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                                                                                     ÎNSUȘIT 
                                                                   de Consiliul Județean Buzău 

                                                                    în ședința din 30 iunie 2021 

 

     Nr. 9649/16 iunie 2021 
 

B U L E T I N   I N F O R M A T I V 

cuprinzând informaţii de interes public, conform 

 Legii nr. 544/2001, pentru anul 2021 

 

      Prezentul buletin informativ a fost realizat în conformitate cu prevederile 

art. 5, alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

Astfel, vă comunicăm din oficiu următoarele informaţii de interes public, 

conform art. 5, alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare: 

 
1. Acte normative de interes care reglementează organizarea şi 

funcţionarea administraţiei publice locale: 

 

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021; 

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte preluarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directiva 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

   

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, cod 120260 
Telefon +0040-238-414112   Fax +0040-238-725507 

web: www.cjbuzau.ro 
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http://anap.gov.ro/web/legea-nr-1012016-privind-remediile-si-caile-de-atac-in-materie-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-sectoriale-si-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-si-concesiune-de/
http://anap.gov.ro/web/legea-nr-1012016-privind-remediile-si-caile-de-atac-in-materie-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-sectoriale-si-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-si-concesiune-de/
http://anap.gov.ro/web/legea-nr-1012016-privind-remediile-si-caile-de-atac-in-materie-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-sectoriale-si-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-si-concesiune-de/
http://anap.gov.ro/web/legea-nr-1012016-privind-remediile-si-caile-de-atac-in-materie-de-atribuire-a-contractelor-de-achizitie-publica-a-contractelor-sectoriale-si-a-contractelor-de-concesiune-de-lucrari-si-concesiune-de/
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Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, 

instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legi; 

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediu de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, 

republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 82/1991 contabilității, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului-
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cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind 

formarea profesională a funcţionarilor publici cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi  

funcţionare a comisiilor de disciplină, actualizată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare şi    

funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, actualizată,  

cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al 

funcţionarilor publici, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de 

măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul,  cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Hotărâre nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative  cu impact asupra sistemului achiziţiilor 

publice; 

Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul  

funcţionarului public denumit manager public, actualizată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării 

tacite, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării 

certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

Legislaţia poate fi vizualizata pe portalul http://legislatie.just.ro 

http://legislatie.just.ro/
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Actele normative adoptate de autoritatea publică judeţeană privind 

reglementarea activităţii Consiliului judeţean Buzău: 

 

Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 189/2020 privind alegerea 

vicepreședinților Consiliului Județean Buzău; 

Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 190/2020 privind stabilirea 

componenței nominale a comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale 

Consiliului Județean Buzău; (Completată prin Hotărârea nr. 

204/2020,  Hotărârea nr. 51/2021, completată și modificată prin Hotărârea nr. 

85/2021); 

Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 205/2020 privind desemnarea 

unor consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică a 

Județului Buzău; 

Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 206/2020 privind validarea 

componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 

Buzău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

- Abrogată prin Hotărârea nr. 19/2021; 

Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 220/2020 privind stabilirea 

preţurilor medii ale produselor agricole şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte 

pentru anul fiscal 2021 la nivelul Judeţului Buzău; 

Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 174/2020 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 - Modificată prin Hotărârea nr.223/2020, Hotărârea nr. 5/2021   

 Modificată prin Hotărârea nr. 42/2021, Modificată prin Hotărârea nr.100/2021  

Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 3/2021 privind stabilirea taxelor  

şi  tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2021 - Anexa 13.3 se completează 

prin Hotărârea nr. 70/2021; 

Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 19/2021 privind validarea 

componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului 

Buzău și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare – formă 

actualizată - Modificată prin Hotărârea nr. 81/2021; 

Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 55/2021 privind aprobarea 

bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2021; 

        Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 71/2021 privind aprobarea 
Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 

2021; 

 Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 72/2021 privind aprobarea 

Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, 

modernizări, reabilitări şi refacere în urma calamităților pentru drumurile şi 

podurile aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău și respectiv a 

Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor 

şi podurilor aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2021; 

http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2020/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.204-din-2020.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2020/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.204-din-2020.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/03/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-51.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/04/H-85.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/04/H-85.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/01/H-19.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2020/12/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.223-din-2020.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/01/H-5.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/03/Hot%C4%83r%C3%A2rea-nr.-42.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/05/H100-din-2021.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/04/H-70.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/04/H-81.pdf
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Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 73/2021 privind stabilirea taxelor 

şi tarifelor de nivel judeţean pentru anul 2021; 

Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 82/2021 privind  aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Buzău – 

formă revizuită; 

Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 83/2021 privind aprobarea 

Statutului Județului Buzău – formă revizuită; 

       Actele normative pot fi vizualizate pe: www.cjbuzau.ro/actadm.htm 

 
2. Structura organizatorică şi atribuţiile departamentelor :  

 

Aparatul de specialitate al Consiliului judeţean are următoarea structură 

organizatorică: 

 

 Președinte; 

 Administrator public; 

 Cabinet consilieri preşedinte; 

