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SCOPUL ȘI TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU 

 

Nr. 

crt. 
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal Temeiul legal 

Unde sunt 

stocate datele 
cu caracter 

personal 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

 
-acordă asistență de specialitate aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău, instituțiilor și 

autorităților din subordinea autorității publice județene, primarilor și aparatului de specialitate al primarului 
-Legea nr. 215/2001 

Încăperi securizate 
Baze de date protejate 
prin parolă 

 
-înregistrează în registrul unic de intrare–ieşire corespondenţa primită pe adresa Consiliului Judeţean Buzău şi 

o prezintă Preşedintelui sau înlocuitorilor desemnaţi ai acestuia, în vederea repartizării spre soluţionare 
-Legea nr. 215/2001 

 -soluționează scrisori, petiții -OG nr. 27/2002 

 -întocmește proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean Buzău și proiecte de dispoziții ale Președintelui -Legea nr. 215/2001 

 -întocmește proiectele de modificare a HG nr. 1348/2001- domeniul public de interes local  Legea nr. 213/1998 

 
-exercită controlul de legalitate prin viză pentru toate actele administrative, contractele economice, civile, 

convenţiile şi protocoalele cu caracter patrimonial şi nepatrimonial, având ca titular sau parte Unitatea 

Administrativ Teritorială Judeţul Buzău/Consiliul Judeţean Buzău/Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău 

-Legea nr. 215/2001 

 -coordonează activitatea consiliilor locale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean -Legea nr. 215/2001 

 
-participă la organizarea şi desfăşurarea, în condiţiile legii, a şedinţelor Consiliului Judeţean şi ale comisiilor de 

specialitate ale acestuia 
-Legea nr. 215/2001 

 
-participă prin funcţionari desemnaţi în secretariatele/grupurile tehnice de pe lângă birourile electorale 

judeţene sau pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor 
-Legea nr. 115/2015 

 
-participă prin funcţionari desemnaţi în comisiile de evaluare a ofertelor pentru procedurile de achiziţii publice, 

concesionare, vînzare, cumpărare, în comisiile de inventariere şi în comisiile de recrutare de personal 

-Legea nr. 98/2016 
-Legea nr. 99/2016 
-Legea nr. 100/2016 

 
-gestionează relaţia autorităţii publice judeţene cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, în 

exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor Consiliului Judeţean Buzău, ca membru al acestei structuri 

asociative a autorităţilor administraţiei publice locale 

-Legea nr. 215/2001 

 
-asigură elaborarea contractelor cu caracter patrimonial -închiriere, comodat şi utilizarea zonei drumului 

judeţean - înregistrarea şi urmărirea derulării acestora, în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău 

-Codul civil 
-OG nr. 43/1997 

 
-asigură documentarea şi elaborarea unor contracte/convenţii/protocoale cu caracter patrimonial şi 

nepatrimonial în care Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău/Consiliul Judeţean Buzău / Preşedintele 

Consiliului Judeţean Buzău sunt parte 

-Codul civil 
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 -gestionează derularea contractelor pentru acordarea de produse lactate, de panificatie și fructe pentru elevi 
-OG nr. 13/2007 
-HG nr. 640/2017 

 
-asigură documentarea şi elaborarea unor contracte/convenţii /protocoale cu caracter patrimonial şi 

nepatrimonial în care Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău/Consiliul Judeţean Buzău/Preşedintele 

Consiliului Judeţean Buzău sunt parte 

-Codul civil 

Încăperi securizate 
Baze de date protejate 
prin parolă 

 
-acordă informare persoanelor fizice, precum şi sprijin şi consultanţă cetăţenilor cu drept de vot care exercită 

dreptul de iniţiativă legislativă 
-Legea nr. 215/2001 
-Legea nr. 189/1999 

 
-monitorizează activitatea serviciilor publice de interes judeţean Buzău, prin raportare la beneficiarii acestor 

servicii 
-Legea nr. 215/2001 

 
-asigură aducerea la cunoştinţă publică a actelor administrative cu caracter normativ şi comunicarea celor cu 

caracter individual 
-Legea nr. 215/2001 

 
-asigură secretariatul tehnic al Comisiei judeţene de analizare a propunerilor de steme ale judeţului, 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău 
-HG nr. 25/2003 

 
-verifică legalitatea documentaţiilor aferente eliberării certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de 

construire/desfiinţare 
-Legea nr. 50/1991 

 
-asigură activitatea de Secretariat a Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care solicită 

subvenţii de la bugetul judeţului pentru activităţi de asistenţă socială 
-Legea nr. 34/1998 
-Legea nr. 1153/2001 

