
ROMANIA
CONSILIUL JUDIETEAN BUZAU

HorAR.Ane
pentru aprobarea unor mdsuri organizatorice in structura

Direcliei Generale de Asistenli sociald 9i proteclia
Copilului Buzdu

Consiliul Judelean Buzdu,
Av6nd in vedere:
expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu,
inregistratS la nr. t59t5120.tt.20t7 ;
raportul Direc[iei juridice 9i administrafie public5 localS ?nregistrat la
nr. 159L7/20.t1.20t7;
avizul de legalitate al Secretarului Judelului BuzEu dat pe proiectul de
hot5rdre;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean BuzEu
anexate la hot5r6re;
prevederile Hot5r6rii Consiliului Jude[ean Buz5u nr. 24/2017 pentru
exprimarea acordului Consiliului Judelean BuzEu privind infiinfarea
internatelor gcolare cu cantind in structura Liceului tehnologic special
pentru copii cu deficienle auditive BuzSu 9i Liceului special pentru
deficienti de vedere Buz5u pentru anul gcolar 2017-20L8;
informarea Secretarului Judefului BuzEu 9i directorului executiv al
Directiei juridice 9i administratie publicE localS nr. 1430L1t9.L0.20t7
9i insusitb de plenul Consiliului Judefean BuzEu in gedinla ordinarE din
26 octombrie 20L7;
prevederile Hot5rdrii Consiliului Judelean BuzEu nr. 282/2017 privind
aprobarea preluErii, in structura Direcliei Generale de Asisten[5
SocialS 9i Protecfia Copilului BuzEu, a Cbminului pentru persoane
v6rstnice din comuna VintilS Vod5, organizat sub autoritatea
Consiliului local al comunei VintilS VodS;
prevederile art. 16, alin. (6) gi (7) din Legea nr. 448/2006 privind
protectia 9i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicatS, cu modificdrile 9i complet5rile ulterioare;
prevederile art. 32, alin. (1) 9i alin. (2), lit. ,,d" din Legea nr.
L53/2017 privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice;
prevederile art. 874 din Codul civil,

tn temeiul art. 91 alin. (1) lit. ,,a", alin (2) lit. ,,b" gi art.97 din Legea
nr. 2t5/200t a administratiei publice locale, republicatS, cu modific5rile gi
complet5ri le u lterioare,

de
de

1 ianuarie 2018, modificarea structurii
Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului

HorARAgre:

Art.1. Se aprobS, cu data
organizatorice a Direcfiei Generale
Buz5u, dup5 cum urmeazd:



a) Centrul rezidenfial pentru copilul cu deficien[e de auz nr. 10 BuzEu

i9i inceteaz5 activitatea prin desfiinlare;

b) Centrul reziden[ial pentru copilul cu deficienle de vedere nr. 11

BuzEu i9i inceteazd activitatea prin desfiinfare;

c) CSminul pentru persoane vdrstnice VintilS VodE se reorganizeazd
ca unitate de asisten!5 socialS, fErE personalitate juridicS.

Art.2. (1) Bunurile mobile (mijloace fixe gi obiecte de inventar) aflate
Tn patrimoniul Direcliei Generale de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului
BuzSu 9i in folosinla celor doub centre rezidenfiale desfiinlate conform art. L,

lit. ,,a" gi ,,b" prev5zute Tn anexele nr. L gi 2 se transfer5 Liceului tehnologic
speiiat pentru copii cu deficien[e auditive BuzEu 9i respectiv Liceului special
pentru deficienfi de vedere Buz6u, pe baz6 de procese-verbale de predare-
primire.

(2) Anexele nr. 1 pi 2 fac parte integrantS din prezenta

hot516re.

Art.3. (1) Dreptul de administrare al Direcliei Generale de Asisten[5
SocialS 9i Proteclia Copilului BuzSu pentru cota-parte cu destinalia de centre
rezidenfiale din imobilele proprietate public5 situate Tn municipiul Buzbu, strada
Horticolei nr. 52 si 54 inceteazS.

(2) Se aprobS darea in folosin[5 gratuitS a imobilelor
menlionate la alin. L, Liceului tehnologic special pentru copii cu deficienle
audilive (strada Horticolei nr. 52) 9i respectiv Liceului pentru deficienle de

vedere Buzdu (strada Horticolei nr. 54), care vor funcfiona ca unit5li de

invS![m6nt special cu internate Si cantine gcolare pentru copii cu deficienle 9i

cerinle educalionale sPeciale.

Art.4. (1) Personalul angajat din centrele rezidenliale desfiinlate va

fi redistribuit pe posturi vacante corespunzStoare din serviciile specializate ale

Direc[iei Generale de Asisten!5 SocialS 9i Protecfia Copilului BuzEu, dacb a
optat pentru continuarea activitSlii in aceast5 institu[ie publicb judelean5.

(2) Personalului prev[zut la alin. ( 1) care a optat pentru

continuarea activit}gii la cele dou5 unitSli de invS!5m6nt special cu internate 9i

cantine gcolare i se vor aplica prevederile legale privind transferul in interesul
serviciului.

(3) Personalul medical ale cErui salarii sunt asigurate prin

contractul de finanlare incheiat Tntre Consiliul Judelean Buzbu 9i Direc[ia de

S[n[tate Publicd a Jude[ului Buz5u r5m6ne in structura Direcliei Generale de

Asisten[5 SocialS 9i Protecfia Copilului BuzEu, furniz6nd in continuare servicii
medicale elevilor din inv5l5m6tul special.



