
 
 

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean nr. 58/2020 pentru aprobarea participării 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău, în calitate de partener, în proiectul  

„VIP-PLUS – voluntariat – inițiative – profesionalism 
pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor în 

comunități vulnerabile”, finanțat prin granturile SEE și 
norvegiene 2014-2021 

 
 

Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat la nr.  16603/25.11.2020; 
- raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală nr. 

16604/25.11.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului dat pe proiectul 
de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- nota Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău înregistrată la Consiliul județean Buzău sub nr. 

16381/20.11.2020; 
- prevederile apelului de proiecte nr. 1 – „Creșterea incluziunii și 

reabilitarea romilor” lansat la 11.09.2019 de către Fondul român de 
Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul Programului „Dezvoltare locală, 

reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”; 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f”, şi art 182 din alin. (1) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului  nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE 

 

 
Art.I. Articolul 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Județean  

nr. 58/2020 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Consiliul Județean Buzău își asumă responsabilitatea asigurării prin 
bugetele anuale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău a resurselor necesare acoperirii cheltuielilor aferente 

sustenabilității activităților proiectului pe perioadă de 3 ani de la data 
finalizării perioadei de implementare”. 



 
 

 
 

 

Art. II.  După articolul 3 se introduce un articol nou 31 cu următorul 

cuprins: 
„Se împuternicește Directorul executiv al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, doamna Dorobanțu Loredana 

Elena să semneze toate documentele aferente proiectului”. 

 

Art. III.  Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean  Buzău 

nr. 58/2020 rămân neschimbate. 
 

Art. IV. Secretarul General al Judeţului va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, precum și publicarea pe site-ul 

autorității publice județene.  

 

 
 

PREŞEDINTE, 

 
PETRE–EMANOIL NEAGU 

 

 
 

 
                              CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                       MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nr. 200 

BUZĂU, 03 DECEMBRIE 2020 
 

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

„împotrivă”, - abţineri. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

            PREȘEDINTE 

 
NR. 16603/25.11.2020 

 
 

 
REFERAT 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Județean nr. 58/2020 pentru 
aprobarea participării Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău, în calitate de partener, 
în proiectul „VIP-PLUS – voluntariat – inițiative – 

profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate 
copiilor în comunități vulnerabile”, finanțat prin granturile 

SEE și norvegiene 2014-2021 

 

 

 
 Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău  

nr. 58/2020 a fost inițiată ca urmare a observațiilor formulate de către 

autoritatea de management a FRDS în sensul: 

- asigurării finanțării de la bugetul Județului Buzău prin bugetul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a 

cheltuielilor aferente sustenabilității proiectului, după finalizarea 

implementării, pentru o perioadă de 3 ani, față de 1 an cum a fost 

inițial prevăzut; 

- împuternicirea directorului executiv al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău, ca ordonator terțiar de credite, să 

semneze toate documentele aferente proiectului. 

Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în 

forma prezentată. 

 

  

 
PREȘEDINTE, 

 

PETRE - EMANOIL NEAGU     



 
 

 
 

                                 

 
 

 

 

      CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE  
                PUBLICĂ LOCALĂ 

       NR. 16604/25.11.2020 
 

 

 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Județean nr. 58/2020 pentru 
aprobarea participării Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău, în calitate de partener, 

în proiectul „VIP-PLUS – voluntariat – inițiative – 
profesionalism pentru calitate în serviciile de zi destinate 

copiilor în comunități vulnerabile”, finanțat prin granturile 

SEE și norvegiene 2014-2021 

 
 

 

 Proiectul de hotărâre este oportun având în vedere că modificarea și 

completarea sunt solicitate de autoritatea de management a proiectului. 

 Proiectul este finanțat din granturi SEE și norvegiene 2014-2021 și se 

derulează în parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Ialomița, Arad, Mureș precum și cu Asociația Centrul de 

Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale (CRIPS) București. 

 Proiectul se va aplica beneficiarilor din Centrul de recuperare pentru 

copii cu dizabilități – Râmnicu Sărat, beneficiari romi. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

MIRELA OPREA 
 


