
                                   ROMÂNIA                         
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Procedurii şi modalităţilor de aducere la 

cunoştinţă publică a proiectelor de acte normative, a 
hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ precum şi a 
măsurilor de interes judeţean, respectiv pentru aprobarea 

Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial al 
Judeţului Buzău, în format electronic  

 
 
Consiliul Judeţean Buzău, 
Având în vedere: 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 17870/10.12.2019; 

- raportul comun al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală și al 
Direcției economice, înregistrat sub nr. 17871/10.12.2019; 

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

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău   
anexate la hotărâre; 

- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

În temeiul art. 197 alin. (5) și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă Procedura şi modalităţile de aducere la cunoştinţă publică 
a proiectelor de acte normative, respectiv hotărâri adoptate de Consiliul 
Județean Buzău  şi dispoziţii emise de Președintele Consiliului Județean Buzău 
precum şi a măsurilor de interes judeţean, prevăzută în anexa nr. 1. 

Art.2. Se aprobă Procedura de organizare și publicare a Monitorului Oficial 
al Judeţului Buzău, în format electronic, prevăzută în anexa nr.2. 

 
 
 
 



 
 
Art.3. Pentru procedurile aprobate conform art. 1 și 2, în termen de 10 zile 

vor fi elaborate procedurile operaționale conform sistemului de control 
managerial intern și respectiv sistemului de management al calității și aprobate 
de Președintele Consiliului Județean Buzău. 

Art.4. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții 
contrare se abrogă. 

Art.6. Direcţia juridică şi administraţie publică locală şi Direcţia economică 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.7. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura aducerea la 
cunoştinţă publică şi comunicarea prezentei hotărâri  persoanelor şi instituţiilor 
interesate. 

 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 

 

      

         CONTRASEMNEAZĂ, 
                           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
   MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 

 
Nr. 256 
BUZĂU, 19 DECEMBRIE 2019 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri de cei 33 consilieri judeţeni prezenţi. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 1 
la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 256/2019 

 
 
 

PROCEDURA ŞI MODALITĂŢILE 
de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de acte 

normative, a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ 
şi a măsurilor de interes judeţean - forma actualizată 

conform Codului administrativ 
 
 

Art.1. Prezentul document stabileşte regulile procedurale minimale de 
aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor şi 
dispoziţiilor cu caracter normativ şi a măsurilor de interes judeţean în vederea 
asigurării transparenţei decizionale în raporturile stabilite între autoritatea 
publică judeţeană cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora. 

 
Art.2. În sensul prezentului document, termenii de mai jos se definesc 

astfel: 
 
 
a) Act normativ – actul administrativ adoptat sau emis de către Consiliul 

judeţean Buzău, respectiv, de preşedintele acestuia, cu aplicabilitate generală; 
b) Măsuri de interes judeţean – măsuri, acţiuni sau obiective cu efecte 

generale stabilite de către Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) a 
judeţului Buzău, precum şi cele stabilite de către comisiile înfiinţate la nivel 
judeţean prin hotărâri ale autorităţii publice judeţene; 

c) Asociaţie legal constituită – orice organizaţie civică, sindicală, patronală 
sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică. 

 
Art.3.(1) Secretarul general al judeţului asigură aducerea la cunoştinţă 

publică a proiectelor de acte normative în cadrul procedurilor de elaborare a 
acestora. 

        (2) Etapele aducerii la cunoştinţa publică a proiectelor de hotărâre 
cu caracter normativ sunt următoarele: 

 
a) Secretarul general al judeţului transmite proiectele de hotărâre cu 

caracter normativ primite de la iniţiatori, împreună cu documentele care le 
însoţesc, Serviciului managementul documentelor și relații publice şi 
funcţionarului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă; 

b) Serviciul managementul documentelor și relații publice are obligaţia să 
publice un anunţ referitor la aceste inițiative decizionale pe site-ul Consiliului 
Județean Buzău, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, 
şi să-l transmită către mass-media locală. De asemenea, proiectele de hotărâre 
cu caracter normativ se vor transmite tuturor persoanelor care au depus o 
cerere pentru primirea acestor informaţii. 
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c) Anunţul referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotărâre 

cu caracter normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile lit. b), cu 
cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre analiză și adoptare 
prin Hotărâre a Consiliului judeţean Buzău. Anunţul va cuprinde data afișării, 
un referat de aprobare privind necesitatea adoptării sau emiterii actului 
normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi 
termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris 
propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de 
act normativ propus. În cazul unui proiect de hotărâre cu relevanţă asupra 
mediului de afaceri, anunţul se va transmite asociaţiilor de afaceri şi altor 
asociaţii legal constituite pe domenii specifice de activitate, în același termen 
de 30 de zile lucrătoare; 

