
PROIECT 
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
 

 

privind aprobarea unor modificări privind organigrama și 
statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Buzău 

  
    Consiliul Judeţean Buzău; 
    Având în vedere: 
 

- referatul Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău de iniţiere a proiectului 

de hotărâre înregistrat sub nr. 14241/14.09.2021; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane şi management 

unităţi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Buzău,  înregistrat la nr. 14242/14.09.2021;   
- Adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 

nr. 35058/09.09.2021, cu Nota de fundamentare a modificărilor propuse 
în organigrama şi statul de funcţii ale instituţiei, înregistrată la Consiliul 

judeţean Buzău sub nr. 14095/09.09.2021; 
- Hotărârea Colegiului Director din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău nr.________/_________; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- prevederile art. 1 şi art. 2. din Hotărârea nr. _____/2021 a Consiliului 

Judeţean Buzău privind aprobarea încetării Centrului rezidenţial pentru 
recuperarea şi reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 

Beceni din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Buzău; 

- prevederile Hotărârii nr. 179/2020 a Consiliului Judeţean Buzău privind 

aprobarea numărului de personal, numărului de funcţii publice, a 
organigramei şi statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Buzău, cu modificările şi completările; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea 

Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de 
organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 

Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice 
de asistenta socială si a structurii orientative de personal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile sociale; 
- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 



 În temeiul art. 173 alin.(1) lit. „a” şi lit. „d”, alin. (2) lit. „c”, alin. (5)  
lit. „b” şi art. 182 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. În aplicarea prevederilor art. 1 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.____/2021, se aprobă modificarea organigramei şi 

statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Buzău conform Anexei nr. 1.  

 
Art.2. Se aprobă modificarea nivelului unor posturi din statul de funcţii 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 
conform Anexei nr. 2.  

 
Art.3. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

Art.4. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexele  

nr. 5.11, 5.12, 5.16, 5.17, 5.19 și 5.21 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Buzău nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică 

potrivit prevederilor art.1. 
 

         Art.5. Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău şi Serviciul resurse umane şi salarizare din cadrul 

instituţiei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
      

         Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura transmiterea 
prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău şi celor interesați, 

precum şi publicarea acesteia pe site-ul autorității publice judeţene. 
 

 

PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU                 

            
 
                  

                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                     SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
                           MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

NR. 183 
BUZĂU 16.09.2021 
 
 
 
 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
PREŞEDINTE 
 

Nr.  14241/14.09.2021 
 

 

 

 
REFERAT 

 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări 

privind organigrama și statul de funcţii ale Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 

 
 

        Structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Buzău a fost aprobată prin Hotărârea nr. 179/2020 a 

Consiliului Judeţean Buzău. În urma încetării activităţii unui centru din cadrul 

instituției şi, respectiv desființarea acestuia, s-a constatat necesitatea unor 

modificări în organigramă și statul de funcții, prin redistribuirea unor posturi 

aferente structurii în cadrul segmentelor specializate existente pe unități de 

asistență socială. 

         De asemenea, patru angajați contractuali din cadrul instituţiei au  

prezentat documente care atestă dobândirea de competenţe profesionale, 

ceea ce implică modificarea nivelului posturilor ocupate.  

       Pentru respectarea legislației în vigoare privind aprobarea 

standardelor de cost pentru serviciile sociale dar și pentru promovarea 

personalului în condiţiile prezentate mai sus, conducătorul instituţiei a 

înaintat solicitarea de aprobare a unor modificări în organigrama și statul de 

funcții aprobate până în prezent.                                          

  În considerarea celor prezentate am iniţiat proiectul de hotărâre 

alăturat, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI  

MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE        
 

Nr.  14242/14.09.2021 

 

 
RAPORT 

 
 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări 
privind organigrama și statul de funcţii ale Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 
 

 
 

         Structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Buzău a fost aprobată prin Hotărârea nr. 179/2020 a 

Consiliului judeţean Buzău, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. În 
urma închiderii unui centru din cadrul instituției sunt necesare modificări în 

organigrama și statul de funcții. Pentru respectarea legislației în vigoare 
privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale este necesară 

redistribuirea unor posturi pe unitați de asistență socială, precum și  
modificarea nivelului unor funcții contractuale vacante. 

        De asemenea, patru angajați contractuali care ocupă posturi de 
asistenți sociali și un psiholog,  au prezentat documente care atestă 

dobândirea de competenţe profesionale. 

        În cazurile prezentate mai sus promovarea se realizează după 
modificarea nivelului posturilor ocupate de cei în cauză. 