 
-asigură activitatea de secretariat a Comisiei de selecţionare şi evaluare a solicitărilor de finanţare 

nerambursabilă, de la bugetul propriu al Consiliului Judeţean Buzău, pentru activităţi nonprofit de interes 

general 

-Legea nr. 350/2005 

 
-asigură colaborarea cu organizaţiile neguvernamentale, inclusiv cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară în 

care Judeţul Buzău este membru 
-Legea nr. 215/2001 

 
-primeşte, înregistrează și soluționează solicitările privind informaţiile de interes public, precum şi reclamaţiile 

administrative referitoare la încălcarea accesului la informaţiile de interes public 
-Legea nr. 544/2001 

 -furnizează informaţia pe loc, dacă este posibil, în cazul formulării verbale a solicitării -Legea nr. 544/2001 

 -organizează şi asigură funcţionarea punctului de informare şi documentare a cetăţenilor -Legea nr. 544/2001 

 
-asigură realizarea şi publicarea Buletinului informativ al Consiliului Judeţean Buzău care va cuprinde 

informaţiile de interes public comunicate din oficiu, pe care le actualizează periodic 

-Legea nr. 544/2001 
-Memorandum privind creșterea 
transparenței și standardizarea 
afișării informațiilor de interes 
public 

 
-întocmeşte anual rapoartele privind accesul la informaţiile de interes public şi transparenţa decizională pe care 

le va înainta Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău 
-Legea nr. 544/2001 
-Legea nr. 52/2003 

 -asigură secretariatul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău -Legea nr. 218/2002 

 

-întocmeşte metodologii de lucru pentru activitatea curentă a primarilor şi consiliilor locale, circulare pe 

probleme de interes comun, asigură transmiterea în teritoriu a documentelor, circularelor, precizărilor primite 

de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de la alte ministere, servicii deconcentrate, 

Instituţia Prefectului - judeţul Buzău, care vizează activitatea autorităţilor administraţiei publice locale 

-Legea nr. 215/2001 

 -asigură tipărirea centralizată a formularelor atestatului de producător, a carnetului de comercializare -Legea nr. 145/2014 

 
-gestionează baza de date cuprinzând datele personale privind evidenţa primarilor, viceprimarilor şi secretarilor 

unităţilor administrativ–teritoriale din judeţ, precum şi evidenţa conducerii executive a consiliilor judeţene din 

ţară 

-Legea nr. 215/2001 
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-colaborează în elaborarea şi implementarea strategiilor de interes judeţean şi poate avea reprezentanţi în 

cadrul echipele de management şi implementare a proiectelor promovate de Consiliul Judeţean Buzău, în 

calitate de beneficiar sau de partener-participă în comisii de concurs pentru funcție publică și contractuali 

-Legea nr. 215/2001 
-Legea nr. 315/2004 

 
-acordă asistenţă de specialitate preşedinţilor comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean, precum şi 

consilierilor judeţeni, cu privire la elaborarea rapoartelor prevăzute de lege 
-Legea nr. 215/2001 

 
-elaborează raportul anual de activitate al Consiliului judeţean Buzău, al preşedintelui şi vicepreşedinţilor 

Consiliului judeţean, pe baza datelor puse la dispoziţie de celelalte structuri funcţionale 
-Legea nr. 215/2001 
-Legea nr. 393/2004 

Încăperi securizate 
Baze de date protejate 
prin parolă 

 

 -asigură operaţiunile tehnice pentru editarea Monitorului Oficial al judeţului Buzău în sensul: preluării actelor 

administrative adoptate de Consiliul Judeţean Buzău, respectiv, emise de Preşedinte, precum şi a celor 

transmise de către autorităţile publice locale şi serviciile publice deconcentrate, pe care le pregăteşte în 

vederea publicării 

-OG nr. 75/2003 
-Dispoziția Președintelui nr. 
194/2017 

 
-gestionează evidenţa privind categoriile de revoluţionari care au contribuit la victoria Revoluţiei din decembrie 

1989 
-Legea nr. 341/2004 

 
-comunică celor vizaţi, sub semnătura Secretarului judeţului, problemele supuse analizei Consiliului Judeţean 

Buzău, în vederea elaborării materialelor şi urmăreşte depunerea lor la timp 
-Legea nr. 215/2001 

