
PROIECT 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea capacității de furnizare servicii specializate 
de către Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni și Centru 

de reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități Stîlpu 
unități de asistența socială din structura Direcţiei 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. 15104/20.09.2022; 

- nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău înregistrată sub nr. 15105/20.09.2022; 

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău  nr. 30/2022 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și a 
Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale din 

structura acestora – anexa nr. 44 și nr. 42; 
- prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap republicate, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și 

completările ulterioare, 
 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „a” , alin. (2) lit. „c” și art. 182  
alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. I. (1) Se stabilește capacitatea de furnizare servicii specializate 

de către Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni de la 42 beneficiari la 
25 beneficiari. 

           (2) Articolul 4, alin. (3) din anexa nr. 44 la Hotărârea 

Consiliului Județean Buzău nr. 30/2022 se completează corespunzător  
alin. (1). 



 

Art. II. (1) Se stabilește capacitatea de furnizare a serviciilor 
specializate de către Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane 

adulte cu handicap Stîlpu de la 50 beneficiari la 40 beneficiari cu modificarea 
corespunzătoare a art. 6 alin. (1) – anexa 42 la Hotărârea Consiliului 

Județean Buzău nr. 30/2022. 
 

             (2) Alineatul (2) al art. 6 din anexa 42 la Hotărârea 

Consiliului Județean Buzău nr. 30/2022 se completează cu „certificat de 
încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate, plan individual de 

servicii, program de reabilitare și integrare socială”. 
 

Art. III. Anexele nr. 42 și 44 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău 
nr. 30/2022 se modifică corespunzător art. I și II. 

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

Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art. V. Secretarul General al Județului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău Societății, precum și 
publicarea pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 

 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 

 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU, 

 

MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ 
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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 
            PREȘEDINTE 
  Nr. 15104/20.09.2022 
 
 
 

REFERAT 
 
 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea capacității de 
furnizare servicii specializate de către Căminul pentru 
persoane vârstnice Smeeni și Centru de reabilitare a 

persoanelor adulte cu dizabilități Stîlpu unități de asistența 
socială din structura Direcţiei Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău  
 

 
 

 Proiectul de hotărâre a fost inițiat la solicitarea serviciului public județean 

specializat în protecție și asistență socială pentru a realiza conformarea la 

standardele de calitate aplicabile fiecărei categorii de beneficiari. În același timp 

se dă curs și unui obiectiv cuprins în Strategia Națională și, bineînțeles, și în 

Strategia județeană privind serviciile sociale pentru reducerea capacității 

unităților de furnizare servicii sociale și „apropierea” acestora de un mediu 

organizat cât mai aproape de cel familial. 

 Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma inițiatorului. 

 

 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 



CONSILIUL  JUDEŢEAN  BUZĂU 

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA 
COPILULUI BUZĂU 

Mun.Buzău, Str. Bistriţei nr. 41, jud. Buzău, CP 120102, Telefon (0238)711051, 
(0238)711052,Fax  (0238)721143,Cod de înregistrare fiscală 17091470 atribuit 

în data de 04.01.2005, e-mail: secretariat@dgaspc-buzau.ro 
 

 

 
NOTA DE FUNDAMENTARE 

la proiectul de hotarare pentru stabilirea capacitatii de furnizare servicii 
specializate de catre Caminul pentru Persoane Varstnice Smeeni si 

Centrul de Abilitare și Reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități 
Stilpu 

 
 

In scopul creşterii calităţii confortului, siguranței şi calităţii vieţii 
beneficiarilor din cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Smeeni si 

Centrulului de Abilitare și Reabilitare a persoanelor adulte cu dizabilități Stilpu 
precum si al respectarii standardelor minime de calitate aplicabile celor doua 

servicii sociale, va rugam sa aprobati reducerea capacitatii de furnizare de servicii 
a celor doua structuri precum si modificarea Regulamentului de Organizare si 

Functionare al DGASPC Buzau avand in vedere urmatoarele: 

I. Căminul pentru persoane vârstnice Smeeni - deține Licența de 

Funcționare nr. 0009230 eliberată la data de 28.04.2020 si funcționează în 

conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare și respectarea standardelor 

minime de calitate aplicabile. Prin Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr. 22 

/23.02.2017 s-a stabilit capacitatea de furnizare de servicii sociale a caminului la 

un nmumar de 42 locuri.  