Modificările propuse pentru statul de funcţii ale Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău, anexe ale Hotărârii              

nr. 179/2020 a Consiliului Judeţean Buzău sunt:  
 

I. Modificări în organigramă şi statul de funcţii (anexe la 

Hotărârea nr. 179/2020 a Consiliului judeţean Buzău) prin redistribuirea 

unor posturi pe unități de asistență socială:  

I.1. Se diminuează cu 36 numărul total de posturi prin închiderea 

Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului 
cu tulburări de comportament nr.5 Beceni (Anexa nr. 5.6) după cum 

urmează: 

1) Personal de specialitate: 1 șef centru, 1 psiholog, 1 asistent social, 

4 asistenți medicali, 13 educatori, 2 pedagog de recuperare. 

2) Personal administrativ: 1 referent, 1 casier magaziner, 1 șofer, 2 

bucătari, 2 muncitori calificati (fochist), 2 ingrijitoare curatenie. 

3) 1 post vacant de asistent medical Pl principal, 1 post vacant de  

educator M, 1 post vacant de administrator, 1 post vacant de  

muncitor calificat/fochist I si 1 post vacant de  bucătar II. 

Personalul existent pe posturile desfiinţate va fi redistribuit pe 

posturile vacante existente în instituţie, conform pregătirii şi opţiunilor 

exprimate. 



Posturile vacante vor fi redistribuite pe celelalte structuri 

specializate. 

 

I.2 Se majorează cu 36 numărul total de posturi vacante de asistenți 

maternali profesioniști (funcții contractuale de execuție), respectiv de la 

235 de posturi la 271 de posturi în cadrul Serviciului pentru îngrijiri 

de tip familial pentru copil (Anexa nr. 5.21) 

 

II. Modificări în statul de funcţii prin: 

II.1. Modificarea nivelului unor posturi contractuale vacante 

pentru redistribuire personal: 

   1. Anexa nr. 5.11 

- postul vacant de asistent medical PL principal din cadrul 
Serviciului Rezidențial Apartamente Buzău se modifică în 

asistent medical PL (nr.crt. 23); 

- postul vacant de educator S Principal din cadrul Serviciului 

Rezidențial Apartamente Buzău se modifică în educator SSD 
principal (nr.crt. 14); 

   2. Anexa nr. 5.12 

- postul vacant de muncitor calificat/fochist I (prof.) din cadrul 
Căminului pentru persoane vârstnice Smeeni se modifică în 

muncitor calificat/fochist II (prof.) (nr.crt. 20); 

   3.  Anexa nr. 5.16 

     - postul vacant de bucătar I, (M/prof.) din cadrul Complexului de 
servicii pentru copilul cu handicap sever nr.8 Buzău se modifică 

în bucătar II, (M/prof.) (nr.crt.48); 

4.  Anexa nr. 5.17 

     - postul vacant de educator (S/PL/M) din cadrul Centrului 
rezidențial pentru copilul cu handicap nr.9 Buzău se modifică în 

educator (M) (nr.crt.14); 

5. Anexa nr. 5.19 

     -  postul vacant de educator principal (PL) din cadrul Centrului de zi 
pentru copii cu dizabilități “Dumbrava Minunată” se modifică în 

educator principal (SSD) (nr.crt.16); 

6. Anexa nr. 5.21: SERVICII DESTINATE PROTECȚIEI COPILULUI 

- postul vacant de asistent medical principal (PL) din cadrul 

Compartimentului Asistență Medicală se modifică în asistent 
medical (PL) (nr.crt.313). 

II.2. Modificarea nivelului unor posturi contractuale pentru    
promovarea personalului: 

Anexa nr. 5.21: SERVICII DESTINATE PROTECTIEI COPILULUI 

- funcția contractuală de asistent social (S), treapta de competențe  

specialist din cadrul Serviciului pentru îngrijiri de tip rezidențial  



pentru copil se modifică în asistent social (S), treapta de 

competențe  principal (nr.crt. 297);  

-  funcția contractuală de psiholog (S), treapta de competențe  

specialist din cadrul Serviciului de evaluare complexă a copilului  se 

modifică în psiholog (S), treapta de competențe principal (nr.crt. 

270);  

- funcția contractuală de asistent social (S), treapta de competențe  

specialist din cadrul Serviciului de evaluare complexă a copilului  se 

modifică în asistent social (S), treapta de competențe principal 

(nr.crt. 274);  

- funcția contractuală de asistent social (S), treapta de competențe  

debutant din cadrul Serviciului pentru ingrijiri de tip familial  pentru 

copil se modifică în asistent social  (S),  treapta de competențe  

practicant (nr.crt. 26).  