d) Funcţionarul desemnat pentru relaţia cu societatea civilă din cadrul 
Serviciului managementul documentelor și relații publice va primi propunerile, 
sugestiile şi opiniile persoanelor cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter 
normativ supus dezbaterii publice în termen de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anunțului, le va consemna într-un registru, menţionându-se data 
primirii, persoana şi datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia 
sau recomandarea şi le va transmite Secretarului general al judeţului; 

e) Proiectul de hotărâre cu caracter normativ , definitivat pe baza 
observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (2) lit. d) se transmite spre 
analiză şi întocmirea avizului, comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Buzău. 

f) Președintele Consiliului județean este obligat să decidă organizarea unei 
întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre cu caracter normativ, 
dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau 
de către o altă autoritate publică. 

g) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea 
trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei 
şi locului unde urmează să fie organizate. La dezbaterea publică va participa în 
mod obligatoriu inițiatorul proiectului de hotărâre, conducătorul 
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Consiliului județean 
care redactează raportul acestui proiect, precum și reprezentanții autorității 
publice sau asociației legal constituite care au solicitat organizarea dezbaterii 
publice. Dezbaterile, propunerile și sugestiile participanților se consemnează 
într-un proces-verbal care va fi distribuit, prin grija secretarului general al 
județului, tuturor comisiilor de specialitate ale consiliului județean care vor 
analiza și vor întocmi avizul pentru proiectul de hotărâre respectiv.  

h) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale 
excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei 
grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâri cu caracter 
normativ se supun adoptării sau emiterii în procedura de urgenţă prevăzută de 
reglementările în vigoare. 

 
Art.4.(1) Proiectele de dispoziţii împreună cu referatele/notele de 

fundamentare se depun la Direcţia juridică şi administraţie publică locală pentru 
viza de legalitate, după care se prezintă pentru avizare Secretarului general al 
judeţului şi pentru semnare preşedintelui Consiliului judeţean. 
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(2) În cazul proiectelor de dispoziţii cu caracter normativ se parcurg 

etapele aducerii la cunoştinţa publică prevăzute la art. 3 din prezenta 
Procedură. 

 
Art.5. Modalităţile de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de acte 

normative sunt următoarele: 
a) publicarea în Monitorul Oficial al Județului Buzău, în format electronic, 

la subeticheta “Alte documente” – Informarea în prealabil, din oficiu, asupra 
proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ, de către 
Compartimentul baze de date și administrare website oficial – pentru toate 
proiectele de acte normative; 

b) afişarea la sediul Consiliului judeţean prin grija Serviciului 
managementul documentelor și relații publice – pentru acele proiecte de acte 
normative stabilite de către Secretarul  General al Judeţului; 

c) publicarea în mass-media locală a proiectelor de acte normative din 
domeniul impozitelor şi taxelor, a celor cu relevanţă asupra mediului de afaceri 
şi a celor cu impact social deosebit. Publicarea se va face prin grija Secretarului 
General al Judeţului; 

d) transmiterea tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru 
primirea acestor informaţii. 

 
Art.6.(1) Hotărârile şi dispoziţiile cu caracter normativ devin obligatorii de 

la data aducerii lor la cunoştinţă publică. 
(2) Secretarul General al Judeţului asigură aducerea la cunoştinţă publică 

a hotărârilor şi a dispoziţiilor cu caracter normativ în termen de 5 zile de la 
data comunicării oficiale către prefect. 

 
Art.7.(1) Secretarul General al Judeţului asigură comunicarea hotărârilor 

şi dispoziţiilor cu caracter individual persoanelor cărora li se adresează în cel 
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. 

(2) Hotărârile şi dispoziţiile cu caracter individual produc efecte juridice de 
la data comunicării către persoanele cărora li se adresează. 

(3) Aducerea la cunoştinţa publică a măsurilor de interes judeţean se va 
asigura de către Secretarul General al Judeţului, după ce măsurile i-au fost 
comunicate. 

(4) Eventualele obiecţii motivate cu privire la legalitate, se fac în scris de 
către Secretarul General al Județului, se înregistrează într-un registru special 
destinat acestui scop și se comunică odată cu comunicarea hotărârii. 

