ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorArnAnr
pentru aprobarea preluirii, in structura Direcliei Generale de
Asistenti SocialS 9i Proteclia Copilului Buziu, a Cdminului

pentru persoane vSrstnice din comuna Vintili Vod5, organizat
sub autoritatea Consiliului local al comunei VintilS Vodd
Consiliul Judefean Buzdu,
Av6nd in vedere:

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean Buz5u,
inregistratb la nr. t57431 t6.1t.20L7 ;
raportul Direc[iei juridice 9i administra[ie public5 localS inregistrat la
nr. 15744/16.L1.20t7;
avizul de legalitate al Secretarului Judefului Buzbu dat pe proiectul de
hot516re;

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean

BuzEu

anexate la hot516re;
prevederile Hot516rii Consiliului Judelean BuzEu nr. 3U25.02.20L6
privind alocarea sumei de 616,000 lei din fondul de rezerv5 constituit
la nivelul bugetului propriu al Judelului BuzEu pentru anul 20L6
comunei VintilS VodS;
prevederile Hotbrdrii Consiliului Judelean BuzEu nr. 99128.04.2017
privind alocarea sumei de 150.000 lei din fondul de rezerv5 constituit
ia nivelul bugetului propriu al Judelului BuzEu pentru anul 2017 unitSlii
administrativ-teritoriale comuna VintilS Vod[, Judelul BuzEu;
prevederile Consiliului local al comunei VintilS VodS nr.I5122.03.2011
privind infiinlarea CEminului pentru persoane v6rstnice din comuna
VintilS Vod5, prin reorganizarea Spitalului comunal, cu modificbrile
ulterioare;

prevederile Hot516rii Consiliului local a comunei VintilS Vodd
nr. 43/22.tt.2017 pentru exprimarea acordului Consiliului local al
comunei VintilS Vodb la solicitarea de trecere sub autoritatea
Consiliului Judelean Buzbu 9i in structura Direcliei Generale de
Asisten!5 SocialS

9i Proteclia Copilului

persoane v6rstnice;

BuzEu

a

Cbminului pentru

contractul de finanfare nr. 1558/31.03.201t incheiat intre Ministerul
Muncii, Familiei 9i Protecfiei Sociale 9i Consiliul local al comunei VintilS
Vod5, modificat 9i completat prin acte adilionale;
prevederile Hot516rii Guvernului nr. 2t2/2OtL pentru aprobarea
Programului de interes nalional ,,Dezvoltarea relelei nalionale de
cEmine pentru persoanele vdrstnice" ctJ modific5rile 9i completdrile
ulterioare,
prevederile art. 95 9i art. 96 din Legea nr. 292/2011 a asistenlei
sociale, cu modific5rile 9i completSrile ulterioare;

prevederile Legii nr. L7/2000 privind asistenfa socialS a persoanelor
vdrstnice, cu modificSrile 9i complet5rile ulterioare;
prevederile art. 9, alin. (a) din Legea nr. 213/L998 privind bunurile
proprietate public6, cu modificbrile 9i complet5rile ulterioare;
prevederile art. 32, alin. (1) 9i alin. (2), lit. ,,a" din Legea nr' 153120L7
privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice,

temeiul art. 91 alin. (1) lit. ud", alin. (1) lit. ,,b", alin. (1),
lit.,,d", alin. (5) lit. ,,a" pct.2 9i art. 97 din Legea nr.2t512001 a administratiei

tn

publice locale, republicatS, cu modificbrile gi complet5rile ulterioare,
vv

HOTARA$TE:

Art.1. Se ia act de acordul Consiliului local al comunei VintilS VodE 9i in
consecin!5 se aprob5 preluarea, cu data de 01.01.2018, in structura Direcfiei
Generale de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia Copilului Buzbu, a CEminului pentru
persoane vdrstnice VintilS Vod5, unitate de asistenffl socialS.

Art.2. (1) Se aprobb solicitarea de trecere din domeniul public al
Comunei Vintil[ VodE in domeniul public al Judelului BuzEu 9i administrarea
Direcfiei Generale de Asisten!5 SocialS 9i Protecfia Copilului BuzEu a imobilului
(construcfie cu teren aferent) cu destinafia cbmin de persoane v6rstnice preluat.

(2)

Consiliul Judelean BuzEu ipi asumE responsabilitatea de
menlinere, dupS transmiterea in proprietatea publicb a Judelului BuzEu a
destina[iei imobilului pe domeniul asistenlei 9i protecfiei sociale.

Art.3. Se aprobb preluarea, de c5tre Direclia GeneralS de Asisten!5
SocialS 9i Proteclia Copilului BuzEu, in condifiile legii, prin transfer in interesul
serviciului, a personalului angajat al unit5lii preluate cu menlinerea, dupb caz,
nivelului postului 9i salariului de incadrare.

a

Art.4. Prin preluarea in structura Direc[iei

Generale de Asisten!5
SocialS 9i Proteclia Copilului BuzEu, CEminul pentru persoane vdrstnice VintilS
VodE va fi organizat ca unitate de asisten!5 socialS fErE personalitate juridicS,
similar celorlalte unitSli din structura serviciului public judelean specializat.

