
                                                                                    PROIECT 

R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU                                                                         

                                                                                              
         

 
                           

HOTĂRÂRE 
 

 

 

privind aprobarea modificării organigramei  
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. 8105/19.05.2021; 
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane și 

management unități sanitare, înregistrat la nr. 8106/19.05.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al judeţului Buzău dat 

pe proiectul de hotărâre; 

- prevederile Hotărârii nr. 174/2020 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, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art. 191 alin. (1) lit. „a”, alin. (2) lit. „a” din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
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. (1) Se aprobă modificarea organigramei aparatului de 
specialitate al Consiliului judeţean Buzău după cum urmează: 

 
a) Serviciul administrativ şi protocol şi Biroul gestiuni şi aprovizionare 

trec din Direcţia economică în subordinea Preşedintelui Consiliului 
judeţean Buzău, dobândind statutul de structuri funcţionale 

independente; 

 



b) Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal, structură 

funcţională independentă, până în prezent, în subordinea 
Preşedintelui Consiliului judeţean, trece ca structură funcţională în 

cadrul Direcţiei economice. 
 

    (2) Modificările prevăzute la alin. (1) se realizează cu cu menţinerea 
atribuţiilor/responsabilităţilor stabilite în Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, cu 
modificarea doar a gradului de subordonare. 

 
(3) Statul de funcţii al aparatului de specialitate se modifică 

corespunzător prevederilor alin. (1). 
 

         Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr. 1 şi 
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 174/2020 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._____________ 
 

BUZĂU__________________2021 

 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

PREŞEDINTE 
 
Nr.   8105/19.05.2021 

 
 

 

REFERAT 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
organigramei aparatului de specialitate al  

Consiliului Judeţean Buzău 
 
 
 

           Pentru asigurarea condiţiilor optime necesare realizării acţiunilor 

privind promovarea imaginii instituţiei pe plan intern şi extern, prin 

intruniri, reuniuni, conferinţe, sesiuni economice, seminarii, etc. este 

necesar ca structurile funcţionale implicate să fie sub directa coordonare a 

Preşedintelui Consiliului judeţean. Astfel, se propune ca Serviciul 

administrativ şi protocol şi Biroul gestiuni şi aprovizionare să dobândească 

statutul de structuri funcţionale independente şi să fie preluate în 

subordinea directă a conducătorului instituţiei, fără alte verigi 

intermediare.  

               De asemenea, analizând atribuţiile specifice, se propune 

trecerea Serviciului salarizare, monitorizare cheltuieli de personal din 

subordinea Preşedintelui Consiliului judeţean, în cadrul Direcţiei 

economice. Aceste demersuri se realizează cu menţinerea atribuţiilor 

aprobate până în prezent, modificarea fiind doar în ceea ce priveşte gradul 

de subordonare.    

               În considerarea celor prezentate, am iniţiat proiectul de 

hotărâre alăturat, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 

 
PREŞEDINTE, 

 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI  
MANAGEMENT UNITĂȚI SANITARE 
 

Nr.  8106/19.05.2021 
 
 

 

 

 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
organigramei aparatului de specialitate al  

Consiliului Judeţean Buzău 
 
 

 

    Pentru crearea condiţiilor optime necesare desfăşurării acţiunilor 

stabilite la nivelul autorităţii publice judeţene în cadrul celor destinate 

promovării imaginii instituţiei, atât pe plan intern cât şi extern, colaborării 

cu organisme interne şi internaţionale, este necesar ca toate structurile 

implicate să se afle sub directa coordonare a Preşedintelui Consiliului 

judeţean. 

    Pe lângă alte structuri, şi Serviciul administrativ şi protocol şi Biroul 

gestiuni şi aprovizionare au atribuţii/responsabilităţi în acest sens, în 

prezent fiind în cadrul Direcţiei economice.  

     De asemenea, se propune, în acelaşi context al atribuţiilor specifice, 

trecerea Serviciului salarizare, monitorizare cheltuieli de personal din 

subordinea Preşedintelui Consiliului judeţean în cadrul Direcţiei economice.   

    Propunerile prezentate respectă numărul de personal şi numărul de 

funcţii publice aprobat până în prezent, cele două structuri menţionate mai 

sus fiind încadrate cu personal contractual. 
        

 

         În considerarea celor prezentate susţin adoptarea proiectului de 

hotărâre în forma iniţiată. 

 
  
 

ŞEF SERVICIU, 
 

FLORICA RĂDULESCU 


