
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU 
                                                                                            
 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

pentru aprobarea participării la cursuri de perfecționare  
a consilierilor județeni din cadrul  

Consiliului județean Buzău – mandatul 2020 - 2024 
 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 
 

- referatul Președintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 8067/19.05.2021; 

- raportul Serviciului resurse umane și management unități 
sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

judeţean Buzău, înregistrat la nr. 8068/19.05.2021; 
- 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 art. 217 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 
 

   În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” şi art. 182 alin. (1) din 
Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
           Art.1. (1) Se aprobă participarea consilierilor județeni din 
mandatul 2020 – 2024 la cursuri de pregătire, formare și perfecționare 

profesională pe perioada mandatului. 
 

                      (2) Participarea la cursuri se va realiza conform opțiunilor 
formulate de consilierii județeni.  

 
          Art.2. Costurile aferente participării la cursuri vor fi decontate în 

limita sumelor aprobate, cu această destinaţie, în bugetul propriu al 

judeţului Buzău. 
 

 
 



 

          Art.3. Direcția economică și Serviciul resurse umane și 

management unități sanitare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  
 

           Art.4. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura 
comunicarea hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, Direcției 

economice, Serviciului resurse umane și management unități sanitare și 
consilierilor județeni, precum şi publicarea acesteia pe site-ul autorităţii 

publice judeţene. 
 

 

  
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

          
 

                                  

                                 
                                                                                   

              CONTRASEMNEAZĂ, 
           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
       MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 
 
 

 
 
 
 
Nr. 102 
BUZĂU, 27 MAI 2021 
 

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

„împotrivă”, - abţineri. 

 
 

 
 



 

 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
 

 Nr.    8067/19.05.2021 

 
 

 

REFERAT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării la 
cursuri de perfecționare a consilierilor județeni din 

cadrul Consiliului județean Buzău –  
mandatul 2020 - 2024 

 

 
 

         Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgenţă a Guvernului  
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, consilierii judeţeni au dreptul la pregătire, formare şi 
perfecţionare profesională, beneficiind de plata participării la asemenea 

programe organizate de instituții/furnizori de formare şi perfecţionare 
abilitate de lege. Acesta este un drept, dar şi o necesitate, mai ales că ne 

aflăm în primul an de mandat.  
          Decontarea cheltuielilor ocazionate de participare la cursuri se face 

cu respectarea reglementărilor legale în domeniu. 
  

          În considerarea celor prezentate, supun dezbaterii şi adoptării 

proiectul de hotărâre iniţiat. 
            

 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI  
MANAGEMENT UNITĂȚI SANITARE 
 

Nr.    8068/19.05.2021 
 
 
 
 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării la 
cursuri de perfecționare a consilierilor județeni din 

cadrul Consiliului județean Buzău –  
mandatul 2020 - 2024 

 
 

 

         Potrivit prevederilor art. 217 din Ordonanței de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, consilierii județeni beneficiază de decontarea 

cheltuielilor ocazionate de participarea la cursuri de pregătire, formare și 

perfecționare profesională organizate de instituții specializate, abilitate de 
lege. Pentru primul an de mandat, este necesară participarea la aceste 

cursuri, pentru cunoaşterea segmentelor de activitate specifice 
administraţiei locale. 

          Decontarea cheltuielilor aferente participării la aceste cursuri se 
face cu încadrarea în limita sumelor aprobate, cu această destinaţie, în 

bugetul propriu al judeţului, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean.  
 

           Având în vedere cele prezentate, susţinem proiectul de hotărâre 
iniţiat. 
 

                                           
 
 

ŞEF SERVICIU, 
 

FLORICA RĂDULESCU 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


