
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Buzău 

 
 
 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 

- expunere de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
nr.3999/2006; 

- nota Direcţiei generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Buzău înregistrată la nr.4000/2006; 

- avizele Secretarului general al judeţului Buzău şi ale comisiilor de 
specialitate anexate la hotărâre; 

- prevederile art.1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr.12/2005 pentru aprobarea statelor de funcţii şi regulamentelor 
de organizare şi funcţionare ale serviciilor specializate din 
structura Direcţiei generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Buzău; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr.7/2006 pentru 
aprobarea structurilor organizatorice ale instituţiilor şi serviciilor 
publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Buzău – anexele 
nr.8 – 35; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.539/2005 pentru aprobarea 
nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii 
orientative de personal, a Regulamentului – cadru de organizare 
şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială precum şi a 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
Guvern nr.68/2003 privind serviciile sociale, modificată prin 
Hotărârea Guvernului nr.1007/2005; 

- cadrul general al standardelor minime obligatorii pentru serviciile 
privind protecţia copilului respectiv protecţia persoanei adulte cu 
handicap, 

În temeiul art.104 lit.”b” şi art.109 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 



HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă schimbarea denumirii unor structuri funcţionale 
din cadrul Direcţiei generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Buzău după cum urmează: 

a) – din “ Birou pentru delicvenţă juvenilă şi intervenţie în situaţii de 
abuz, neglijare, trafic şi migraţie” din aparatul propriu, în “Biroul pentru 
protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală dar nu răspunde penal” ; 

b) – din “Complex de servicii pentru reabilitarea şi recuperarea 
copilului delicvent “ nr.4 Stîlpu în “Complex de servicii pentru orientarea, 
supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale a copilului “ nr.4 Stîlpu. 

 
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Direcţiei generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău – 
aparat propriu şi servicii specializate cu şi fără personalitate juridică 
prevăzut în anexele nr.1 şi 2 a – u. 

 
Art.3.(1). Prevederile art.1 şi 2 intră în vigoare cu data de 

01.06.2006. 
         (2). Pe data prezentei, art.5 alin.(1) din Hotărârea Consiliului 

Judeţean nr.130/2004 şi Hotărârea Consiliului Judeţean nr.12/2005, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.57/2005 (art.1, anexa 
nr.1 c) îşi încetează aplicabilitatea. 

 (3). Hotărârea Consiliului Judeţean nr.7/2006 – anexa nr.8 se 
modifică corespunzător art.1. 

 
Art.4. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura transmiterea  

hotărârii autorităţilor şi instituţiilor interesate. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Ec.Victor Mocanu 
                                                                      
                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                      SECRETAR GENERAL, 
 
                                                                         Dumitra Drăghici 
Nr. 41 
Buzău 25 mai 2006 
Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi “pentru, - “împotrivă”, - 1 abţinere. 
MO/MD 
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