 
-expediază şi înregistrează comunicările sosite pe fax de la instituţii şi autorităţi centrale în atenţia conducerii 

Consiliului Judeţean Buzău 
 

 -asigură respectarea procedurilor de transparență decizională în cadrul Consiliului județean -Legea nr. 52/2003 

 
-organizează activitatea de audienţe acordate de Preşedinte, vicepreşedinţi şi Secretarul judeţului şi ţine 

evidenţa acestora 
-Legea nr. 215/2001 

 
-întocmeşte evidenţele cu datele de identificare ale instituţiilor publice, serviciilor publice judeţene, autorităţilor 

locale şi centrale pentru uzul conducerii 
 

 
-asigură folosirea, conform dispoziţiilor legale, a documentelor din arhiva Consiliului Judeţean Buzău; 

eliberează certificate, copii, extrase de pe documentele din arhivă, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale 

în vigoare 

-OG nr. 33/2002 

 

-răspunde de depunerea la arhiva Consiliului Judeţean Buzău a documentelor create şi clasate în dosare de 

structurile funcţionale ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, pe bază de inventar; asigură 

păstrarea arhivei Consiliului Judeţean Buzău în bune condiţii; ia măsuri cu privire la conservarea, selecţionarea 

şi predarea acesteia, după caz, la Direcţia judeţeană Buzău a arhivelor naţionale sau la centrele de topire 

-Legea arhivelor naționale 

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 

- -elaborare cereri de finanţare cu finanţare nerambursabilă, solicitant UAT Judeţul Buzău/parteneriate 
(gestionează date de identificare reprezentant legal, poartă corespondenţă cu autorităţile/instituţiile/societăţile 
implicate: UAT-uri, AM/OI, proiectanţi, INS, APM etc) 
-implementare şi monitorizare proiecte cu finanţare nerambursabilă (gestionează contracte de finanţare, 
contracte de lucrări, prestări servicii şi furnizare) 
-acordare de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Buzău/instituţiilor subordonate 
Consiliului Judeţean Buzău în domeniile menţionate mai sus (consemnate în chestionar de evaluare a gradului 
de satisfacţie a clientului şi fişe de acordare a consultanţei) 
-culegere permanentă şi centralizare de informaţii despre programele de finanţare existente 
-realizare rapoarte privind stadiul implementarii proiectelor contractate de Consiliul Judeţean Buzau 

-  

-Legea nr. 215/2001 
-Legea nr. 315/2004 
-Legea nr. 188/1999  
-HG 398/2015  
-HG 399/2015 
-HCJ/Dispozitiile Preşedintelui  
Consiliului Judeţean Buzău privind 
constituirea echipelor de 
implementare a proiectului 

Încăperi securizate 
Baze de date protejate 
prin parolă 

 
-desfăşurare activitati de traducere si interpretariat precum şi de traducere a documentelor primite de la 
diverse instituţii şi organisme internaţionale 

- OG 26/2000 

- Legea 500/2002  

- Legea 590/2003  
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-iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare, informare şi promovare cu organisme şi 
organizaţii care pot deveni canale de promovare şi comunicare internă şi externă; 
-colaborarea cu compartimentele de specialitate ale consiliului judeţean, serviciile şi instituţiile proprii în 
acţiunile şi proiectele care implică sfera de interes a relaţiilor externe; 
-organizarea de vizite şi întâlniri de lucru în judeţul Buzau şi în Regiunea de Sud-Est ale reprezentanţilor UAT-
urilor din străinatate interesate de stabilirea unor relaţii de colaborare; 
-pregatirea unor materiale de prezentare a judeţului pentru întâlnirile de lucru cu reprezentanţii autorităţilor 
locale din străinătate; 
-desfășurarea unor activități specifice în echipele de implementare a proiectelor cu finanțare europeană 

- Legea 246/2005 

- OG 196/2008 

- HG 723/2010 

- HG 643 /2015 

- Legea 215/2001 

- Legea 315/2004  

- Legea nr. 188/1999 
-HCJ/Dispozitiile Preşedintelui  
privind constituirea echipelor de 
implementare a proiectului 

 