Art.5.

Mijloacele fixe gi obiectele de inventar aferente serviciilor
furnizate beneficiarilor de asisten!5 socialS se preiau , pe bazd de protocol de
predare-primire, intre Direclia GeneralS de Asisten!5 SocialS 9i Proteclia
Copilului Buz5u 9i C5minul pentru persoane v6rstnice preluat.

Art. 6. tn vederea preludrii 9i asum6rii pasivului unitSlii de asistentS

socialS de cfitre Consiliul Judelean tluz5u prin bugetul Direcfiei Generale de
Asisten[5 SocialS 9i Protec[ia Copilului Buzbu, aprobat pentru anul 2018,
Biroul audit al Consiliului ludelean Buz5u este imputernicit sb efectueze o
misiune de audit la unitatea ce va fi preluatS, in cursul lunii decembrie 20t7,
pentru determinarea acestuia.

Art. 7. Cu excepfia art. 2 9i art. 5 care intrb in vigoare pe data

adopt5rii prezentei hot5r6ri, celelalte prevederi intr5 in vigoare cu data de
1 ianuarie 2018.

Art. 8.

Secretarul Judelului Buzbu, Direclia juridicb 9i administra[ie
public6 localS, Direclia economicd gi Direclia GeneralS de Asisten!5 SocialS 9i
Protec[ia Copilului BuzEu vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
hot5

16

ri.

Art. 9. Secretarul Judelului

BuzEu va asigura comunicarea prezentei
hotd16ri autoritSlilor 9i instituliilor interesate precum si publicarea pe site-ul
autoritSfii publice judefene.

PRE9EDINTE

E.EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
SEC:RETARUL JUDETULUI BUZAU

MIHAI.LAU RENTIU GAVRILA

Nr. 282
BUZAU, 27 NOTEMBRTE 2OL7

Hotirdrea a fost adoptati cu 31 voturi -F€nttu", - voturi ,,impotriv6",
- abtineri de cei 31 consilieri judeteni prezenti.

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 15743116.1L.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotir6re pentru aprobarea prelu5rii, in
structura Direcliei Generale de Asisten!5 Social5 9i Proteclia
Copilului Buziu, a Ciminului pentru persoane vArstnice din
comuna VintilS Vodd, organizart sub autoritatea Consiliului
local al comunei VintilS Vodi

Cbminul pentru persoane v6rstnice VintilS Vodb este, dup5 incetarea
finan!5rii prin Programul de interes nalional ,,Dezvoltarea refelei nafionale de
cSmine pentru persoane v6rstnice" aprobat prin Hotd16rea Guvernului
nr. 2L2/2011, intr-o realS dificultate financiarE pentru a asigura asistenf5 9i
reziden[5 beneficiarilor din ianuarie 20L6. Aceasta in condifiile tn care bugetele
anuale ale comunei Vintil5 Vod5, at6t pentru 20L6 c6t 9i 20t7 nu au putut
acoperi 9i nu pot acoperi fondurile neces;are funcfion5rii instituliei de asisten!5
socialS.

Cdminul are o capacitate de 47 locuri (ocupate in prezent 43) iar
beneficiarii provin din localit5li ale Judelului BuzEu (Amaru, Beceni, Berca,
Buzdu, Bozioru, Costegti, MdrEcineni, MinzElegti, Lop5tari, Ulmeni, Pirscov,
Rm. Sbrat, S5geata, SErulegti, Scorfoasa, VintilS Vod[, Vadu Pasii).
tn baza art. 36 din Legea nr. 273/2006, Consiliul Judelean Buz5u a
aprobat alocarea, din fondul de rezerv5 constituit la nivelul Judefului Buz5u, la
solicitarea primarului comunei VintilS Vodb a sumei de 616.000 lei (HotE16rea
nr. 99128.04.20L7), in incercarea de a men[ine in funcfiune aceastS unitate
socialS care, prin raportare la beneficiari, ca provenien!5 teritorialS, dob6ndesc

un caracter de serviciu de interes judelean.
tnc5 de la adoptarea primei hot516ri de alocare de fonduri, s-au conturat
ca solufii, cu exceplia celei de incetare a activit5[ii cEminului urm5toarele:
conform art. 135 din Legea nr.292/2011 a asistenfei sociale, cofinan[area
serviciilor sociale in mediul rural 9i in localitSli defavorizate, in baza unor
contracte de parteneriat bianuale cu autoritatea localS sau,
preluarea in structura Direcliei generale de asisten!5 socialS 9i proteclia

-

-

copilului BuzSu pe considerentul mai sus menlionat
beneficiari.

cu privire la

Referitor la prima solufie, in mod evident nu ar fi de natur5 sE rezolve
integral problema cheltuielilor de funclionare in condiliile in care bugetul
comunei VintilS Vodb este mult grevat 9i de alte prioritSli.