 Vicepreședinți; 

 Cabinet consilieri vicepreședinți; 

 Secretarul General al Județului; 

 Direcţia juridică şi administraţie publică locală; 

 Direcţia economică; 

 Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii; 

 Direcţia de dezvoltare regională; 

 Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism; 

 Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare; 

 Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal; 

 Serviciul achiziţii publice şi contracte; 

 Biroul audit public intern; 

 Serviciul promovare şi dezvoltare a turismului; 

 Compartiment calitate, informaţii clasificate şi protecția datelor cu 

caracter personal; 

Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău poate 

fi vizualizată pe: www.cjbuzau.ro 

 

Atribuţiile departamentelor: 

Atribuţiile departamentelor menţionate mai sus sunt reglementate prin 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare care poate fi vizualizat pe următorul 

link: www.cjbuzau.ro/Hotarari 

 

 

 

 

 

http://www.cjbuzau.ro/Hotarari
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3. Numele, prenumele şi coordonatele persoanelor de conducere din 

cadrul Consiliului Judeţean Buzău şi ale funcţionarilor responsabili cu 

difuzarea informaţiei publice:  

 

 

Numele, prenumele şi coordonatele persoanelor de conducere din cadrul 

Consiliului Judeţean Buzău 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Funcţia Telefon 

1. Neagu Petre  Emanoil Preşedinte 

 

0238/406.421 

2. Petre Adrian Robert Vicepreşedinte 
 

0238/406.424  

3. Rache Aurelian Felix Vicepreşedinte 

 

0238/725.511 

4. Gavrilă Laurenţiu Mihai Secretarul Judeţului 

 

0238/725.510 

5. Oprea Mirela-Eugenia 
Director executiv, Direcţia 
juridică şi administraţie 

publică locală 

0238/725.512 

6. Ciolan Liviu-Mihail 
Director executiv, Direcţia 
economică 

0238/406.422 

7. Lungu Marius  
Director executiv adjunct, 

Direcţia economică 

0238/414.112, 

int. 204 

8. Petre Iulian 
Director executiv, Direcţia 
pentru administrarea 

patrimoniului şi investiţii 

0238/725.460  

9. 
Băcanu Luminiţa 

Georgeta 

Director executiv adjunct, 

Direcţia pentru administrarea 

patrimoniului şi investiţii 

0238/725.958 

10. Nicolae Liliana-Mioara 
Director executiv, Direcţia de 

dezvoltare regională 
0238/714.908 

11. Cojocea Dragoş 
Director executiv adjunct, 
Direcţia de dezvoltare 

regională 

0238/414.112 
int. 244 

  

12. Popovici Maria 

Şef serviciu delegat Arhitect 
şef - Direcţia pentru 

amenajarea teritoriului şi 
urbanism  

0238/725.973 

13. Rădulescu Florica 

Şef serviciu - Serviciul 

resurse umane şi 
management unităţi sanitare 

0238/713.697  

14. Gâdei Nicoleta 

Şef serviciu - Serviciul 

salarizare, monitorizare 
cheltuieli de personal 

0238/414.112 
int. 127 

15.  
Dinu Carolică Alexandru 
 

Şef serviciu - Serviciul 

achiziţii publice şi contracte 

0238/414.112 

int. 130 
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Funcţionarii responsabili cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informațiile de interes public din cadrul Consiliului Judeţean 
Buzău 

1. Manea Monica Claudia 

 
Consilier 

Telefon 
0238/414.112, 

int. 112 

Fax 
0238/727.988 

2. Grigore Cristinela Mirela 

 
Consilier 

Telefon 
0238/414.112, 

int. 112 

Fax 
0238/727.988 

3.  Lungu Marcel 
 
Consilier 

 

Telefon 
0238/414.112, 

int. 208 

CENTRALA TELEFONICĂ  
0238/414.112 

 

 

4. Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean Buzău: 
 

–  Judeţul Buzău – Consiliul Judeţean Buzău 
–  Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, judeţul Buzău, cod    

   120260; 
– Telefon: 0238/414.112; 

- Fax: 0238/727.988; 

– Fax: 0238/725507 şi 0238/714198; 
– E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro; public.relations.cjbuzau@gmail.com 

 
 

Program de funcţionare 
  

Luni – Joi  Vineri 

08:00 – 16:30  08:00 – 14:00 

 
5. Audienţe 

 
Program de audienţe 

  

Ziua Orele Cine acordă audienţa 

Luni 09:00 – 11:00  Preşedinte – Neagu Petre  Emanoil 

Marţi 09:00 – 11:00 Vicepreşedinte – Rache Aurelian Felix 

Miercuri 09:00 – 11:00 Vicepreşedinte – Petre Adrian Robert 

Joi 09:00 – 11:00 Secretar General al Județului – Gavrilă Mihai 
Laurenţiu 

 