-întocmirea proiectelor de strategii şi programe privind dezvoltarea economico-socială a judeţului şi asigurarea 
realizarii Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului (gestionează contracte de prestari servicii, gestionează 
date de identificare reprezentant legal, poartă corespondenţă cu autorităţile/ instituţiile/societăţile implicate: 
UAT-uri, institutii subordonate CJ Buzau, INS, APM,  etc) 
-monitorizarea implementarii Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului prin elaborarea planurilor de acţiune 
anuală şi realizează informări; 
-furnizarea informaţiilor necesare intocmirii profilului regional al Regiunii Sud-Est in cadrul politicii de 
dezvoltare regionale (gestionează date de identificare reprezentant legal, poartă corespondenţă cu autorităţile/ 
instituţiile/societăţile implicate; 
-elaborarea adreselor de confirmare  a includerii unor proiecte in strategiile de dezvoltare locala de interes 
judetean (poarta corespondenta cu UAT-uri, organizatii implicate); 
-elaborarea de cereri de finanţare cu finanţare nerambursabilă, solicitant UAT Judeţul Buzău/parteneriate 
(gestionează date de identificare reprezentant legal, poartă corespondenţă cu autorităţile/instituţiile/societăţile 
implicate: UAT-uri, AM/OI, proiectanţi, INS, APM etc) 
-implementarea şi monitorizarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă (gestionează contracte de finanţare, 
contracte de lucrări, prestări servicii şi furnizare) 
-acordarea de consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Buzău/instituţiilor subordonate 
Consiliului Judeţean Buzău în domeniile menţionate mai sus (consemnate în chestionar de evaluare a gradului 
de satisfacţie a clientului şi fişe de acordare a consultanţei) 

-Legea nr. 215/2001 
-Legea nr. 315/2004 
-Legea nr. 188/1999  
-HG 398/2015  
-HG 399/2015 
-HCJ/Dispozitiile Preşedintelui  
Consiliului Judeţean Buzău privind 
constituirea echipelor de 
implementare a proiectului 

Încăperi securizate 
Baze de date protejate 
prin parolă 

 

-aplicarea prevederilor Convențiilor de custodie nr. 53 și 54/2010 în vederea asigurării stării favorabile de 
conservare a tuturor speciilor listate în formularele standard Natura 2000 pentru cele două situri ROSCI0190 
Penteleu şi ROSCI0229 Siriu conform legislației în vigoare 
-avizarea planurilor/proiectelor și activităților în cele două situri şi conformitatea acestora cu legislația în 
vigoare 
-efectuarea de controale la sediile firmelor cu care custodele are relații lucrative sau pe teren, pentru 

verificarea activităților/proiectelor sau a planurilor avizate 
-punerea în aplicare a obiectivelor, măsurilor şi acțiunilor prevăzute în Regulamentele şi în Planurile de 
management ale siturilor de importanță comunitară ROSCI0190 Penteleu şi ROSCI0229 Siriu 
-realizarea de rapoarte anuale privind stadiul implementării activităților custodelui 

 
 
 
-Legea nr. 215/2001 
-Legea nr. 315/2004 
-Legea nr. 188/1999 
-Legea nr. 445/2009  
-HG nr.1076/2004 
-Legea nr. 49/2011 
-OUG nr. 195/2005 
-Legea nr. 265/2006  
-OUG nr. 57/2007 
-Ordinul nr. 135/2010 
-Legea nr. 407/2006 
-Ordinul nr. 3836/2012 
-Ordinul nr. 1142/2010 
-Ordinul ministrului nr. 19/2010 
-Ordinul ministrului mediului  

http://www.lege-online.ro/lr-HOT%C4%82R%C3%82RE-643%20-2015-(170831)-(1).html
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 nr. 1.078/2017 
-Ordinul nr. 1447/2017 
-HCJ/Dispozitiile Preşedintelui  
Consiliului Judeţean Buzău 
privind constituirea echipei de 
administrare a custodiei siturilor 
ROSCI0190 Penteleu si 
ROSCI0229 Siriu 
 
 
 
 

DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ȘI INVESTIȚII 

 -colaborarea cu CNADNR, DRDP în activitatea de exploatare şi administrare a reţelei de drumuri judeţene 
-O.G. nr.43/1997 

Încăperi securizate 
Baze de date protejate 
prin parolă 

 
-centralizarea propunerilor beneficiarilor subprogramelor cuprinse în programe şi întocmirea listei cu propuneri 

de obiective de investiţii în continuare şi noi cu încadrarea în sumele comunicate de Ministerul Finanţelor -O.U.G. nr.28/2013  

 -relaţia de colaborare cu autorităţile publice locale şi ministerele de resort 
-O.U.G. nr.28/2013  

