
ROMANIA
coNsrlrul JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
pentru modificarea Regulamentului de organizare 9i

funclionare al Direcliei Generale de Asistenli sociali 9i
Proteclia Copilului Buziu aprobat prin Hotdr6rea Consiliului

Judelean Buziu nr. 2gg12016

Consiliul Judetean BuzEu,
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean Buz5u,
inregistrat5 sub nr. 1 1 569/23.08.20t7 ;- raportul Direcfiei juridice 9i administrafie public5 localS inregistrat sub
nr. 1L570/23.08.20L7;

- avizul de legalitate al Secretarului jude[ului Buz5u dat pe proiectul
de hot5r6re;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu
anexate la hotdr6re;

- nota Direcliei Generale de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului
Buz5u inregistrat5 sub nr. 1t480/20L7;

- prevederile art. 12, lit. B, pct. 23 din Regulamentul de organizare gi
funclionare al Direcliei Generale de Asisten[5 SocialS 9i Proteclia
Copilului Buz5u aprobat prin HotSrdrea Consiliului Judelean Buz5u
nr.299/2016 - anexa nr. 1;

- prevederile anexei nr. 3 la Hot516rea Consiliului Judelean BuzEu
nr. 298/20t6 privind aprobarea modificdrii numErului de funclii
publice, a organigramei gi statului de functii pentru Direclia GeneralS
de Asisten!5 SocialS 9i Protec[ia Copilului Buzdu;

- prevederile Ordinului nr. L372/2010 privind aprobarea Procedurii de
autorizare a unit5tilor protejate;

- prevederile Legii nr. 448/2006 privind proteclia 9i promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicatS, cu modific5rile gi
com plet5rile u lterioare,

tn temeiul art. 91 alin.(1) lit. ,,d" gi ,,d", alin.(2),lit. ,,c", alin. (5) pct. 2
gi art. 97 din Legea nr. 2L5/2001 a administratiei publice locale, republicatS,
cu modific6rile gi complet5rile ulterioare,

HorARAgrE :

Art. I. Articolul 12, lit. B, punctul 23 din anexa nr. 1 la Hot5rdrea
Consiliului Judefean Buz5u nr. 299/20L6 se modific5 si va avea urmdtorul
cuprins:

,,23. Serviciul Ateliere protejate, organizat in dou5 compartimente
Atelier t6mplSrie si Atelier croitorie, are urmdtoarele atributii:



a) stabilegte nivele de produclie pentru tipurile de activitSli desf5gurate in
cadrul atelierelor;

b) se preocupE de atragerea cererii de servicii 9i produse ;

c) intocmegte necesarul de materiale, schite, desene de execulie a produselor,
graficele de execufie;

d) execut5 produse 9i asigurd servicii in baza comenzilor primite;

e) se preocupE de adaptarea procesului de lucru la nevoile beneficiarilor,
pentru facilitatea integrErii acestora in activitatea de produc[ie;

f) desf5soarE cu beneficiarii serviciilor sociale activit5ti ca parte a planului de
servicii, in scopul dezvolt5rii abilitSlilor specifice;

g) organizeazd activitatea de cunoagtere gi respectare a normelor de securitate
gi de igien5 a muncii;

h) r5spunde de oblinerea avizelor/ autorizaliilor specifice activit5tii derulate;

i) colaboreaz5 cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. BuzEu pentru
indeplinirea corespunz5toare a atribuliilor serviciului.

j) indeplinegte orice alte atribulii prev5zute de lege.

Art. II. Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare 9i
funclionare al Direcliei Generale de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului
BuzEu aprobat prin Hot516reA Consiliului Judetean BuzEu nr. 299/2016 - anexa
nr. 1 r5mdn neschimbate.

Art. III. Secretarul judetului BuzEu va asigura comunicarea hot516rii
autoritdtilor gi institufiilor interesate precum 9i publicarea acesteia pe site-ul
Consiliului Judetean Buz5u.

