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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea unor măsuri cu privire la funcționarea 
Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea 
copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  
Copilului Buzău  

 
 
 

Consiliul Județean Buzău; 

Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 4883/18.03.2021; 

- nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău înregistrată sub nr. 4833/18.03.2021; 

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

- avizul Colegiului director al Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău emis în ședința din 19.03.2021 
- prevederile anexei nr. 1 la Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea 

standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip 
rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție socială; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 106/2019 privind 
aprobarea inițierii de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău a procedurilor pentru închiderea Centrului 
rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de 

comportament nr. 5 Beceni respectiv a Complexului de servicii 
comunitare nr. 2 Buzău; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 
sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii 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 desfășurarea procedurii de închidere a Centrului 

rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de 
comportament nr. 5 Beceni din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Buzău, cu următoarele obiective: 
a) identificarea și implementarea măsurilor socio-juridice privind cei 24 

beneficiari ai serviciilor furnizate de Centrul rezidențial nr. 5 Beceni; 
b) identificarea soluțiilor pentru redistribuirea personalului din centru 

pe posturi vacante din aparatul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău pe baza unei proceduri elaborate de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și informarea 
angajaților; 

c) notificarea autorităților centrale și instituțiilor deconcentrate 
județene cu responsabilități în coordonarea metodologică a serviciilor sociale 

specializate respectiv în licențierea acestora.  
  

Art.2.  Procedura de închidere a Centrului se va finaliza cel mai târziu 

31 septembrie 2021. 
 

Art.3. La finalizarea fiecărui obiectiv prevăzut la art. 1 se va prezenta o 
informare scrisă Secretarului General al Județului Buzău. 

 
Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău, 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, Direcției Juridice și 

Administrație publică Locală, Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău precum  şi publicarea pe site–ul oficial al Consiliului 

Judeţean Buzău. 

 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE , 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
Nr. 45 

BUZĂU, 18 MARTIE 2021 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 4883/18.03.2021 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri cu 
privire la funcționarea Centrului rezidențial pentru 
recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de 

comportament nr. 5 Beceni din cadrul Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău  

 
 

Procesul de dezinstituționalizare a copiilor şi tinerilor din structurile de 

asistenţă şi protecţie socială, închiderea unităţilor de tip rezidențial şi 
identificarea/implementarea unor măsuri alternative de protecţie socială sunt 

obiective strategice naţionale, agreate şi aprobate de Comisia Europeană. 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 106/2019 s-a aprobat 

inițierea procedurii de încheiere:  
a) Centrului pentru recuperarea şi reabilitarea copilului cu tulburări de 

comportament Beceni prin aplicarea în cadrul POR 2019/8/8.1/8.3 c, 
cerere de finanţare care nu a mai fost depusă, datorită reducerii 

semnificative a nr. de beneficiari de la 40 la 24. 

b) Complexului de servicii comunitare nr. 2 Buzău, procedură finalizată 
în anul 2020 prin cumpărarea a patru apartamente pentru un nr. de 

24 beneficiari, ceilalți fiind reintegrați în familie în baza suportului 
financiar furnizat prin Parteneriatul dintre Consiliul Judeţean Buzău,  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău și 
„Sera România” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr. 284/2017, cu modificările ulterioare. 
 Propunerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Buzău, iniţiată în 2019 şi însuşită de Consiliului Judeţean Buzău respectiv 
menţinută prin Proiectul de Hotărâre iniţiat se fundamentează în primul rând 

pe argumente de natura financiară în sensul:  
 Costul mediu lunar /beneficiar este foarte mare determinat de cheltuieli 

materiale pe segmentul de încălzire termică cu lemne, cheltuieli de personal 
(nr. personalului a rămas acelaşi deşi nr. de beneficiari a scăzut) 

 De asemenea, existenţa deja a unor alternative viabile pentru aceşti 

tineri cu privire la formarea profesională şi dobândirea, prin includerea lor în 
alte proiecte, de abilităţi pentru o viaţă independentă. 

 De altfel, prin Nota de fundamentare a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Buzău, sunt evidenţiate toate elementele care 

conduc către oportunitatea acestei măsuri. 
 

 
 



 
Trebuie să precizez că în ultimii ani, Consiliul Judeţean Buzău a primit 

numeroase solicitări ale autorităţilor locale şi unităţilor de învăţământ din 
Beceni pentru relocarea acestei unităţi de asistenţă socială în altă localitate. 

 În acest context, propun adoptarea Proiectului de Hotărâre în forma 
iniţiată. 

 
 

 PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 

 

 

 
 
 

 

 