 
-analizare şi verificare din punct de vedere tehnic a documentaţiilor depuse pentru încheierea contractelor de 

utilizare a zonei drumului judeţean  -O.G. nr.43/1997 

 
-colaborare cu Direcţia juridică în vederea încheierii contractelor de utilizare a zonei drumului judeţean,  în 

elaborarea proiectelor de hotărâri de Guvern privind modificarea / completarea inventarului bunurilor 

aparţinând domeniului public al judeţului 

-R.O.F. aprobat prin H.C.J. 
Buzău nr.13/2018  
-Legea nr.215/2001 

 -gestionare a bazei de date referitoare la drumurile şi podurile judeţene 
-O.G. nr.43/1997 

 
-participare în comisiile de specialitate organizate pentru constatarea pagubelor şi distrugerilor produse de 

calamităţi 

-Ordinul Prefectului prin -
O.U.G.nr.21/2004 aprob prin 
Legea nr.340/2006 

 -eliberare avize,acorduri prealabile și autorizații de amplasare și acces la drum 
-O.G 43/1997 

 -selecționarea documentelor din arhiva C.J.Buzău 
-Legea arhivelor naționale 

 
-monitorizare a derulării contractelor de administrare, închiriere, folosinţă, concesionare, etc. a bunurilor 

proprietate publică sau privată a judeţului; 
-Legea 16/1996 
-Dispoziția 248/2013 C.J.Buzău 

 -participare la operaţiunea de reevaluare şi amortizare a activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice 
 

 
-asigură înscrierea în Cartea Funciară a drepturilor constituite asupra bunurilor din domeniul public şi privat al 

judeţului Buzău -Legea nr.213/1998 
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-verificare a modului de execuţie a lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi investiţii ale imobilelor proprietatea 

Judeţului Buzău -Ordonanţa nr. 81/2003 

 
-participare în comisiile de recepţie ale lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi investiţii pe domeniul public 

judeţean 

-Legea nr. 7/1996 
-H.G. nr. 548/1999 
-Ordin A.N.C.P.I. nr. 634/2006, 
modificat prin Ordinul A.N.C.P.I. 
nr. 133/2009 

 
-depunerea şi ridicarea avizelor în urma depunerii documentaţiei de avizare solicitate prin certificatele de 

urbanism în vederea obţinerii autorizaţiilor de principiu şi execuţie necesare proiectelor în derulare;  
-Legea nr. 10/1995 ;  
-Legea nr. 50/1991  

 
-participare în comisiile de licitaţii pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică organizate de Consiliul 

Judeţean Buzău şi evaluarea ofertelor 
-Legea nr. 10/1995 ;  
-Legea nr. 50/1991 

 
-actualizarea Strategiei județene prin centralizarea datelor pentru fiecare tip de serviciu comunitar de utilități 

publice 

-H.G. nr. 907/2016 
-R.O.F. aprobat prin H.C.J. 
Buzău nr.13/2018 

Încăperi securizate 
Baze de date protejate 
prin parolă 

 -activitate secretariat CTE (ședințe,avize și registru) -Legea nr. 98/2016 
-H.G. nr.395/2016 

 -activitate secretariat Birou consiliere persoane fizice și juridice  -H.G. nr. 246/2006 
-Legea nr.51/2006 

 -elaborare documentații și implementare proiecte 
 

 -emitere avize custode -H.G. nr. 907/2016 
-Regulamentul 291/2017 

 
-olaborare cu celelalte servicii și compartimente din cadrul aparatului de specialitate al C.J.Buzău, acordare de 

consultanţă de specialitate consiliilor locale, primarilor și instituțiilor subordonate, la solicitarea acestora  

 -soluționare petiții 

-Legea 98/2016 
-H.G. 907/2016  
-H.G. 343/2017 
-Legea 10/1995 
-Legea 50/1991  
-Ghid general și Ghid specific 
solicitant 

 -aplicarea sancțiunilor contravenționale aplicate operatorilor de transport 

-Procedura Cod P.O.DDR- 03 a 
C.J. Buzău 
-R.O.F. aprobat prin H.C.J. 
Buzău nr.13/2018 
-Legea nr.215/2001 
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DIRECȚIA ECONOMICĂ 

 
-organizează și coordonează activitatea de elaborare a proiectelor bugetelor ordonatorilor terţiari de credite din 
subordinea Consiliului Județean Buzău 

-Legea nr. 273/2006 

 

 

 

