
                                                                                          

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea reducerii capacității de furnizare servicii 

sociale a Centrului pentru persoane vârstnice  
„Alecu Bagdad” Rm. Sărat 

 
 
 

Consiliul Județean Buzău; 

Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 4910/18.03.2021; 

- nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău înregistrată sub nr. 4832/18.03.2021; 

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

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 22/2017 pentru 
aprobarea capacităților de furnizare servicii sociale în unitățile de 

asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău; 

- prevederile anexei nr. 1 la Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate vârstnicilor, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au 

părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane 
adulte aflate în dificultate precum și a serviciilor acordate în 

comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale; 
- prevederile art. 24, alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea 

calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările 
ulterioare, 

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

(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se aprobă reducerea capacității de furnizare servicii sociale a 
Centrului pentru persoane vârstnice „Alecu Bagdad” Rm. Sărat de la 70 

beneficiari la 60 beneficiari. 
 

 



 
 

Art.2.  Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 22/2017  - 
pct. 2 se modifică corespunzător art. 1. 

 
Art.3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău precum  şi publicarea pe site–ul 
oficial al Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 

 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
 
                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 45 
BUZĂU, 25 MARTIE 2021 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 

- abţineri. 
 
(Domnul consilier județean Iuga Ionuț Ciprian nu participă la vot fiind sub incidenţa art.  228 

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

Administrativ). 

 
 
 



 

 
 CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 4910/18.03.2021 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea reducerii 
capacității de furnizare servicii sociale a Centrului pentru 

persoane vârstnice „Alecu Bagdad” Rm. Sărat 
 
 

 Proiectul de hotărâre a fost inițiat ca urmare a unui Raport de 

monitorizare al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială cu 
responsabilitatea acordării licenței de funcționare a unităților de asistență 

socială. 

 Recomandările din Raportul de monitorizare sunt, în majoritate, 
referitoare la reorganizarea spațiului în care se furnizează serviciile de 

rezidență pentru persoanele vârstnice astfel încât să se respecte standardele 
minime de calitate. 

 Realizarea acestora determină fără echivoc, reducerea capacității 
unității cu 10 locuri pentru beneficiari, de la 70 la 60. 

 Conform celor prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre în 
forma inițiată. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  BUZĂU 
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Nr.10249/16 martie 2021 

           

       

Nota de fundamentare  
- privind reducerea capacitatii furnizarii de servicii sociale la nivelul CPV ”Alecu 

Bagdat” Rm. Sărat 

 

 

Raportul de monitorizare realizat de Agenția Județeană pentru Plăți și 

Inspecție Socială Buzău având ca scop verificarea respectării și îndeplinirii 

standardelor minime de calitate, aprobate prin Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 

persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de 

protecție a copilului și a altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, 

precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat 

și cantinele sociale – Anexa 1, întocmit conform prevederilor art. 24 alin. (2) din 

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu 

modificările ulterioare, 

consemnează  faptul că standardele minime de calitate aferente serviciului 

evaluat sunt îndeplinite în proporție de 95,14%. 

 

Măsurile dispuse în cadrul raportului de monitorizare sunt următoarele: 

- amenajarea de spaţii necesare derulării corespunzătoare a 

activităţilor/terapiilor de integrare/reintegrare sociala, în conformitate cu M. III.- 

ImS5.3 din anexa 1 la Ordinul nr. 29/2019; 

- amenajarea spațiilor de cazare ale serviciului astfel încât să se asigure 

pentru fiecare beneficiar în dormitor o suprafață de cel putin 6 mp, în conformitate 

cu M.IV. – Im1S3.1 din anexa 1 la Ordinul nr. 29/2019; 

- amenajarea spațiilor de cazare ale serviciului astfel încât numărul maxim de 

beneficiari într-un dormitor să fie de 4, respectiv 6 in cazul beneficiarilor care 

necesită supraveghere permanentă, cu condiția amplasării unor paravane 

despărțitoare, în conformitate cu M.IV. – Im2S3.1 din anexa 1 la Ordinul nr. 

29/2019; 

- amenajarea de spații igienico-sanitare, astfel încât să se asigure cel puțin 1 

grup sanitar la 6 beneficiari, în conformitate cu M.IV. – ImS5.1 din anexa 1 la 

Ordinul nr. 29/2019; 

 

 

 

mailto:secretariat@dgaspc-buzau.ro


- amenajarea de spații igienico-sanitare, astfel încât să se asigure cel puțin 1 

duș/cadă la 6 beneficiari, în conformitate cu M.IV. – ImS5.2 din anexa 1 la Ordinul 

nr. 29/2019; 

- realizarea demersurilor necesare pentru ca personalul de specialitate al 

serviciului să reprezinte 80% din totalul resurselor umane ale serviciului. 

 

Propunerea formulată de echipa de inspecție a AJPIS Buzău este de 

acordare a licenței de funcționare și reevaluarea serviciului social, în vederea 

implementării măsurilor dispuse. Licența de funcționare seria LF nr. 0009231 

din data de 28.04.2020. 

Având în vedere cele prezentate anterior si anume, deficitul de personal de 

specialitate, spațiile de cazare, spațiile igienico – sanitare și spaţiile necesare 

derulării corespunzătoare a activităţilor/terapiilor care nu sunt conforme cu 

legislația in vigoare, apreciem oportun pentru asigurarea funcționării în acord 

cu normele speciale actuale in domeniul furnizării serviciilor sociale, diminuarea 

capacității de furnizare de servicii sociale in cadrul Căminul pentru Persoane 

Vârstnice ”Alecu Bagdat” Râmnicu Sărat de la 70 de locuri în prezent  – 

conform Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 22/23.02.2017 la 60 de locuri.  

Acest demers este necesar din perspectiva creşterii calităţii confortului, 

siguranței şi calităţii vieţii beneficiarilor,  prin reducerea presiunii asupra spațiilor 

de cazare dar si a spațiilor cu destinație comună (grupuri sanitare, dusuri).  
 

 

 

Director Executiv, 

Loredana Elena Dorobantu 

 

 

              Director Executiv Adjunct 

                                                                                      psih. Maria Mirela Ionita 

 

 

 

    Sef Serviciu Monitorizare, 

                                                                                                                  Mihai Ciprian Pirvu 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