(4) Direclia GeneralS de Asisten!5 SocialS si Proteclia Copilului
Buz5u i9i va modifica, completa 9i actualiza organigrama 9i statul de funcfii
corespunzbtor m5surilor prev5zute la art. 1.

Art.5. P6nE la reevaluarea mdsurilor de plasament (dispuse prin
hotS16ri judecbtoregti sau ale Comisiei pentru protec[ia copilului Buzdu) pentru
copiii cu deficienle de auz 9i vedere, provenili din raza administrativ-teritorialS
a Jude[ului Buzdu, protejali in centrele reziden[iale care se desfiinleazH 9i elevi
ai celor doub unitSli de TnvS!5m6nt special 9i identificarea de c5tre Directia
GeneralS de Asisten[5 SocialS 9i Proteclia Copilului Buzdu a unei solulii
rezidenliale pe perioada vacanlelor, acegtia vor beneficia de serviciile
internatelor gcolare 9i in perioada menfionat5, ca m5surH tranzitorie p6nE la
inceperea anului gcolar 2018-2019.

Art.6. Prezenta hot516re intr5 in vigoare cu data de l ianuarie 2018.

Art. 7. Direclia GeneralS de Asisten!5 SocialS 9i Protectia Copilului
Buzbu i9i va fundamenta proiectul de buget propriu pentru anul 2018 gi Tn

considerarea mbsurilor organizatorice prev5zute la art. 1.

Art. 8. Direcfia GeneralS de Asisten[5 SocialS 9i Protecfia Copilului
Buz5u va aduce la indeplinire prevederile prezentei hot5rSri.

Art. 9. Secretarul Jude[ului BuzSu va asigura comunicarea prezentei
hotb16ri autoritSlilor gi instituliilor interesate precum si publicarea pe site-ul
autoritSfii publice judefene.

PRE9EIDINTE

NOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
ECRETARUL JUDETULUI BUZAU

Nr. 283
BUZAU, 27 NOTEMBRTE 20L7

HotirSrea a fost adoptati cu 31 voturi -F€ntru", - voturi ,,impotrivd",
- abtineri de cei 31 consilieri judeteni prezenli.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 15915/2O.LL.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotir6re penlLru aprobarea unor mdsuri

organizatorice in structura Direcliei Generale de Asistenti
Sociali 9i Proteclia Copilului Buziu

Proiectul de hot516re iniliat este motivat atat de demersul de preluare a
C5minului pentru persoane v6rstnice VintilS VodE de sub autoritatea Consiliului
local al comunei VintilS VodE respectiv sub autoritatea Consiliului Judelean
Buzdu si in structura Direc[iei Generale de Asisten[5 SocialS gi Protecfia Copilului
BuzEu c6t 9i de exprimarea acordului nostru pentru infiintarea internatelor
gcolare cu cantine pe l6ngd cele douS unitSfi de invS.tEm6nt special (finan[ate de
asemenea de la bugetul judefului) si corelativ, desfiinlarea celor dou5 centre
reziden!iale.

Prin proiectul de hot516re initiat au fost reglementate toate aspectele
vizdnd reorganizarea structurii Direcliei Generale, situalia juridic5 a bunurilor
imobile 9i mobile, personal, astfel cum au fost menfionate in Informarea cu
privire la invS!5m6ntul special insusit5 de plenul Consiliului Judefean BuzEu in
gedinfa din octombrie a.c.

Propun adoptarea proiectului de hot5r6re in forma prezentat5 de ini[iator.

PRE9EDINTE,

PETRE.EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTREcTTA JURTDTcA gr
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ADMINISTRATIE PU BLICA LOCALA
Nr. 15917 l2O.LL.2OL7

RAPORT
la proiectul de hotdrdre pen'tru aprobarea unor misuri

organizatorice in structura Direcliei Generale de Asisten!5
SocialS 9i Proteclia Copilului Buziu

Conform prevederilor art. 16 alin. 6 9i 7 din Legea nr. 44812006,
unitSfile de invS!5m5nt special dispun de regulS, de cantinE 9i, dupd caz,
de internat gcolar (conform Hot516rii Guvernului nr. t25ll2O05) iar elevii
cu handicap gilsau cerinfe educative speciale beneficiazd gratuit de mas5
9i cazare in internatele gcolare gi alte drepturi materiale prevdzute de
legislalia in vigoare.

Demersul de infiinlare a internatelor 9i cantinelor gcolare pe 16ng5
cele doub unitSli de invS!5m6nt a fost inifiat incd din 2014 9i se
materializeazd in prezent, scopul principal fiind beneficiul copiilor cu
d izabilitS[i.

PrecizSm cE finan[area sistemului de asisten!5 9i proteclie socialS
precum gi a invSlSm6ntului special are ca sursS bugetul de stat 9i bugetul
jude[ului, pe categorii de cheltuieli.

Preluarea CEminului pentru persoane v6rstnice VintilS VodE (proiect
de hotSr6re supus de asemenea analizei 9i adoptdrii plenului in gedinla
ordinarE din noiembrie a.c.) 9i incetarea (desfiinlarea) celor doub centre
reziden[iale corelat cu infiin[area internatelor cu cantine, justific5 proiectul
de hot5rdre initiat.

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRELA OPREA