-elaborează la termen proiectele de hotărâri cu privire la adoptarea și rectificarea bugetului propriu al judetului 
si al bugetelor de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice din subordinea consiliului județean pe baza 
propunerilor ordonatorilor principali de credite, a informărilor si a altor lucrări în vederea prezentarii lor 
conducerii Consiliului Județean 

-Legea nr. 273/2006 

 

 

 
-întocmeste împreuna cu alte compartimente proiecte cu finanțare externa și acționeaza pentru implementarea 
si monitorizarea acestora 

-Legea 315/2004 
-Legea 273/2006 
 

 

 -analizeaza în colaborare cu Direcția Generala a Finanțelor Publice a județului Buzău, în toate etapele, 
veniturile proprii, precum și transferurile de la bugetul de stat 

-Legea nr. 273/2006 
-Legea 227/2015 
 

 

 - urmareste  incasarea si evidenta contabila a veniturilor proprii ale Consiliului judetean Buzau 
 

-Legea nr. 273/2006 

 

 

 -urmăreşte încasarea chiriilor şi a redeventelor conform clauzelor contractuale 

-Legea nr. 273/2006 

 

 

 -estimeaza veniturile proprii ale consiliului județean pentru acoperirea cheltuielilor 

-Legea nr. 273/2006 

 

 

 -identifica noi surse de finanțare pentru cresterea veniturilor consiliului județean 

-Legea nr. 273/2006 

 

 

 -stabileste impreuna cu directiile de specialitate si unitatile subordonate Consiliului Judetean, impozitele si 
taxele locale de interes judetean 

-Legea 227/2015 

 

 

 -întocmeste proiectul de hotarare pentru stabilirea anuala a impozitelor si taxelor locale pentru anul urmator si 
il prezinta Consiliul Judetean  in vedere aprobarii  pana la finele anului curent 

-Legea 227/2015 

 

 

 -asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru unele angajamente si plati efectuate din bugetul 
propriu al judetului în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

-OG 119/1999 

 

 

 -tehnoredactează ordinele de plată şi  dispoziţiile bugetare  privind repartizarea creditelor bugetare 

-Legea nr. 273/2006  
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 -ţine evidenţa plăţilor efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent 
-Ordin 1917/2005 

 

 

 
-întocmeste calendarul anual al targurilor, pietelor si oboarelor unde se defasoara activitatii comerciale, de 
alimentatie publica, prestari servicii si productie desfasurate de agentii economici din judeţul Buzău 

-Legea nr. 273/2006 
 

 
-întocmeşte documentele de plată către organele bancare, conform reglementărilor în vigoare şi urmăreşte 
primirea la timp a extraselor de cont şi confruntarea acestora cu documentele însoţitoare, asigurând încadrarea 
corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor 

-Ordin 1917/2005 

 

 

 
-exercită controlul zilnic al operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor, 
lichidarea obligaţiilor de plată, luând măsuri pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul 

-Ordin 1917/2005 

 

 

 
-organizează şi conduce evidenţa contabilă pentru sumele primite de la buget, precum şi alimentările cu 
mijloace băneşti ale unor unităţi subordonate 

-Ordin 1917/2005 

 

 

 
-asigură exercitarea controlului financiar preventiv pe ordonantarile de plata la nivelul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean efectuate din bugetul propriu al judetului în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare 

-OG 119/1999 
 

 -asigură administrarea site-ului web oficial (www.cjbuzau.ro) 
-ROF aparat de specialitate al 
CJ Buzău aprobat prin HCJ nr. 
13/2018 

 

 
-întreţine, prin modificare şi completare, conținutul site-ului web oficial (www.cjbuzau.ro), conform deciziilor 
colectivului de redacţie 

-ROF aparat de specialitate al 
CJ Buzău aprobat prin HCJ nr. 
13/2018 

 

 -propune măsuri referitoare la îmbunătăţirea website-ului 
-ROF aparat de specialitate al 
CJ Buzău aprobat prin HCJ nr. 
13/2018 

 

 -publică Monitorul Oficial al judeţului 
-ROF aparat de specialitate al 
CJ Buzău aprobat prin HCJ nr. 
13/2018 

 

 -administrează și configurează conturile și adresele de e-mail din domeniul intern 
-ROF aparat de specialitate al 
CJ Buzău aprobat prin HCJ nr. 
13/2018 

 

 -participă, din partea serviciului, la programe/proiecte de interes judeţean 
-ROF aparat de specialitate al 
CJ Buzău aprobat prin HCJ nr. 