         Prin propunerile prezentate mai sus se menţin numărul de personal şi 
numărul de funcţii publice avizate de Ministerul Muncii şi respectiv de 

Agenţia Naţională a funcţionarilor Publici până în prezent, ceea ce nu impune 
obţinerea unui nou aviz. 

 
         Având în vedere că sunt respectate prevederile legale privind 

segmentul de resurse umane în domeniul asistenţei sociale, susţin proiectul 
de hotărâre în forma iniţiată.  
 

 
 

 
 

ŞEF SERVICIU, 
 

FLORICA RĂDULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU                                         
ANEXA NR. 1  

 
              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____                                                     

din _________________________ 

 
 

LISTA 
modificărilor din organigrama și statul de funcţii ale  

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău 
corespunzătoare încetării activităţii şi închiderea Centrului 

rezidenţial pentru recuperarea şi reabilitarea copilului cu tulburări 
de comportament nr. 5 Beceni 

 
 

I. Modificări în organigramă 

- Se desfiinţează structura „Centrul rezidenţial pentru recuperarea şi 

reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni”; 

- Se majorează cu 36 numărul total de posturi de asistenți maternali 

profesioniști (funcții contractuale de execuție), respectiv de la 235 

de posturi la 271 de posturi în cadrul Serviciului pentru îngrijiri de 
tip familial pentru copil; 

 

II. Modificări în statul de funcţii 

 

- Se desfiinţează Anexa nr. 5.6 din statul de funcţii cu posturile 

aferente. 

- Se majoreazăcu 36 numărul total de posturi de asistenți maternali 

profesioniști (funcții contractuale de execuție), respectiv de la 235 
de posturi la 271 de posturi în cadrul Serviciului pentru îngrijiri de 

tip familial pentru copil (Anexa nr. 5.21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU                                         

ANEXA NR. 2  
 

              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____                                                     

din _________________________ 

 

Modificări în statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Buzău 

 

I. Modificarea nivelului unor posturi contractuale vacante 

pentru redistribuire personal: 

   1. Anexa nr. 5.11 

- postul vacant de asistent medical PL principal din cadrul 
Serviciului Rezidențial Apartamente Buzău se modifică în 

asistent medical PL (nr.crt. 23); 

- postul vacant de educator S Principal din cadrul Serviciului 

Rezidențial Apartamente Buzău se modifică în educator SSD 
principal (nr.crt. 14); 

   2. Anexa nr. 5.12 

- postul vacant de muncitor calificat/fochist I (prof.) din cadrul 
Căminului pentru persoane vârstnice Smeeni se modifică în 

muncitor calificat/fochist II (prof.) (nr.crt. 20); 

   3.  Anexa nr. 5.16 

     - postul vacant de bucătar I, (M/prof.) din cadrul Complexului de 
servicii pentru copilul cu handicap sever nr.8 Buzău se modifică 

în bucătar II, (M/prof.) (nr.crt.48); 

4.  Anexa nr. 5.17 

     - postul vacant de educator (S/PL/M) din cadrul Centrului 
rezidențial pentru copilul cu handicap nr.9 Buzău se modifică în 

educator (M) (nr.crt.14); 

5. Anexa nr. 5.19 

     -  postul vacant de educator principal (PL) din cadrul Centrului de zi 
pentru copii cu dizabilități “Dumbrava Minunată” se modifică în 

educator principal (SSD) (nr.crt.16); 

6. Anexa nr. 5.21: SERVICII DESTINATE PROTECȚIEI COPILULUI 

- postul vacant de asistent medical principal (PL) din cadrul 

Compartimentului Asistență Medicală se modifică în asistent 
medical (PL) (nr.crt.313). 

 

 



II. Modificarea nivelului unor posturi contractuale pentru    
promovarea personalului: 

 

Anexa nr. 5.21: SERVICII DESTINATE PROTECTIEI COPILULUI 

- funcția contractuală de asistent social (S), treapta de competențe  

specialist din cadrul Serviciului pentru îngrijiri de tip rezidențial  

pentru copil se modifică în asistent social (S), treapta de 

competențe  principal (nr.crt. 297);  

-  funcția contractuală de psiholog (S), treapta de competențe  

specialist din cadrul Serviciului de evaluare complexă a copilului  se 

modifică în psiholog (S), treapta de competențe principal (nr.crt. 

270);  

- funcția contractuală de asistent social (S), treapta de competențe  

specialist din cadrul Serviciului de evaluare complexă a copilului  se 

modifică în asistent social (S), treapta de competențe principal 

(nr.crt. 274);  

- funcția contractuală de asistent social (S), treapta de competențe  

debutant din cadrul Serviciului pentru ingrijiri de tip familial  pentru 

copil se modifică în asistent social  (S),  treapta de competențe  

practicant (nr.crt. 26).  

 


