
         PROIECT 
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru completarea și modificarea capitolului III din anexa 
nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 186/2019 

pentru modificarea și actualizarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău 

 

 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
 

 referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 2326/08.02.2021; 

 raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală înregistrat sub 
nr. 2327 /08.02.2021; 

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

 adresa Sindicatului „Sanitas” Buzău nr. 14030/2020; 
 prevederile Capitolului III – „Conducerea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău” din anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Buzău nr. 186/2019; 
 prevederile art. 30 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

 În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „a” ,  alin. (2) lit. „c” şi  art. 182 alin. (1) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. I. Capitolul III – „Conducerea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Buzău” din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Buzău nr. 186/2019 se completează și modifică după cum urmează: 

(1) La articolul 17, după alin. (11) se introduce un alineat nou 
111 cu următorul cuprins: „Reprezentanții sindicatului/sindicatelor 

reprezentative la nivelul instituției, participă la ședințele Colegiului director, 

cu calitate de invitați, numai la discutarea problemelor de interes profesional, 
economic sau social, fără drept de vot. Hotărârile adoptate de Colegiul director 

cu privire la problemele menționate se comunică și sindicatului/sindicatelor în 
termen de două zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței.”. 



(2) Alineatul 5 al articolului 18 se modifică, având următorul 
cuprins: „În absența directorului executiv (concediu de odihnă, concediu 

medical, delegații etc.), atribuțiile și prerogativele acestuia se exercită de 
directorul executiv adjunct asistență socială. În situația în care directorul 

executiv adjunct asistență socială se află în una din situațiile anterior 
menționate, atribuțiile și prerogativele directorului executiv se exercită de 

Șeful Serviciului monitorizare.”. 
 

 Art. II. Celelalte prevederi ale Regulamentului de Organizare și 
Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr. 186/2019 rămân neschimbate. 

 

         Art. III. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 Art. IV. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău, Sindicatului „Sanitas” precum şi 

publicarea pe site-l Consiliului Judeţean Buzău. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

 
 

 
 

 
                                AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                   SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                               MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 
 
 

Nr.  36 
BUZĂU, 17 FEBRUARIE 2021 

 

 
 

 
 
 

 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
    PREŞEDINTE 

 
NR. 2326/08.02.2021 
 
 
 

REFERAT 

la proiectul de hotărâre pentru completarea și modificarea 
capitolului III din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 186/2019 pentru modificarea și 
actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău 

 
 

 Modificările care fac obiectul proiectului de hotărâre inițiat sunt urmare 

punerii explicite în acord a prevederilor Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău prevăzute în anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Județean Buzău  

nr. 186/2019 cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011 dar și pentru 

asigurarea continuității gestionării activității instituției în cazul în care 

directorul executiv este în imposibilitatea exercitării atribuțiilor din motive 

obiective (concediu de odihnă, concediu medical, delegații etc.). 

 Apreciind oportunitatea acestor modificări, propun adoptarea proiectului 

de hotărâre în forma inițiatorului. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

         PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 

 
 

 
 
 

 



 
 

       CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  
               PUBLICĂ LOCALĂ 
         NR. 2327/08.02.2021 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru completarea și modificarea 

capitolului III din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 186/2019 pentru modificarea și 
actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău 

 
 

În forma inițială a art. 17 alin. (11) din Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău se prevedea ca la ședințele Colegiului director pot fi invitate și participă 

și ale persoane în funcție de natura problemelor înscrise pe ordinea de zi. 

Sindicatul „Sanitas” Buzău a solicitat ca prezența reprezentanților sindicatelor 

la ședințele Colegiului director să fie expres prevăzută în Regulamentul de 

Organizare și Funcționare. Articolul 30 din Legea nr. 62/2011 a dialogului 

social prevede următoarele: „Angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ 

la nivel de unitate să participe la Consiliul de administrație sau alt organ 

asimilat acestuia, la discutarea problemelor de interes profesional, economic 

și social. Hotărârile Consiliului de administrație sau ale altor organe asimilate 

privitoare la problemele de interes profesional, economic și social pentru 

membrii de sindicat vor fi comunicate în scris sindicatului în termen de două 

zile lucrătoare de la data desfășurarea ședinței. 

În ceea ce privește modificarea alin. (5) al articolului 18 din 

Regulamentul de Organizare și Funcționare, în forma inițială se prevedea: „În 

absența directorului executiv, atribuțiile și prerogativele acestuia se exercită 

de unul dintre directorii executivi adjuncți sau, după caz, de un alt funcționar 

public de conducere desemnat prin dispoziție a directorului executiv”. 

 



 

 

În structura de conducere a  Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău sunt doi directori executivi adjuncți – unul cu 

asistența socială și al doilea cu responsabilități economice. 

Directorul executiv adjunct economic nu poate exercita și atribuții de 

ordonator de credite. 

Ca urmare, înlocuitorul de drept nu poate fi decât directorul executiv 

adjunct cu responsabilități de asistență socială. Propunerea de  a se prevede 

în Regulament a unei soluții alternative în cazul în care, pe situații obiective, 

directorul executiv adjunct cu asistența socială nu poate fi înlocuitor de drept 

al directorului executiv, este de natură a simplifica procedura, nemaifiind 

necesară emiterea unei dispoziții dacă este prevedere în regulament. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA 


