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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 
 e-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro, consjudbuzau@gmail.com,  

 

     

 

 
     Nr. _____/_________ 

 
 

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

cuprinzând informații de interes public, conform 

 Legii nr. 544/2001, pentru anul 2022 

 

      Prezentul buletin informativ a fost realizat în conformitate cu prevederile art. 

5, alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 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 informațiile 

de interes public, cu modificările și completările ulterioare: 

 

1. Acte normative de interes care reglementează organizarea şi 

funcţionarea administraţiei publice locale: 

 

Direcția Juridică și Administrație Publică Locală 

 Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificările și completările ulterioare; 
 Constituția României, republicată;  

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. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 287/2009 privind codul Civil, republicat; 

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat; 

Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat; 

Legea nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 

insolvență; 

Legea  nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii administrație publice locale nr. 215/2001, precum și 
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pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor 

locali, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 68/2000 educației fizice și sportului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Legea nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, 

republicată, actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor 

române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de 

asistență socială, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de 

soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 175/2020 pentru completarea unor 

acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea 

unor măsuri organizatorice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanța de Guvern nr. 25/2021 privind modificarea și completarea unor 

acte normative în domeniul achizițiilor publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

     Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 
școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018; 

Hotărârea de Guvern nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001, consiliile locale 

au obligația de a înființa, în funcție de necesități, serviciu specializat pentru 
gestionarea câinilor fără stăpâni, cât și de a amenaja din fonduri proprii 

adăposturi publice pentru câinii fără stăpân, cu modificările și completările 
ulterioare; 

     Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare; 
     Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 
completările ulterioare; 

     Hotărârea Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare și 
funcționare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, actualizată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

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

funcționare a comisiilor de disciplină, actualizată, cu modificările și completările 

ulterioare;  
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Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică;  

 Direcția Economică 

 Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 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; 

Instrucțiunea Ministerului Administrațiilor și Internelor nr. 167/2009 privind 

scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului 

Administrației și Internelor, cu modificările ulterioare; 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Legea nr. 125/2002 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unitățile de cult aparținând cultelor religioase cunoscute în România, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 213/1988 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Legea nr. 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în 

active corporale și necorporale, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea garanției și 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, 

autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind dreptului și obligațiile personalului 

autoritățile și instituțiile publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, 

precum și în cazul deplasării în interes de serviciu, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând 

cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările și completările 

ulterioare;  

Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără 

plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările 

și completările ulterioare;  

Ordinul nr. 1917/2005 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor 
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publice; Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a 

acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinul nr. 923/2014 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea 

Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 

preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoane  care 

desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ordinul nr. 600/2018 al Secretariatului general al Guvernului privind 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ordinul nr. 2861/2009 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea și efectuarea inventarieri elementelor de natura 

activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Ordinul nr. 3471/2008 al Ministerului Economiei și Finanțelor pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor 

fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din 

România, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările 

și completările ulterioare;   

Ordonanța nr. 119/1999 al Ministerului Finanțelor publice privind controlul 

intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Instrucțiuni nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și 

casarea bunurilor în unitățile Ministerului Administrației și Internelor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții republicata in Monitorul 

Oficial nr. 765/30.09.2016, cu modificările și completările ulterioare;   

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

republicata in Monitorul Oficial nr. 933/13.10.2004,  cu completările si 

modificările ulterioare;  

Hotărârea de Guvern nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial nr. 406 din 

30.05.2017;  
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 Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor Regulamente 

privind calitatea în construcții, publicata in Monitorul Oficial nr. 352/10.12.1997, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea de Guvern nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de 

verificare și expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a 

construcțiilor publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 11 decembrie 1995; 

Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 

recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora; 

Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ordinul nr. 1247/2017 al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea 

Normelor tehnice  privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru 

instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale; 

Ordinul nr. 346/2000 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului 

transporturilor nr. 78/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităților de 

administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice; 

Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului nr. 77/N/1996 

pentru aprobarea ’’Îndrumător privind aplicarea prevederilor Regulamentului de 

verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a 

construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare’’;  

 

Biroul de Transport Public  

 

 Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și 

completările ulterioare;  

Ordin nr. 972/2007 aprobarea Regulamentului – cadru pentru efectuarea 

transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport 

public local; 

Ordin nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, 

ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de 

persoane, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordin 1236/6509/126/2018 privind autorizarea și desfășurarea circulației 

vehiculelor rutiere, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordin nr. 131/1401/2019 privind documentele standard şi contractul-cadru 

care vor fi utilizate în cadrul procedurilor  de delegare a gestiunii serviciului public 

de transport de persoane în unitățile  administrativ-teritoriale, realizat cu 

autobuze, troleibuze și/sau tramvaie, cu modificările și com0pletările ulterioare; 
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Regulamentul  privind modul de efectuare a transportului public județean de 

persoane în județul Buzău; 

 

Direcția pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism 

 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu  

modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Ordin nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și 

actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările completările 

ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de 

recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

Serviciul Salarizare, Monitorizare Cheltuieli de Personal 

 