Cererile de înscriere în audienţe se pot depune personal la registratura 
Consiliului Judeţean Buzău, pot fi transmise prin fax, la numărul 0238/727.988 

sau la adresa de e-mail: public.relations.cjbuzau@gmail.com 
  

 

mailto:public.relations.cjbuzau@gmail.com
mailto:public.relations.cjbuzau@gmail.com
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6. Sursele financiare,  bugetul şi bilanţul contabil: 
Bugetul propriu al judeţului Buzău pe anul 2021 

                                                                                        - Mii Lei -  

 

Denumirea indicatorilor 

Program 

2021 

VENITURI – TOTAL (I+II+III+IV+V)    474.834,40 

din care:  

I. Venituri proprii      2.480,00 

II. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit     54.152,00 

III. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată    136.321,00 

IV. Subvenţii    141.223,10 

V. Sume primite de la UE    140.658,30 

 

CHELTUIELI TOTALE 

din care: 

   529.834,40 

Cap.5102   Autorităţi publice       47.770,83 

Cap.5402   Alte servicii generale        5.050,00 

Cap.5502   Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi              0,00 

Cap.6002    Apărare            740,00 

Cap.6102    Ordine publică şi siguranţa naţională            550,00 

Cap.6502    Învăţământ      17.409,07 

Cap.6602    Sănătate      26.180,40 

Cap.6702    Cultură, recreere şi religie      60.101,50 

Cap.6802    Asistenţă socială    100.514,00 

Cap.7002    Locuințe, servicii și dezvoltare publică        1.247,00 

Cap.7402    Protecţia mediului    10.376,90 

Cap.8002    Acţiuni generale economice, comerciale şi de   

                  muncă 

       250,00 

Cap.8302    Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare            0,00 

Cap.8402    Transporturi   256.784,70 

Cap.8702    Alte acţiuni economice     2.850,00 

DEFICIT -55.000,00 
  Se finanţează din excedentul anilor precedenţi 

 
Bugetul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 55/     

2021, care poate fi vizualizată pe următorul link: www.cjbuzau.ro/actadm.htm 

  Bilanţul contabil poate fi vizualizat pe site-ul: www.cjbuzau.ro  

 
 

7. Programe şi strategii proprii: 
 

 Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027; 

 

 Strategia de Dezvoltare şi Promovare a Turismului în  Judeţul Buzău 2016-

2020 ; 
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 Strategia Naţională Anticorupţie (SNA) şi Planul de integritate al Consiliului 

Judeţean Buzău 2016 - 2020; 

 

 Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014 – 2020; 

 

 Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Publice 2016 – 2020; 

 

 Strategia Judeţeană Antidrog 2014 – 2020; 

 
    Informaţii despre obiectul programelor şi strategiilor se pot obţine de la 

sediul Consiliului Judeţean Buzău şi de pe pagina de internet a instituţiei 

www.cjbuzau.ro, secţiune Consiliul Judeţean/Programe şi Strategii. 
 

 
8. Lista cuprinzând documentele de interes public: 

 
 Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile  de interes public: 
• Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Judeţean Buzău; 
• Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de 

funcţionare, programul de audiente al Consiliului Judeţean Buzău; 
•  Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Consiliului Judeţean 

Buzău şi ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice; 
• Coordonatele de contact ale Consiliului Judeţean Buzău respectiv: 

denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii 

de internet; 
• Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil; 

• Programele şi strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul CJ 
Buzău; 

•  Lista documentelor produse şi/sau gestionate, potrivit legii; 
•  Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice 

in situaţia in care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces 
la informaţiile  de interes public solicitate.  

 
9. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau  

    gestionate, potrivit legii: 
-    dispoziţii ale preşedintelui; 

-    hotărâri ale consiliului judeţean; 
-    proiecte de acte normative; 

- instrumente de prezentare a actelor administrative: referate de 

aprobare, rapoarte de specialitate; 
-    note de prezentare; 

-    referate de aprobare; 
-    protocoale; 

-    rapoarte; 
-    studii; 

-    analize; 
-    prognoze;  

-    proiecte de politici publice; 
-    proiecte de strategii; 

http://www.cjbuzau.ro/
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-    scrisori sau adrese; 
-    materiale de specialitate; 

-    fise de proiect, termeni de referinţă, specificaţii tehnice; 
-    dosare de licitaţie; 

-    procese-verbale; 
-    adrese; 

-    observaţii şi propuneri; 

-    avize; 
-    acte procedurale. 

 
10. Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în 

situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de 

acces la informaţiile de interes public solicitate: 

Este reglementată în Legea nr. 544/2001 privind accesul la informaţii de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi în H.G. nr. 123/2002 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, la 

capitolul SANCŢIUNI. 

Conform prevederilor art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, cetăţenii se pot adresa cu 

reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei publice, în termen de 30 de 

zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din 

cadrul autorităţii sau instituţiei publice. 

Dacă solicitantul, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, 

se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face 

plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază 

teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei 

publice.   

 

SECRETARUL  GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

Mihai Laurenţiu Gavrilă 
 

 

 

 DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE 

                                                      PUBLICĂ LOCALĂ, 
                                                        DIRECTOR EXECUTIV, 

 
                                                  Mirela Oprea 


