
ROMÂNIA                    

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Buzău – 
forma actualizată conform Codului administrativ, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.164/2019 

 

 
 Consiliul Judeţean Buzău, 

Având în vedere: 

− referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 7144/18.05.2020; 

− raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, înregistrat la  
nr. 7145/18.05.2020; 

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

− avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 164/29.08.2019 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Judeţean Buzău – forma actualizată conform Codului 
administrativ;  

− prevederile art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.61/2020 
privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare 

nr.7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
− Partea a III-a din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, 

În temeiul art.173 alin.(1) lit. a), alin.(2), lit. „c” și a art.182 alin.(1) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 

Buzău, prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 164/2019 
se modifică și se completează după cum urmează: 

 
1. Articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul 

majorităţii simple a membrilor lor. Se consideră prezenți la ședință și 

consilierii județeni care participă prin utilizarea oricăror mijloace 

electronice.” 

 



 

 

 

 

2. Articolul 28 alineatul (6), litera a) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

”a) data și ora desfășurării;” 

3. Articolul 28 alineatul (6), după litera a) se introduc două noi litere, 

literele a1) și a2), cu următorul cuprins: 

”a1) modalitatea de desfășurare; 

 a2) locul desfășurării, în cazul ședințelor desfășurate cu participarea fizică 

a consilierilor județeni, sau aplicațiile electronice folosite, în cazul ședințelor 

desfășurate prin mijloace electronice;” 

 

4. Articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(1) Şedinţele consiliului Judeţean se desfăşoară legal în prezenţa 

majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. Se consideră prezenți la ședință 
și consilierii județeni care participă prin utilizarea oricăror mijloace 

electronice.” 
 

Art.II. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 

Buzău aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.164/2019 se modifică 

în mod corespunzător cu data adoptării prezentei hotărâri și se va republica în 

forma revizuită. 

  

Art.III. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului - Județul Buzău, consilierilor județeni, precum și 

publicarea  acesteia pe site-ul autorității publice județene. 

 

 PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 

 

 

                                        CONTRASEMNEAZĂ 

                     SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 

                                MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 

Nr. 77 
BUZĂU, 28 MAI 2020 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru” - voturi „împotrivă”,  

- abţineri de cei 33 consilieri judeţeni prezenţi. 

 



. 

 
 

 
 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  BUZĂU 
       PREŞEDINTE 
    Nr. 7144/18.05.2020 
 
 

REFERAT  
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Buzău – forma actualizată conform Codului 

administrativ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Buzău nr.164/2019 

 

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.61/2020 privind completarea 

Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 și pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României - Partea I nr. 

381/12.05.2020, au fost aduse unele modificări și completări Codului 

administrativ în ceea ce privește convocarea și desfășurarea ședințelor consiliilor 

locale și consiliilor județene din necesitatea de a reglementa funcționarea acestor 

autorități publice locale în situații excepționale, precum cea provocată de 

pandemia COVID-19.   

Art.II din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.61/2020 aduce modificări 

și completări Codului administrativ atât în conținutul documentului de convocare 

în ședințe a consiliului județean, cât și prevederilor referitoare la cvorumul 

necesar pentru desfășurarea ședințelor consiliului județean și ale comisiilor de 

specialitate. Intrarea în vigoare a acestui act normativ impune modificarea și 

completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 

Buzău - forma actualizată conform Codului administrativ. 

În raportul de specialitate al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală 

sunt enumerate modificările aplicabile şi la nivelul Consiliului Judeţean Buzău. 

     Având în vedere cele menționate, am elaborat proiectul de hotărâre pe care 

îl supun adoptării plenului Consiliului Județean Buzău.  

 

PREŞEDINTE, 



PETRE - EMANOIL NEAGU 

 

 

 

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN  BUZĂU 
Direcția juridică și administrație  
             publică locală 
      Nr. 7145/18.05.2020 
 
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean Buzău – forma actualizată conform Codului 

administrativ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Buzău nr.164/2019 

 

 

 Modificările aduse de Ordonanța de Urgenţă a  Guvernului nr. 61/2020 cu 

privire la Codul administrativ şi aplicabilitatea atât pentru consiliile locale cât şi 

consiliile județene sunt următoarele:  

-  în documentul de convocare (dispoziție) se indică numai data şi ora fără 

locul participării; 

- se introduce noțiunea de modalitate de desfășurare a ședinței în sensul: 

cu participarea fizică a consilierilor sau aplicaţiile electronice folosite, în 

cazul ședințelor desfășurate prin mijloace electronice; 

- consilierii care participă la ședințe prin utilizarea oricăror mijloace 

electronice sunt considerați prezenți la ședință; 

- consilierii care participa la ședințele comisiilor de specialitate prin 

utilizarea oricăror mijloace electronice sunt, de asemenea, considerați 

prezenți. 

Aceste modificări au fost determinate de actuala situaţie epidemiologică ca 

şi situaţie de excepție. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

MIRELA OPREA 