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 319/2006  privind securitatea și sănătatea în muncă, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, actualizată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția 

maternității la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 48/2005 privind reglementarea unor 

măsuri privind numărul de posturi și cheltuieli de personal în sectorul bugetar, 

actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și 

indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor 

de vacanță; 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri 

fiscal-bugetare, prorogarea unor termene precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;  

      Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea și 

completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu 
modificările și completările ulterioare; 



 

 

7 

 

Hotărârea nr. 250/1992 privind concediile de odihnă și alte concedii ale 

salariaților din administrarea publică, regiile autonome cu specific deosebit și din 

unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare;  

Hotărârea nr. 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a legii nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea nr. 1344/2007 privind normele de funcționare a comisiilor de 

disciplină, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrărilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

Serviciul Resurse Umane și Managementul Unități Sanitare 

Constituția României, republicată 

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

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, 

prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății; 

Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

       Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și 

demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 

privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, 

precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările 

și completările ulterioare; 

 Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei 

și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE privind Regulamentul general privind protecția datelor; 

Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al 

funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;  

      Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a 

salariaților; 

      Hotărârea Guvernului nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul 

de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, 

atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind 

încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective; 

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare; 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47355
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA418
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA418
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323#id_artA418
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/190446
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/121924
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79895
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79895
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79895
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/203151
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/51282
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95595
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95595
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95595
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     Hotărârea Guvernului nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind 

formarea profesională a funcționarilor publici; 

     Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel 

central, cu modificările și completările ulterioare; 

     Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 

privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de 

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, 

atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și 

pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul 

asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și 

normelor privind conduita funcționarilor publici; 

Ordinul Președintelui ANFP nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor și a 

formatului standard de transmitere a datelor și informațiilor privind planul anual 

de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii funcționarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinul Președintelui ANFP nr. 1443/2018 pentru aprobarea formatului 

standard, a termenelor și modalității de transmitere a datelor privind comisiile 

paritare și acordurile colective; 

Ordinul Președintelui ANFP nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a 

funcționarilor publici, cu modificările ulterioare; 

Ordinul Președintelui ANFP nr. 1355/2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor de 

completare a formatelor-standard și de transmitere a datelor și informațiilor cu 

privire la evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici; 

Ordinul Președintelui ANFP nr. 383/2010 pentru aprobarea instrucțiunilor și a 

formatelor-standard de întocmire a Planului de repartizare a managerilor publici; 

Ordinul Președintelui ANFP nr. 1886/2019 privind aprobarea listei 

documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici, precum și a modalității de transmitere a acestora de către 

autoritățile și instituțiile publice, cu modificările ulterioare; 

Ordinul Președintelui ANFP nr. 279/2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor 

privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici; 

Ordinul Președintelui ANFP nr. 26/2022 pentru aprobarea Metodologiei de 

completare și transmitere a informațiilor privind implementarea principiilor 

aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a normelor/standardelor 

de conduită a funcționarilor publici, precum și a procedurilor administrativ-

disciplinare aplicabile funcționarilor publici în cadrul autorităților și instituțiilor 

publice. 

 

http://www.anfp.gov.ro/continut/legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/97567
http://www.anfp.gov.ro/continut/legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/97567
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63743
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63743
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63743
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63743
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/105816
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246437
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246437
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246437
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246437
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246437
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246437
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/101069
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/101069
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/101069
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/101069
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201820
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201820
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/201820
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/115116
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/115116
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/115116
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/110350
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/110350
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/110350
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/117188
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/117188
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/117188
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/217323
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/240971
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/240971
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/240971
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/240971
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/250447
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/250447
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/250447
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/250447
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/250447
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/250447
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/250447
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Serviciul Achiziții Publice și Contracte 

 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

cu modificările și completările ulterioare; 

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

contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de 

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

funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

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

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor 

contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de 
concesiune/acordurilor-cadru; 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative  cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

Biroul Audit Public Intern  

 

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, actualizată, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activității de audit public intern, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Normele metodologice interne de exercitare a auditului public intern al 

Consiliului Județean Buzău.  

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

 

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 

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/
http://legislatie.just.ro/
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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 județean 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, prin Hotărârea nr. 41/2022, 

prin Hotărârea nr. 126/2022, abrogată prin Hotărârea nr. 157/2022; 

Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 82/2021 privind  aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Buzău – 

formă revizuită; 

 Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 83/2021 privind aprobarea 

Statutului Județului Buzău – formă revizuită, Modificată prin Hotărârea nr. 