NEAGI,JI

Nr. 2O6
BUZAU, sT 20L7

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA
\

'4-# a

Hotdr6rea a fost adoptatd cu 32 voturi -F€nttu", - voturi ,,impotrivd,,,
- ablineri de cei 32 consilieri jude[eni prezenli.

PRE9EDINTE,



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 1L569123.08.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdr6re pentru modificarea Regulamentului

de organizare 9i funclionare al Direcliei Generale de
Asisten!5 social5 9i Proteclia copilului Buziu aprobat prin

Hot5r6rea Consiliului Judetean Buziu nr. 2gg12016

Proiectul de hotd16re a fost inifiat la solicitarea Direcliei Generale de
Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului BuzEu pentru finalizarea procedurii
legale de autorizare a Compartimentului funcfional aflat in structura instituliei
- Ateliere protejate.

Atelierele protejate sunt module de producfie pentru persoane cu
dizabilitSli, organizate pe specialit5lile tdmplSrie 9i croitorie.

Modificarea propusS, urmare a clarific5rilor solicitate de Ministerul Muncii
9i Justifiei Sociale - Autoritatea NationalS pentru Persoane cu DizabilitSli, se
referE la o corelare intre prevederea din regulamentul de organizare 9i
func[ionare al Direcfiei Generale de Asisten[5 SocialS 9i Protec[ia Copilului
BuzEu 9i statul de funcfii Tn sensul introducerii in regulament a sintagmei
,,Ateliere protejate organizate pe dou5 compartimente - Atelier t6mplSrie 9i
Atelier croitorie, in regulament fiind initial numai denumirea structurii
,,Atel iere protejate".

In consecin[5, propun adoptarea proiectului de hot516re in forma
prezentatS.

PRE9EDINTE,

PETRE.EMANOIL NEAGU

q_-.



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIREcTIA JURIDIcA sT ADMINISTRATIE

v'-

PUBLICA LOCALA
Nr. 1L57O122.08.2017

RAPORT
la proiectul de hotdrire pentru modificarea Regulamentului

de organizare 9i funclionare al Direcfiei Generale de
Asistenli socialS 9i Protecfia copilului Buziu aprobat prin

Hotdr6rea Consiliului Judelean Buziu nr. 2gg12016

Conform prevederilor Ordinului nr. t372/20L0, unitSlile protejate de
organizeaz5 9i pot funcliona in structura operatorilor economici, a instituliilor
publice, organizaliilor neguvernamentale, care au gestiune proprie 9i cel putin
30o/o din numErul total al angajalilor sunt persoane incadrate in grad de
handicap.

O altd condilie de autorizare este ca produsele sau serviciile sE fie
realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate.

Raportat la Direc[ia GeneralS de Asisten[5 SocialS 9i Proteclia Copilului
Buzdu, structura Ateliere protejate a figurat pdnE in decembrie 2016 in cadrul
Centrului de integrare prin terapie ocupalionalS Rm. Sdrat, in prezent
conform HotErdrii Consiliului Judelean BuzEu nr. 298/2016 fiind preluat ca 9i
serviciu de sine stdt5torTn structura Direc[iei (o alt5 cerint5 de autorizare).

Corelarea solicitat5 de Autoritatea NalionalS pentru Persoane cu
DizabilitSfi se refer5 la urmEtoarea situatiei de fapt:

- in statul de funcfii aprobat prin Hot516rea Consiliului Jude[ean BuzEu
nr. 29812016 este prev5zut Serviciu Ateliere protejate cu douE
compartimente - t6mplSrie 9i croitorie;

- in regulamentul de organizare 9i func[ionare al Direcliei sunt prev5zute
atribufiile serviciului Ateliere protejate (corect de altfel), fErE menliunea
cu cele dou5 compartimente.
Pentru finalizarea procedurii de autorizare 9i ca r5spuns la solicitarea

autoritSlii emitente a autorizaliei de funclionare, proiectul de hotdrdre este
necesar.

DIRECTOR ECUTIV,

MIRELA REA


