
                                                                                                                                        
                                                                                                      

PROIECT 
                                                                                          

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încetării activității Centrului rezidențial 
pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de 
comportament nr. 5 Beceni din structura 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. 14310/14.09.2021; 
- raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală, înregistrat sub 

nr. 14311/14.09.2021; 

- informarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Buzău înregistrată sub nr. 14309/14.09.2021; 

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

- prevederile art. 1 din 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 44/2021, 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; 

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

ulterioare, 
 

În temeiul art. 173 alin. (1), lit. „a”,  alin. (2) 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. Cu data 01 octombrie 2021, Centrului rezidențial pentru 

recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 
Beceni, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău își încetează activitatea prin închidere/desființare. 
 



 
  

Art.2.  Organigrama, statul de funcții și Regulamentul de organizare și 
funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Buzău se modifică corespunzător art. 1. 
 

Art.3. (1) Dreptul de administrare al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău pentru imobilul (construcție cu teren 

aferent) – bun proprietate publică a județului Buzău, în care a funcționat 
Centrul rezidențial Beceni, încetează la data de 01 octombrie 2021. 

        
          (2) Până la această dată Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Buzău va finaliza transferul mijloacelor fixe/obiecte de 
inventar către alte unități din structura sa. 

            
          (3) Imobilul menționat la alin. (1) va fi preluat de Societatea      

„Domenii Prest Serv” SRL Buzău, în baza contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor de administrare a domeniului public și privat al județului Buzău în 
scopul asigurării pazei și conservării acestuia până la stabilirea unei noi 

destinații. 
 

Art.4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Buzău, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, Societății „Domnii Prest Serv” 

SRL 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.181 
BUZĂU, 16.09.2021 

 
 
 
 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 

     Nr. 14310/14.09.2021 
 
 

REFERAT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării 

activității Centrului rezidențial pentru recuperarea și 
reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 

Beceni din structura Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Buzău  

 
 

Proiectul de hotărâre este inițiat și promovat ca urmare a măsurilor 

dispuse prin Hotărârile Consiliului Județean Buzău nr. 106/2019 și  
nr. 44/2021 care aveau ca obiect și închiderea Centrului rezidențial nr. 5 

Beceni din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău. Urmare scăderii nr. de beneficiari direcți, a unor costuri 

foarte ridicate ale funcționării a acestui serviciu rezidențial și corelat cu 
obiectivele strategiei naționale și județene în domeniul asistenței și protecției 

sociale, s-au finalizat operațiunile administrativ – organizatorice pentru 
încetarea activităţii acestui centru rezidențial. 

De altfel din informările prezentate de Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău au fost soluționate, cu respectarea 

prevederilor legale: 

- situația beneficiarilor, copii și tineri prin reintegrarea în familiile 
naturale, prin plasament în alte servicii sociale etc.; 

- redistribuirea personalului de conducere și execuție, cu contract de 
muncă pe durată nedeterminată, pe posturi vacante din alte servicii 

sociale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Buzău, prin schimbarea locului de muncă; 

- inventarierea patrimoniului (active) și redistribuirea, în funcție de nevoi 
în beneficiul altor servicii specializate ale Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. 
Imobilul cu teren aferent din comuna Beceni în care a funcționat 

Centrul rezidențial desființat va intra în conservare până la stabilirea unei noi 
destinații. 

Apreciem că Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Buzău s-a încadrat în termenul stabilit de Hotărârea Consiliului Județean 

Buzău nr. 44/2021 de finalizare a procedurii de închidere a acestei structuri 

până la 30 septembrie a.c. 
 Propun adoptarea Proiectului de Hotărâre în forma prezentată de 

iniţiator. 
 

 

 PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 



 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE  

                 PUBLICĂ LOCALĂ 
            NR.  14311/14.09.2021 

 
 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării 

activității Centrului rezidențial pentru recuperarea și 
reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 

Beceni din structura Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Buzău  

 
 
 
 Conform art. 173, alin. (2) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, Consiliul Județean are competență de a aproba 

reorganizarea, în modalitățile legale, și a serviciilor publice de sub autoritatea 
sa. 

 Proiectul de hotărâre inițiat și promovat este în exercitarea acestei 
atribuții legale, reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău fiind în sensul încetării funcționării unui serviciu din 
structura sa organizatorică. 

 Menționăm că este al doilea centru cu servicii rezidențiale care își 
încetează activitatea în ultimii doi ani, fără a fi afectați beneficiarii sau 

personalul, punându-se astfel în aplicare implementarea unor măsuri 
alternative de protecție și furnizare servicii sociale prin asistenți maternali, 

căsuțe de tip familial, reintegrare în familia biologică și/sau includerea 

copiilor/tinerilor în programe/proiecte cu fonduri europene ori parteneriate cu 
organizații neguvernamentale, formare profesională și personală pentru o 

viață independentă. 
 

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

MIRELA OPREA 
 

 

 

 

 

 
 

 


