
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU  
 
                                                                                       

HOTĂRÂRE 
privind modificarea unor anexe la  

Monografia economico-militară a judeţului Buzău 
 

 
 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 9957/22.06.2021; 

- raportul Serviciului resurse umane şi management unităţi sanitare 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, 

înregistrat la nr. 9958/22.06.2021; 
- adresa nr. 250/BZ din 11.06.2021 a Structurii Teritoriale pentru 

Probleme Speciale Buzău, înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău 
cu nr. 9415/14.06.2021, pentru înaintarea pe suport optic a 

Proiectului monografiei economico-militare a județului actualizată în 
anul 2021, precum și a specificației privind încadrarea documentului 

în categoria documentelor clasificate la nivelul „secret de serviciu”; 
- 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 Judeţean Buzău nr. 116/2020 
privind adoptarea Monografiei economico-militare a judeţului 

Buzău; 
- prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2011 pentru 

aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea 
monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului 

Bucureşti coroborat cu art. 1, art. 2 alin. (1), art. 4, art. 5 alin. (1) 
şi art. 8 din Anexa la actul normativ menţionat; 

- prevederile art. 35 lit. „d” din Legea apărării naţionale a României 
nr. 45/1994, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 47 lit. „f” din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea 
economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f”  şi art. 182 alin (1) din Ordonanța 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
           Art.1. (1) Se aprobă modificarea anexelor nr. 1a, 3, 4, 8e, 10, 12, 
şi 14 la Monografia economico - militară a judeţului Buzău, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.                



        (2) Anexele la prezenta hotărâre nu se publică având caracter de 
documente clasificate, potrivit legii. 

        (3) Anexele menţionate la alin. (1), fac parte integrantă din 
Monografia economico-militară a judeţului şi se vor păstra la responsabilul 

cu documente clasificate – compartiment calitate, informații clasificate și 
protecția datelor cu caracter personal, din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Buzău, consultarea acesteia făcându-se doar pe bază de 
Autorizaţie de acces la documente clasificate şi cu respectarea normelor 

legale în vigoare privind protecţia acestei categorii de informaţii. 
 (4) Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 116/2020 se modifică 

corespunzător prezentei hotărâri.  
 

          Art.2. Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, prin 
responsabilul autorizat să lucreze cu documente cu caracter „secret de 

serviciu" va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri în colaborare 
cu autorităţile şi instituţiile implicate, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 
  Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura publicarea 

prezentei hotărâri pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău şi comunicarea 
acesteia, în condiţiile stabilite de cadrul legislativ corespunzător, 

următoarelor structuri, autorităţi şi persoanelor interesate: 
- Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Buzău; 

- Responsabilului cu documente clasificate din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Buzău; 

- Serviciului resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău.  

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

                                                                     

                                                                 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                  MIHAI - LAURENŢIU GAVRILĂ 

   

 Nr. 128 

 BUZĂU, 30 IUNIE 2021 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi 

„împotrivă”, - abţineri. 

 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

PREŞEDINTE 
 
 Nr. 9957/22.06.2021   
 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind modificarea unor anexe la 

Monografia economico-militară a judeţului Buzău 
 

         Potrivit prevederilor Legii nr. 45/1994, Legea apărării naţionale a 

României, republicată şi ale Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei 
naţionale şi a teritoriului pentru apărare, cu modificările şi completările 

ulterioare, autorităţile administraţiei publice judeţene, respectiv consiliile 
judeţene, întocmesc şi actualizează monografiile economico-militare ale 

judeţelor, potrivit instrucţiunilor aprobate în acest sens, cu sprijinul 
structurilor teritoriale pentru probleme speciale. 