tn consecin!5, propun a doua solu!ie, respectiv a p.reluErii 9i reorganizbrii
Cdminului in structura Direcfiei generale de asistenf5 socialS 9i proteclia
.opiirrri Buziu, cu atdt mai mult cu c6t solicitSrile pentru. asisten[5 in cbminele
structura Direcliei generale (in Rm. S5rat 9i Smeeni) exced
;;i;

"*iri"nte'in
acestora.
capacit5fii

problemd care urmeazd sE se solulioneze cu ocazia preluErii o
reprezinti pasivul unitSfii de asisten!5 socialS (datorii) at6t la furnizori 9i
prestatori de servicii cdt 9i la bugetul de stat (contribufii aferente salariului).De
asemenea, din datele furnizate, salariile angajalilor au fost achitate la nivelul

O

lunii iulie a.c.
pentru cuantificarea exactd a pasivului (pl5!i restante) se va efectua o
misiune de audit prin compartimentul <Je specialitate al Consiliului Judelean
Buzdu. La data de 31 octombrie a.c. pl5[ile restante erau la nivelul de 328'638
lei care insE pot inregistra cregteri cu lunile noiembrie 9i decembrie 20t7.
tn mod eviden[ insE, vom valorifica toate solu[iile legale identificabile prin
raportare la bugetul jude[ului 9i al Direcfiei generale de asistenf5 socialS 9i
proteclia copilulii guiSu pentru.anul 20:LB, inclusiv prin negociere cu furnizorii
de bunuri 9i servicii pentru egalonarea acestora dupd preluare'
Rog plenul Consiliului Judefean BuzEu sE aprobe acest proiect de hotbrdre
inclusiv 9i prin .prisma
in considerarea oportunitSfii 9i necesitSlii acestuia,pentru
care ,,acas5" este
mesajului impresionant al unor persoane v6rstnice
Cbminul VintilS Vod5.

PRE9EDINTE,

PETRE.EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DTRECTTA

JURrDrct9r

v

ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

Nr. 15744116.1L.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotdrire pentru aprobarea preludrii, in
structura Direcliei Generale de Asistenti SocialS-9i Protecfia
Copilului Buziu, ? Cdminului pentru persoane v6rstnice din
comuna VintilS Vodi, organizat sub autoritatea Consiliului
local al comunei Vintili Vodi

Cbminul pentru persoane v6rstnice VintilS VotE este un furnizor de
servicii sociale de tip reziden[ial, licen[iat in condifiile legii 9i aflat sub

autoritatea Consiliului local al comunei VintilS Vod5. Acest serviciu
comunitar a fost infiinfat 9i reorganizat ca urmare a desfiin!5rii spitalului

comunal, cu fonduri de la bugetul de stat printr-un Program nalional'
Conform art. 40 din Legea nr. 29212oll a asistenlei sociale,
serviciile se organizeazd la nivelul teritorial astfel:
a) servicil sociale de interes local, adresate beneficiarilor care trdiesc
municipiului;
9i locuiesc pe raza teritorialS a comunei, oragului,
b) servicii sociale de interes judelean , ddresate beneficiarilor, care
tr5iesc 9i locuiesc pe raza teritorialS a judelului.
Ori, prin iaportare ia aceastd prevedere legalS lit' "b", analiza
provenienlei beneficiarilor, este evident cd in fapt, acest serviciu social
are o adresabilitate de interes judefean.

Argumentele de oportunitate, inclusiv cele de ordin financiar ale
ini[iatorului pentru preluare susfin 9i legalitatea demersului din punct de
vedere al legislaliei in domeniul asistenfei sociale.
Din punct de vedere al personalului, institulia "transferului Tn

interesul serviciului" reglementatS

prin Legea nr.t53/20t7,

d5

posibilitatea asigurErii
9i protecliei locului de munc5 pentru toli angajalii,
-nivelului
salarial. Trebuie precizat c5_ prin raportare la
cu menlinerea
institufiiie similare din structura Direcliei Generale de Asisten!5 SocialS 9i
proteciie Copilului BuzEu (f5rb persclnalitate juridicb), funcfia de director
al cEminului devine funcfie de 9ef cEmin iar funcfia de contabil 9ef devine
funclie de execulie.

ceea ce privegte imobilul (construclie cu teren aferent) prin
proiectul de hotb16re s-a formulat solicitarea de trecere Tn proprietatea
juOe;utui 9i administrarea Direcliei Generale de Asisten!5.
-9::':15 ^9i
Froteclie Copilului Buzdu astfel cum prevede Legea nr. 21311998. In
consecin[5, bonsiliul local al comuneli VintilS Vodb va aproba aceastd
schimbare a regimului juridic al imobilului in gedinla din decembrie a'c., in
condiliile in caie, in SeOinga din 23 noiembrie au exprimat deja un acord
in acest sens.
in ceea ce privegte pasivul acestei unitdli de asisten!5 socialS-ce se
va prelua, dupE finalizarea auditului prevdzut in proiectul de hot5rAre se

tn

vor stabili mbsurile legale necesare pentru stingerea acestuia.

DIRECTOR I=XECUTIV,

MIRELA OPREA