Ca urmare a revendicării si ulterior a revenirii în administrarea Spitalului de 

Boli Cronice Smeeni, a Pavilionului 2  (spațiu situat in clădirea principala a 
spitalului), pavilion ce se afla in folosința Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Smeeni, administrat de catre DGASPC Buzau, s-a impus reducerea numarului de 
beneficiari. Incepand cu luna septembrie 2020, pentru 12 dintre beneficiarii CPV 

Smeeni s-a optat ca si masura alternativa pentru transferul acestora, etapizat, in 
structuri similare existente la nivelul DGASPC Buzau si anume - CPV Alecu Bagdat, 

CPV Vintila – Voda dar si CAMS Pogoanele. 
In prezent în cadrul CPV Smeeni sunt asistati un numar de 26 beneficiari 

care sunt cazati in Pavilionul 1 al caminului.  
Având în vedere cele prezentate anterior si anume, deficitul de personal de 

specialitate, spațiile de cazare, spațiile igienico – sanitare 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 Smeeni de la 42 de locuri în 

prezent  la 25 de locuri.  
 

mailto:secretariat@dgaspc-buzau.ro


 II. Prin Hotararea Consiliului Judetean Buzau nr 220/2021 a fost aprobata 

reorganizarea Centrului de recuperare și reabilitare a persoanelor adulte cu 
handicap Stilpu în Centru de abilitare și reabilitare a persoanelor adulte cu 

dizabilități.  Ulterior, aceasta a fost abrogata de Hotararea Consiliului Judetean nr 
30/2022 prin care a fost aprobat Regulamentul de Organizare si Functionare al 

DGASPC Buzau.  Potrivit prevederilor art. 14  lit. A pct. 7  din R.O.F. si art 6 alin. 
1 din Anexa nr 42 a acestuia, capacitatea aprobata a Centrului de Abilitare si 

Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Stilpu este de 50 de locuri. 

 Urmare a adoptarii de catre Consiliul Judetean a hotararilor sus mentionate, 
DGASPC Buzau a realizat demersurile legale privind licentierea provizorie a 

Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru personae Adulte cu Dizabilitati Stilpu. 
Avand in vedere corespondenta purtata cu Autoritatea nationala pentru Protectia 

Drepturilor Peroanelor cu Dizabilitati in cadrul procedurii de obtinere a licentei 
provizorii, corespondenta pe care o anexam prezentei, a rezultat necesitatea 

modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al DGASPC Buzau, 
respectiv a art. 14  lit. A pct. 7 din ROF si a art.6 alin 1-teza finala din Anexa 42 

a ROF in ceea ce priveste reducerea capacitatii centrului de la 50 la 40 de 
locuri precum si modificarea Anexei 42 – “REGULAMENT de organizare şi 

funcţionare a serviciului social cu cazare: „CENTRUL DE ABILITARE ŞI 
REABILITARE PENTRU PERSOANELE ADULTE CU DIZABILITATI STILPU”“, art 6 

alin.2 in sensul completarii listei de decumente necesare admiterii in centru cu 
documentul care atesta incadrarea in grad de handicap in termen de valabilitate, 

PIS, PIRIS.   

 Dupa modificare art 6 alin. 2 din Anexa 42 a ROF va avea urmatorul cuprins: 
 (2)Condiţiile de acces/admitere în centru : Cererea de admitere în cadrul 

centrului se depune şi se înregistrează la registratura DGASPC Buzău şi va fi 
însoţită de următoarele acte:  

- copii ale actelor de identitate;  
- copii ale certificatelor de naştere, căsătorie sau deces ale aparţinătorului;  

- certificat de încadrare în grad de handicap in termen de valabilitate, 
PIS,PIRIS;  

- acte doveditoare privind veniturile (adeverinţă de venit, cupon pensie etc);  
- documente doveditoare ale spaţiului locativ;  

- raportul de anchetă socială;  
- investigaţii paraclinice;  

- dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în raza căreia îşi are 
domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilitati prin care se atestă că acesteia nu 

i s-a putut asigura protecţie şi îngrijire la domiciliu sau alte servicii din 

comunitate;  
- angajament de plata a contributiei de intretinere, cu respectarea prevederilor 

legale in vigoare.” 
 

                                    DIRECTOR EXECUTIV 
                                   Loredana Elena Dorobantu 

   
 DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

psih. Maria Mirela Ionita 