59/2022; 

Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 238/2021 privind stabilirea taxelor 

și tarifelor de nivel județean pentru anul 2022 ; 

Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 252/2021 privind aprobarea 

numărului de personal, a numărului de funcții publice, organigramei și statului de 

funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului județean Buzău – formă 

actualizată – Modificată prin Hotărârea nr. 28/2022, Hotărârea nr. 68/2022, 

Hotărârea nr. 111/2022, Anexa nr.  2 se modifică prin Hotărârea nr. 152/2022; 

Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 256/2021 privind aprobarea 

Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate 

aferent județului Buzău 2022-2028 și a Documentației de atribuire a Contractelor 

de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin 

curse regulate, la nivelul Județului Buzău – formă republicată în temeiul art. VI 

din Hotărârea Consiliului  Județean Buzău nr. 161/29.06.2022; 

Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 42/2022 privind însușirea Planului 

Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău pentru anul 

2022; 

Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 7/2022 privind aprobarea 

bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2022; 

Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 21/2022 privind aprobarea 

Programului de lucrări de întreținere curentă/periodică și reparații, consolidări, 

modernizări, reabilitări și refacere în urma calamităților pentru drumurile și 

podurile aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv a 

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

podurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală în anul 2022; 

Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 134/2022  privind aprobarea formei 

actualizate I a Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău 

pentru anul 2022; 

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/2021/03/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-81.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/04/H-81.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/04/H-81.pdf
http://cjbuzau.ro/wp-content/uploads/2021/04/H-81.pdf
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Hotărârea Consiliului județean Buzău nr. 151/2022  privind aprobarea 

Planului de Integritate la nivelul Consiliului Județean Buzău în scopul 

implementării Strategiei Naționale Anticorupție în perioada 2021-2025; 

 

       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 a imaginii județului, 

cooperare internațională și mass-media; 

➢ Compartiment calitate, informaţii clasificate şi protecția datelor cu 

caracter personal; 

➢ Serviciul administrativ și protocol; 

➢ Biroul gestiuni și aprovizionare; 

Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău poate fi 

vizualizată pe: www.cjbuzau.ro 

 

Atribuțiile 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 

3. Numele, prenumele şi coordonatele persoanelor de conducere din 

cadrul Consiliului Judeţean Buzău şi ale funcţionarilor responsabili cu 

difuzarea informaţiei publice:  

 

 

http://www.cjbuzau.ro/Hotarari
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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 General al 

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 și 

management unități 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 

 

16.  Cefalan Dragoș Ionuț 
Șef birou – Birou Audit Public 

Intern 
0238/414.112 

int. 196 

17.  Dobrescu Ana Maria 

Șef serviciu – Serviciul 

promovare și dezvoltare a 
turismului a imaginii 

județului, cooperare 
internațională și mass-media 

0238/406.421 



 

 

13 

 

Numele, prenumele şi coordonatele persoanelor de conducere din cadrul 

Consiliului Judeţean Buzău 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Funcţia Telefon 

18.  Badea Valentin 
Șef serviciu – Serviciul 
administrativ și protocol 

0238/414.112 
int. 233  

19. Bonciu Daniil 
Biroul Gestiuni și 
Aprovizionare 

0238/414.112 

int. 165 

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 

Email: public.relations.cjbuzau@gmail.com 

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 

mailto:public.relations.cjbuzau@gmail.com
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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 

  
6. Sursele financiare,  bugetul și bilanțul contabil: 

Bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2022 

                                                                                        - Mii Lei -  

 

Denumirea indicatorilor 

Program 

2022 

VENITURI – TOTAL (I+II+III+IV+V) 511.226,30 

din care:  

I. Venituri proprii     2.528,70 

II. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit    64.203,00 

III. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată   181.483,00 

IV. Subvenţii   147.276,60 

V. Sume primite de la UE   115.735,00 

 

CHELTUIELI TOTALE 

din care: 

 568.661,30 

Cap.5102   Autorităţi publice      50.249,00 

Cap.5402   Alte servicii generale       5.703,00 

Cap.5502   Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi       1.500,00 

Cap.6002    Apărare           676,00 

Cap.6102    Ordine publică şi siguranţa naţională           965,00 

Cap.6502    Învăţământ      18.828,20 

Cap.6602    Sănătate      26.890,10 

Cap.6702    Cultură, recreere şi religie      55.598,60 

Cap.6802    Asistenţă socială    106.228,00 

Cap.7002    Locuințe, servicii și dezvoltare publică          925,00 

Cap.7402    Protecţia mediului    17.967,40 

Cap.8002    Acţiuni generale economice, comerciale şi de   

                  muncă 
           0,00 

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

Cap.8402    Transporturi   277.681,00 

Cap.8702    Alte acţiuni economice     5.450,00 

DEFICIT  -57.435,00 
  Se finanţează din excedentul anilor precedenţi 

 

Bugetul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 7/     

2022, care poate fi vizualizată pe următorul link: www.cjbuzau.ro/actadm.htm 

  Bilanţul contabil poate fi vizualizat pe site-ul: www.cjbuzau.ro  
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7. Programe şi strategii proprii: 

 

• Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027; 

 
• Strategia județeană privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 

utilități publice, Buzău 2021-2027; 
 

• Strategia de Dezvoltare şi Promovare a Turismului în Județul Buzău 2021-
2030; 

 
• Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Publice 2016 – 2020; 

 

• Strategia Națională Anticorupție (SNA) și Planul de integritate al C.J. Buzău 

2021-2025 
 

• Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014 – 2020; 

 
• Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2014-2020; 

 
• 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 instituției 
www.cjbuzau.ro, secțiune Consiliul Județean/Programe și 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; 
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- 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; 
-    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 