         Monografia economico-militară a judeţului, adoptată prin H.C.J. Buzău 

nr. 116/2020 reprezintă documentul care cuprinde date şi informaţii 
referitoare la principalele elemente geografice şi de infrastructură, resursele 

materiale, energetice şi umane, precum şi alte date şi informaţii din cadrul 
unităţilor administrativ teritoriale necesare pentru susţinerea efortului de 

apărare, asigurarea ordinii publice şi securităţii naţionale, pentru prevenirea 
şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi de criză, fiind document încadrat în 

categoria celor clasificate la nivelul ,,secret de serviciu”. Datele şi 
informaţiile cuprinse în monografie au fost solicitate unor instituţii publice, 

operatori economici şi altor persoane juridice de pe raza judeţului şi au fost 
prelucrate şi centralizate, cu sprijinul Structurii Teritoriale pentru Probleme 

Speciale a Judeţului Buzău din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor 
de Stat şi Probleme Speciale, cu asigurarea confidenţialităţii acestora de 

către personalul implicat în această acţiune, în condiţiile legii. Monografia 
economico-militară a judeţului se întocmește o dată la 4 ani şi se 

actualizează anual. Prin prezentul proiect de hotărâre se actualizează 

anexele nr. 1a, 3, 4, 8e, 10, 12 şi 14.   
         La nivel naţional, datele actualizate, cuprinse în monografiile judeţelor 

sunt centralizate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale (Administraţia Naţională).   

          
         În considerarea celor prezentate, supun dezbaterii şi adoptării 

proiectul de hotărâre iniţiat. 
            

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

SERVICIUL RESURSE UMANE  
ŞI MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE 
 
Nr. 9958/22.06.2021   
 
 

RAPORT 
 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea unor anexe la 

Monografia economico-militară a judeţului Buzău 
 

 
 

         Conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Anexa la Hotărârea 
Guvernului nr. 1174/2011 pentru aprobarea instrucţiunilor privind întocmirea 

şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a 
municipiului Bucureşti, monografia economico-militară a judeţului reprezintă 

documentul care cuprinde date şi informaţii referitoare la principalele 
elemente geografice şi de infrastructură, resursele materiale, energetice şi 

umane, precum şi alte date şi informaţii din cadrul unităţilor administrativ 
teritoriale necesare pentru susţinerea efortului de apărare, asigurarea ordinii 

publice şi securităţii naţionale, pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de 
urgenţă şi de criză.  

         Datele şi informaţiile necesare actualizării monografiei au fost 

transmise la Consiliul judeţean de unele instituţii publice, operatori 
economici şi alte persoane juridice de pe raza judeţului, conform solicitărilor 

transmise, potrivit prevederilor legale.    
         Solicitarea şi centralizarea acestor informaţii, s-a realizat cu sprijinul 

Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a Judeţului Buzău. 
 

 Au fost modificate următoarele anexe: 
- anexa nr. 1a – Structura populației pe anexe și grupe de vârstă; 

- anexa nr. 3   – Surse de apă potabilă și industrială; 
- anexa nr. 4   – Fondul forestier; 

- anexa nr. 8e – Structuri de comunicații poștale; 
- anexa nr. 10 – Operatori economici; 

- anexa nr. 12 – Unități de cazare și alimentație publică; 
- anexa nr. 14 – Unități de asistență medicală. 

 

        Monografia economico-militară a judeţului se întocmește o dată la 4 ani 
și se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, actualizându-se anual prin 

acelaşi tip de act administrativ. La nivel naţional, datele actualizate, cuprinse 
în monografiile judeţelor, sunt centralizate de Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (Administraţia Naţională).  
          În cazul actualizării monografiei, după adoptare, se vor transmite  

Centrului militar judeţean Buzău şi Structurii Teritoriale pentru Probleme 
Speciale, anexele în conţinutul cărora au intervenit modificări. Consultarea 



monografiei economico-militare a judeţului se face doar pe bază de 
autorizaţie de acces la documente clasificate, fiind document încadrat la 

nivelul „secret de serviciu”, potrivit avizului Structurii Teritoriale pentru 
Probleme Speciale a Judeţului Buzău. 

 
           Având în vedere cele prezentate, susţinem proiectul de hotărâre 

iniţiat. 
 

 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
 

FLORICA RĂDULESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Responsabil autorizat să lucreze cu  

                                                                documente cu caracter ,,secret de serviciu”, 

 

LUNGU ANETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           
LA/LA 