13/2018 

 

 
-asistă tehnic multimedia şedinţele Consiliului Judeţean Buzău, în plen şi pe comisii, la cererea conducerii 
unităţii 

-ROF aparat de specialitate al 
CJ Buzău aprobat prin HCJ nr. 
13/2018 

 

http://www.cjbuzau.ro/
http://www.cjbuzau.ro/
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-răspunde de folosirea corespunzătoare a spaţiilor aferente activităţii Consiliului Judeţean, urmărind realizarea 
de către agenţii economici contractanţi a serviciilor de întreţinere şi reparare a instalaţiilor sanitare, electrice, 
de termoficare şi alimentare cu apă, precum şi menţinerea în condiţii de curăţenie şi igienă a spaţiilor 

-ROF aparat de specialitate al 
CJ Buzău aprobat prin HCJ nr. 
13/2018 

 

 

-participă la activitățile specifice legate de telecomunicații și strategia de informatizare a instituției (achiziții de 
aparatură, tehnică de calcul și birotică, realizarea de rețele de transmitere date și voce, întreținerea, repararea 
și menținerea în stare de funcționare a aparaturii și rețelelor, asigurarea consumabilelor etc.) și gestionează 
contractele de furnizare și cele de service cu partenerii în domeniu 

-ROF aparat de specialitate al 
CJ Buzău aprobat prin HCJ nr. 
13/2018 

 

DIRECȚIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 

 

-solicitări Certificate de urbanism și Autorizații de construire 
-adrese returnare modificare temă, începerea lucrărilor, terminarea și recepția lucrărilor 
-Plan Urbanistic Zonal și Plan Urbanistic General 
-emitere aviz Arhitect Șef și aviz de oportunitate 
-recepție lucrări 
-disciplina și inspecția în construcții 

- Legea  nr. 50/1991  
- Legea nr. 350/2001  
- Ordinul nr. 893/2009  
- Hotărârea nr. 525/1996  
- Legea nr. 10/1995 
- Legea nr. 422/2001 
- Codul fiscal, Cod civil 

Încăperi securizate 
Baze de date protejate 
prin parolă 

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI MANAGEMENT UNITĂȚI SANITARE 

 
-stocarea și gestionarea datelor privind pregătirea profesională a funcționarilor publici și a personalului 
contractual cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău 

-Legea nr. 188/1999 

-Legea nr. 53/2003 

Încăperi securizate 
Baze de date protejate 
prin parolă 

 -eliberarea adeverințelor de salariat pentru medic/concediu medical/card european/la nevoie -Ordin M.S. nr. 15/2018  

 -întocmirea pontajului lunar privind prezența zilnică a personalului din cadrul Consiliului județean Buzău -Legea nr. 53/2003 

 
-constituirea și actualizarea bazei de date cu personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
județean Buzău 

 

 
-înregistrarea și gestionarea contractelor individuale de muncă ale personalului contractual din cadrul 
Consiliului județean Buzău 

-Legea nr. 53/2003 

-HG nr. 905/2017 

 

 
-întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale personalului contractual din cadrul Consiliului 
județean Buzău 

-Legea nr. 53/2003 

 -stocarea și gestionarea fișelor de evaluare anuală a performanțelor profesionale personal contractual -HG nr. 286/2011 

 
-întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici din aparatul de 
specialitate al Consiliului județean Buzău 

-HG nr. 432/2004 

 
-gestionarea și stocarea rapoartelor privind evaluare anuală a performanțelor profesionale funcționari publici 
din cadrul aparatului de specialitate al  Consiliului județean Buzău 

-HG nr. 611/2008 
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-gestionarea și stocarea Declarațiilor de avere și declarațiilor de interese ale funcționarilor publici din aparatul 
de specialitate al Consiliului județean Buzău și ale personalului  de conducere din instituțiile subordonate 
Consiliului județean Buzău 

-Legea 176/2010 

-HG nr. 432/2004 

 

 
-întocmirea Registrul declarațiilor de avere și al declarațiilor de interese al funcționarilor publici cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău și al personalului de conducere din instituțiile 
subordonate Consiliului județean Buzău 

-Legea 176/2010 

 
-gestionarea cererilor de concediu de odihnă și de compensare cu timp liber a timpului lucrat peste programul 
normal de lucru 

-Legea nr. 53/2003 

-Legea nr. 153/2016 

-HG nr. 432/2004 

Încăperi securizate 
Baze de date protejate 

prin parolă 
 

 

