrul de Urgență de Zi și de Noapte pentru
Persoane fără Adăpost.
Astfel, structura organizatorică a fost stabilită cu respectarea cadrului
organizatoric din domeniul funcției publice, aprobat de O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici nr. 4702/2017, a Legii nr. 53/2003-Codul muncii, cu modificările și
completările ulterioare, pentru personalul contractual.
Organigrama, numărul de personal și statul de funcții supuse aprobării
acoperă cu personal toate compartimentele în vederea exercitării dreptului
și capacității efective de soluționare și gestionare, în numele și în interesul
colectivității locale, a problemelor de asistență socială în municipiul Buzău,
în condițiile legii.
Totodată propunem aprobării și modificările aduse Regulamentului de
Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială, în sensul
completării acestuia cu atribuțiile specifice Serviciului Resurse Umane,
Salarizare, Asistenți Personali, Administrativ, Compartimentului Financiar Contabil, Compartimentului Juridic și Compartimentului Achiziții Publice.
Aplicarea hotărârii se va face începând cu data de 01 decembrie 2019.
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

