
 
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU  
 
 

HOTĂRÂRE  
pentru aprobarea prelungirii Acordului de colaborare între 

Consiliul Județean Buzău,  Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău și  

Fundația „SERA ROMÂNIA” 
 

 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.7344/20.05.2020; 

- raportul Direcției juridice și administrație publică locală  înregistrat la   

nr. 7345/20.05.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub  

nr. 6934/12.05.2020 însoțită de Raportul de implementare a 

proiectului care face obiectul Acordului de colaborare; 

- Acordul Fundației „SERA ROMÂNIA” pentru prelungirea parteneriatului 

comunicat prin adresa nr. 177/19.05.2020; 

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 284/2017 pentru 

aprobarea Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și 

Fundația „SERA ROMÂNIA”, modificat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 76/2019, 

 

În temeiul art. 173, alin.(1) lit. „d”, alin. (5) lit. „b” şi art. 182 alin. 

(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate al Acordului de 

colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA” având ca 
obiect Proiectul de reintegrare pentru copiii din Complexul de servicii 

comunitare nr. 2 Buzău și prevenirea unor măsuri de protecție specializată, de 

la 01 iunie 2020 la 01 iunie 2021. 



 
 

      

Art.2. Celelalte prevederi ale Acordului de colaborare cu modificările 

prin Actul adițional nr. 1, cu excepția prelungirii termenului de valabilitate 
conform art. 1, rămân neschimbate. 

 

Art.3. Părțile Acordului de colaborare vor întocmi și semna Actul 

adițional nr. 2. 

 

Art.4. Direcția juridică și administrație publică locală și Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, celor nominalizați, precum şi 

publicarea pe site–ul Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 

 

                                   PREŞEDINTE, 

 
                               PETRE – EMANOIL NEAGU    

 

 

 
 

                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 
 

 

 
 

Nr. 88 
BUZĂU, 28 MAI 2020 

 
 Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” - voturi „împotrivă”,  

- abţineri de cei 33 consilieri judeţeni prezenţi. 

 
(Domnul consilier județean Rotaru Eduard nu participă la vot fiind sub incidenţa  

art.  228 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ). 

 
 

 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
              PREŞEDINTE 

     Nr. 7344/20.05.2020 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii 
Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău,  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA” 

 
 

 

Acordul de colaborare perfectat în 2017, în baza Hotărârii nr. 287, între 

Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA” a avut ca scop implementarea 

unui proiect privind reintegrarea în familie a copiilor protejați în Complexul de 

servicii comunitare nr. 2 Buzău. Realizarea acestui proiect dă posibilitatea 

închiderii acestei unități rezidențiale de capacitate mare. 

Ulterior finalizării implementării proiectului, urmare Hotărârii Consiliului 

Județean Buzău nr. 106/2019 se achiziționează patru apartamente pentru a fi 

organizate ca module familiale. 

Deoarece nu a fost epuizată suma asumată de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA” 

pentru ajutorarea copiilor care se reîntorc în familie, solicitarea pentru 

prelungirea valabilității acordului cu încă un an este justificată. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre. 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

            Direcţia juridică şi administraţie  
                        publică locală 

               Nr. 7345/20.05.2020 
 

 

 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea prelungirii 

Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău,  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA” 
 

 

 

În condițiile în care obiectul Acordului de colaborare nu s-a împlinit nici 

din punct de vedere al bugetului și nici al numărului beneficiarilor de măsuri de 

suport, prelungirea acordului este necesară și legală. 

Informarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău anexată la hotărâre prezintă măsurile care au fost implementate. 

              

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

MIRELA OPREA 
 