 
Art.8.(1) Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 și art. 7 pentru 

Secretarul  General al Judeţului Buzău se vor realiza astfel: 
a) După adoptarea, respectiv emiterea actelor normative, Secretarul 

General al Județului, prin grija Serviciului managementul documentelor și relații 
publice, va comunica actele administrative prefectului judeţului în cel mult 10 
zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv emiterii; 
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b) După comunicare, şeful Serviciului managementul documentelor și 

relații publice împreună cu directorul executiv al Direcţiei juridice şi 
administraţie publică locală vor alege modalitatea de aducere la cunoştinţa 
publică dintre cele stabilite la art. 10 pentru fiecare act normativ sau 
măsură/măsuri de interes judeţean; 

c) După alegerea modalităţii de aducere la cunoştinţa publică, şeful 
Serviciului managementul documentelor și relații publice și/sau persoana 
desemnată din cadrul Compartimentului baze de date și administrare website 
oficial vor duce la îndeplinire modalitatea aleasă în termen de 5 zile.  

d) Atât hotărârile cu caracter normativ, cât și cele cu caracter individual 
adoptate de Consiliul județean, precum și dispoziţiile cu caracter normativ 
emise de Președinte se publică, pentru informare, în format electronic şi în 
Monitorul Oficial al Județului Buzău, organizat potrivit procedurii aprobate prin 
hotărâre a Consiliului Județean Buzău. 

(2) Secretarul General al Judeţului va coordona şi va răspunde de 
realizarea etapelor prevăzute la alin.(1) lit. a) – d). 

 
Art.9. Termenele prevăzute la art. 6, art. 7 și art. 8 alin. (1) lit. c) se 

calculează pe zile calendaristice. 
 
Art.10. Modalităţile de aducere la cunoştinţă publică a actelor normative 

şi a măsurilor de interes judeţean sunt: 
a) publicarea în Monitorul Oficial al Județului Buzău, în format electronic, 

pentru hotărârile cu caracter normativ, dar și individual, precum și dispozițiile 
cu caracter normativ şi măsurile de interes judeţean cu respectarea normelor 
din Procedura privind Monitorul oficial al Județului.; 

b) publicarea în mass-media locală – pentru actele normative prin care 
se stabilesc impozite şi taxe locale; 

c) tipărirea sub formă de afiş sau pliant – pentru actele normative care 
necesită o cunoaştere amănunţită de către cetăţeni şi care produc efecte 
imediate. 

 
Art.11. Publicarea în Monitorul Oficial al Județului Buzău, în format 

electronic, se efectuează prin grija Grupului de lucru desemnat prin Dispoziția 
Președintelui Consiliului județean. 

 
Art.12. Asigurarea tipăririi sub formă de afiş sau pliant se efectuează prin 

grija Serviciului managementul documentelor și relații publice, cu participarea 
Compartimentul baze de date și transparență decizională. 

 
Art.13. Compartimentul calitate, informaţii clasificate şi protecția datelor 

cu caracter personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean 
Buzău va monitoriza anual respectarea prezentei proceduri. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
    Nr. 17870/10.12.2019 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii şi 

modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de 
acte normative, a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter 

normativ precum şi a măsurilor de interes judeţean, respectiv 
pentru aprobarea Procedurii de organizare și publicare a 

Monitorului Oficial al Judeţului Buzău, în format electronic  
 
 

 Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău nr. 194/2017 s-a 
actualizat Procedura şi modalităţile de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor 
de acte normative, a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ şi a 
măsurilor de interes judeţean şi Procedura de publicare a actelor normative şi a 
altor documente în Monitorul Oficial al Judeţului Buzău - formă electronică.    

În luna iulie 2019 a intrat în vigoare Codul administrativ, aprobat prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, care a adus mai multe 
modificări în ceea ce privește modul de organizare și publicare a monitorului 
oficial local. 

Odată cu adoptarea Codului administrativ s-au abrogat mai multe acte 
normative, printre care și Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, iar 
la data de 01 ianuarie 2020 se va abroga și Ordonanța Guvernului nr. 75/2003 
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de editare a monitoarelor 
oficiale ale unităţilor administrativ-teritoriale. 

Potrivit procedurii de organizare și publicare a monitoarelor oficiale ale 
unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic, prevăzută 
în anexa nr. 1 din Codul administrativ, autoritatea publică județeană are 
obligația să organizeze și să publice „Monitorul Oficial Local”, în format 
electronic, începând cu data de 01 ianuarie 2020.  

În baza acestor noi reglementări, Consiliul Județean Buzău trebuie să 
stabilească regulile procedurale de organizare și publicare a Monitorului Oficial al 
județului Buzău, în format electronic, în vederea asigurării accesului liber la orice 
act normativ sau document de interes general care priveşte sau rezultă din 
activităţile autorității publice județene.  

Având în vedere cele menţionate, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre 
pe care vi-l supun spre dezbatere şi adoptare. 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
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