
                                                                                    PROIECT 

R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU                                                                         

                                                                                              
                                   

HOTĂRÂRE 
 

 

privind aprobarea unor modificări în organigrama şi  
statul de funcţii ale aparatului de specialitate al  

Consiliului Judeţean Buzău 
 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
 

 
 

- referatul Presedintelui Consiliului judeţean Buzău de initiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 10031/09.07.2020; 
- raportul de specialitate comun al Direcţiei juridice şi administraţie 

publică locală, al Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi 
investiţii şi al Serviciului resurse umane și management unități 

sanitare, înregistrat la nr. 10032/09.07.2020; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- prevederile Hotărârii nr. 127/2019 a Consiliului judeţean Buzău 

privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii 
publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată 

potrivit Codului administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;      

- prevederile art. 370 alin. (1) – (2), art. 385 alin. (3), art. 405 şi art. 
407 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare< 

- prevederile art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru 

modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, 
 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „a”, alin. (2) lit. „c” şi art. 182 alin. (1) 

din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 

        Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău conform 

anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 



Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexele nr. 1 şi  

nr. 2 la Hotărârea nr. 127/2019 a Consiliului judeţean Buzău, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1. 

 

 

Art.3. Serviciul resurse umane și management unități sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

Art.4. Secretarul general al judeţului Buzău va comunica hotărârea 

instituţiilor şi autorităţilor interesate şi va asigura publicarea pe site – ul 
autorităţii publice judeţene.  

 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU                                                             
                                        
 
                      

                                                                              

                           

                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
              SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                                             
                    MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nr. 127 
BUZĂU, 09.07.2020 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU         
                                                                 

 ANEXA 

                 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. _____                                                    

din  _________________________ 

 

LISTA 

modificărilor în organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Consiliului judeţean Buzău 

 

I. Modificări în organigramă 

I.1. Se diminuează numărul de posturi aprobate la Direcţia pentru 

administrarea patrimoniului şi investiţii de la 56 la 54, prin desfiinţarea 
a două funcţii publice de execuţie vacante de la compartimentul 

unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor publice şi de mediu unde 
numărul de posturi se reduce de la 11 la 9; 

 

I.2. Se majorează numărul de posturi aprobate la Direcţia juridică şi 
administraţie publică locală de la 39 la 41, prin înfiinţarea a două 

funcţii publice de execuţie la Serviciul managementul documentelor şi 
relaţii publice unde numărul de posturi se majorează de la 12 la 14; 

 

II. Modificări în statul de funcţii 

II.1.  Se desfiinţează două funcţii publice de execuţie vacante de 
„consilier, clasa I, gradul profesional superior” la compartimentul 

unitatea judeţeană de monitorizare a serviciilor publice şi de mediu, 
Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii (nr. crt. 135 şi 136 

din statul de funcţii aprobat prin Hotărârea nr. 127/2019 a Consiliului 
judeţean Buzău, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
II.2. Se înfiinţează două funcţii publice de execuţie de „consilier, 

clasa I, gradul profesional superior” la Serviciul managementul 
documentelor şi relaţii publice, Direcţia juridică şi administraţie publică 

locală, cu respectarea prevederilor art. 370 alin. (1) – (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

Notă : modificările prevăzute la pct. I şi pct. II se realizează cu 

menţinerea numărului de 254 posturi din care 207 funcţii publice 
aprobate până în prezent pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

judeţean Buzău. 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            PREŞEDINTE 
 

    Nr.   10031/09.07.2020 
 

 

REFERAT 
 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări 

în organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Buzău 

 
 
 

           În vederea asigurării necesarului de personal pentru desfăşurarea în 

bune condiţii a activităţii de specialitate în cadrul Proiectului „Planificare 

strategică, simplificare administrativă şi optimizare a unor servicii pentru 

cetăţeni, la nivelul judeţului Buzău”, proiect în care Unitatea Administrativ 

Teritorială – Judeţul Buzău are calitate de beneficiar, se impune înfiinţarea a 

două funcţii publice de execuţie în cadrul structurii implicate ca domeniu 

specific, cu respectarea prevederilor legale privind execitarea prerogativelor 

de putere publică pentru funcţiile publice. 

              Pentru încadrarea în numărul total de posturi de 254 şi, respectiv 

de funcţii publice de 207 aprobate până în prezent pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului judeţean Buzău, se desfiinţează două funcţii publice 

de execuţie vacante din cadrul altei structuri, fără a se afecta desfăşurarea 

activităţii în cadrul acesteia. 

              

      În considerarea celor prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre 

alăturat, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 

 
 

PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 
RF 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECŢIA JURICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

DIRECŢIA PENTRU ADMINISTRAREA  
PATRIMONIULUI ŞI INVESTIŢII 
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI  
MANAGEMENT UNITĂȚI SANITARE 
 

Nr.  10032/09.07.2020 
 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări 
în organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Buzău 
 
 

    Pentru crearea condiţiilor necesare desfăşurării unei activităţi eficiente 

şi profesioniste în cadrul Proiectului „Planificare strategică, 
simplificare administrativă şi optimizare a unor servicii pentru cetăţeni, la 

nivelul judeţului Buzău”, proiect în care Unitatea Administrativ Teritorială – 
Judeţul Buzău are calitate de beneficiar, precum şi pentru asigurarea 

personalului de specialitate pentru specificul structurii, este necesară 
înfiinţarea a două funcţii publice de execuţie de „consilier, clasa I, 

gradul profesional superior” la Serviciul managementul documentelor şi 
relaţii publice, Direcţia juridică şi administraţie publică locală, cu respectarea 

prevederilor art. 370 alin. (1) – (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare (exercitarea prerogativelor de putere publică). 

     În vederea respectării şi încadrării în numărul total de posturi 254 şi 
de funcţii publice, 207, aprobate până în prezent, se desfiinţează două 

funcţii publice de execuţie vacante de „consilier, clasa I, gradul 
profesional superior” la compartimentul unitatea judeţeană de 

monitorizare a serviciilor publice şi de mediu, Direcţia pentru administrarea 
patrimoniului şi investiţii (nr. crt. 135 şi 136 din statul de funcţii aprobat prin 

Hotărârea nr. 127/2019 a Consiliului judeţean Buzău, cu modificările şi 
completările ulterioare). Desfiinţarea funcţiilor publice vacante nu afectează 

desfăşurarea activităţii specifice în cadrul structurii menţionate.  
     Pentru realizarea celor menţionate mai sus se impun modificări atât în 

organigramă cât şi în statul de funcţii aprobate pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului judeţean Buzău prin Hotărârea nr. 127/2019 a 

Consiliului judeţean Buzău, cu modificările şi completările ulterioare.       

 

         În considerarea celor prezentate susţinem adoptarea proiectului de 
hotărâre în forma iniţiată. 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                       DIRECTOR EXECUTIV, 
 

    MIRELA OPREA                                     IULIAN PETRE 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
FLORICA RĂDULESCU 

MO/IP/RF 


