ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-CONSILIUL LOCAL-

HOTĂRÂRE
privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de
Asistenţă Socială a 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.
75/CLM/05.03.2018 prin care se propune aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău;
- raportul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, înregistrat la nr.
2420/05.03.2018;
- avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al
Municipiului Buzău;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
- prevederile art. 41, art. 113, alin. (3), alin. (5) și art. 115, alin. (1) din Legea
nr. 292/2011 a asistenței sociale, 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. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1.- Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de
Asistență Socială a Municipiului Buzău, conform anexei care este parte integrantă
din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.04.2018.
Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte
prevederi contrare.

Art.3. Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției de Asistență
Socială a municipiului Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
consilier George - Aurelian Vlad

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 26 martie 2018
Nr. 60
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în
ședința din data de 26 martie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un
număr de 21 voturi pentru, 1 abținere și --- voturi împotrivă, din numărul total de 23
consilieri în funcție și 22 consilieri prezenți la ședință.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 75/CLM/05.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Buzău
În conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1) ale H.G. nr. 797/2017 pentru
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor
publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, consiliile locale
au obligația adoptării hotărârilor consiliului local pentru conformare cu prevederile
art. 41 și art. 113 – 115 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu
modificările și completările ulterioare, și adoptarea regulamentelor de organizare
și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială în baza regulamentelor –
cadru prevăzute de actul normativ mai sus-menționat.
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău este o instituţie publică de
interes local, cu personalitate juridică care funcţionează sub autoritatea Consiliului
Local al Municipiului Buzău.
Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău îl
constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionale,
servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor
cu probleme speciale aflate în dificultate şi într-un grad de risc social, care nu au
posibilitatea de a-şi realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent
de viaţă.
Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău este structura specializată
în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale,
cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Municipiului
Buzău, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.
Prin intermediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău se
desfăşoară activități de asistenţă si protecţie socială în municipiul Buzău.
În sensul celor de mai sus, ținând cont de raportul de specialitate al Direcției
de Asistență Socială a Municipiului Buzău, s-a elaborat alăturatul proiect de
hotărâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma și conținutul prezentat.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Nr. 2420/05.03.2018
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de
Asistenţă Socială a Municipiului Buzău
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău este o instituţie publică de
interes local, cu personalitate juridică care funcţionează sub autoritatea Consiliului
Local al Municipiului Buzău.
Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău îl
constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionale,
servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor şi comunităţilor
cu probleme speciale aflate în dificultate şi într-un grad de risc social, care nu au
posibilitatea de a-şi realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent
de viaţă.
Având în vedere prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de
asistenţă socială şi a structurii orientative de personal este necesară adoptarea
regulamentului de organizare și funcționare al instituției, în baza regulamentuluicadru prevăzut în anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017.
Direcția de Asistență Socială a municipiului Buzău este structura specializată
în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale,
cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Municipiului
Buzău, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei
copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.
Prin intermediul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău se
desfăşoară activități de asistenţă si protecţie socială în municipiul Buzău.
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău este autoritatea de
specialitate cu personalitate juridică, structurată organizatoric potrivit organigramei,
astfel încât funcționarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin
protrivit legii, ținând cont de serviciile sociale organizate în structura sau în
subordinea direcției.
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Buzău elaborează politici şi
strategii, programe de dezvoltare, derulează proiecte de dezvoltare comunitară şi
de dezvoltare regională în vederea prevenirii situaţiilor de risc la care sunt expuse
grupuri sau persoane din comunitate.
Luând în considerare anexa nr. 2 la H.G. nr. 797/2017, Regulament-cadru de
organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială organizate în subordinea
consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor;
Ținând cont de prevederile:
 Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, actualizată;

 Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, actualizată.
Față de cele expuse mai sus, propunem adoptarea regulamentului de organizare și
funcționare al instituției, în baza regulamentului-cadru prevăzut în anexa nr. 2 la
H.G. nr. 797/2017 începând cu data de 01.04.2018.

DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela Antonescu