 -eliberarea de adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitate 

-Legea nr. 188/1999 

-HG nr. 611/2008 

-Legea nr. 53/2003 

-HG nr. 905/2017 

 
-gestionarea funcțiilor publice din cadrul aparatul de specialitate al Consiliului județean Buzău prin intermediul 
portalulului de management al ANFP și transmiterea lunară a salariilor realizate de funcționarii publici 

 

 
-întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale personalului  de conducere din instituțiile 
subordonate Consiliului județean Buzău 

-Legea nr. 215/2001 

 
-întocmirea și completarea Registrului declarațiilor de avere și al declarațiilor de interese al președintelui 
Consiliului județean Buzău și ale consilierilor județeni 

-Legea 176/2010 

 
-gestionarea și stocarea Declarațiilor de avere și declarațiilor de interese ale președintelui Consiliului județean 
Buzău și ale consilierilor județeni 

-Legea 176/2010 

 
-întocmirea Dispozițiilor Președintelui Consiliului județean Buzău privind numirea funcționarilor 
publici/personalului contractual, modificarea raporturilor de serviciu/muncă, încetarea raporturilor de 
servicuiu/muncă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean Buzău 

-Legea nr. 215/2001 

-Legea nr. 188/1999 

-Legea nr. 53/2003 

 -întocmirea statelor de personal pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean Buzău 
-ROF/Organigramă/ State de 

funcții 

 -evidența, gestionarea și stocarea cererilor de angajare/petiții în cadrul Consiliului județean Buzău 
-OG nr. 27/2002 

-Legea nr. 544/2001 
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 -gestionarea copiilor actelor de identitate ale consilierilor județeni pe durata mandatului  

 
-elaborare de proiecte de Hotărâri ale Consiliului județean Buzău privind numirea/eliberarea conducătorilor 
instituțiilor subordonate 

-Legea nr. 215/2001 

-Legi speciale pe domenii de 

activitate 

 
-lucrări privind operațiunile de organizare și desfășurare a cocursurilor de recrutare funcționari publici și 
personal contractual în cadrul Consiliului județean Buzău 

-HG nr. 611/2008 

-HG nr. 286/2011 

 
-lucrări privind operațiunile de organizare și desfășurare a cocursurilor de promovare funcționari publici și 
personal contractual din cadrul Consiliului județean Buzău 

-HG nr. 611/2008 

-HG nr. 286/2011 

SERVICIUL SALARIZARE, MONITORIZARE CHELTUIELI DE PERSONAL 

 

-întocmirea și transmiterea statelor de plată pentru aparatul de specialitate, consilieri județeni și membrii altor 
comisii 
- înregistrarea concediilor medicale în aplicația de salarii 
-întocmirea borderourilor cu sumele virate în conturile bancare ale salariaților 
-introducerea datelor pentru salarii prin aplicațiile bancilor BCR și BRD 
- transmiterea documentelor către instituțiile/autoritati fiscale 
-transmiterea declarațiilor D112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit 
-transmiterea declarației  M500  
- respectarea oricărei cerințe legale de reglementare în domeniul SSM 
-elaborarea și transmiterea instrucțiunilor de instruire periodică pentru SSM 
-evidenta documentelor personale pentru intocmirea bazei de date  si acordarea deducerilor personale 
- eliberarea adeverințelor de salariu 
-întocmirea adreselor către petiționari 

-Regulamentul de protecție a 

datelor cu character 

personal(GDPR 679/2016) 

-Legea nr.53/2003 

-Legea nr.188/1999,  

-Lg.153/2017,  

-OUG.158/2005 

-Legea nr. .227/2015 

-Codul fiscal 

-Ordin MMFPSPV 

2263/dec.2016  

-Ordin comun MFP/MMJS/MS 

nr.1209/999/180/2018  

 

 

Încăperi securizate 
Baze de date protejate 
prin parolă 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE 

 

-gestionarea procedurilor de achizitii publice 
-intocmirea contractelor de achizitie publica, de concesiune, de inchiriere sau vanzare de bunuri in urma 
derularii procedurilor de atribuire 
-solutionarea scrisorilor si sesizarilor, contestatiilor formulate de persoane fizice sau juridice care intra in sfera 
de competenta a serviciului 
-in cazul datelor cu caracter personal ale persoanelor cu functie de decizie, datele sunt prelucrate in scopul 
evitarii situatiilor care pot prezenta un conflict de interese 

-Legea nr. 98/2016  

-Legea 101/2016  

 

Încăperi securizate 
Baze de date protejate 
prin parolă 


