
PROIECT 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului Tehnico – Economic (CTE) din 

cadrul Consiliului Județean Buzău 
 

 Consiliul Județean Buzău; 

 Având în vedere: 
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre, înregistrat sub nr. 15418/2022; 
- raportul comun al Direcției pentru administrarea  patrimoniului și 

investiții, Arhitectului Șef și Direcției juridice și administrație publică 
locală înregistrat sub nr. 15419/2022; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului tehnico – 

Economic (CTE) din cadrul Consiliului Județean Buzău aprobat prin art. 
3 al Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.291/2017; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice; 

- prevederile art. 7 alin. (164) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „f” și art. 182  

alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. I. Articolul 12 alin. (2) din Regulamentul de organizare și 
funcționare al Consiliului Tehnico - Economic se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
„Cu titlu de excepție: 

a) în cazul documentațiilor tehnico-economice pentru care sunt 
necesare și avizele de la structurile teritoriale ale Ministerului 

Mediului, Apelor și Pădurilor – autoritatea pentru protecția 
mediului Buzău și, respectiv Administrația Națională Apele 

Române, Administrația Bazinală de Apă Siret Buzău – Ialomița/ 
Bacău se acceptă dovada solicitării de către beneficiar a avizelor; 



 

b) în cazul lucrărilor la infrastructura de transport și/sau tehnico-
edilitară de interes public, finanțate prin programe 

guvernamentale sau fonduri externe, avizele și acordurile 
prevăzute de lege pot fi obținute și depuse până la încheierea 

executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic și a 
autorizației de construcție.” 

 

Art. II. Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului tehnico – Economic – anexa la Hotărârii Consiliului 

Județean Buzău nr.291/20217 rămân neschimbate. 
 

Art. III.  Direcția pentru administrarea  patrimoniului și investiții , 
Direcția juridică și administrație publică locală și Direcția pentru amenajarea 

teritoriului și urbanism vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri 

 
Art. IV. Secretarul General al Județului Buzău va asigura 

comunicarea hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, direcțiilor de 
specialitate menționate la art. III, Secretariatului tehnic al Consiliului 

Tehnico – Economic, precum și publicarea pe site-ul Consiliului Județean 
Buzău. 

 

 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 

 
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI BUZĂU, 

 

MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ 
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CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

            PREȘEDINTE 
         Nr. 15418/2022 
 
 
 

REFERAT 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului 
de organizare și funcționare al Consiliului Tehnico – Economic 

(CTE) din cadrul Consiliului Județean Buzău 

 
 

 
 

 Proiectul de hotărâre a fost inițiat ca urmare unei analize privind celeritatea 

în obținerea avize/acorduri necesare în realizarea unor investiții atât din fonduri 

proprii cât și din programe guvernamentale și fonduri externe. Cu privire la cele 

din urmă menționate anterior, excepția cu privire la avize/acorduri este introdusă 

prin modificarea Legii nr. 50/1991. 

     Propun adoptarea acestor modificări propuse prin proiectul de hotărâre 

inițiat. 

 

 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 Direcția pentru administrarea  
    patrimoniului și investiții   
             Arhitectul Șef  
Direcția juridică și administrație  
           publică locală 
         Nr.15419/2022  

 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului 
de organizare și funcționare al Consiliului Tehnico – Economic 

(CTE) din cadrul Consiliului Județean Buzău 
 
 
 
 
 Modificarea propusă la art. 12 alin. (2) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Tehnico – Economic este fundamentat astfel: 

- pentru litera „a” – emiterea avizelor de către structurile teritoriale 

competente mediu și apă este condiționată de avizul Consiliului Tehnico 

– Economic și aprobarea indicatorilor tehnico- economici; 

- pentru litera „b”  - prevederile art. 7 alin. (164) din Legea nr. 50/1991 

astfel cum a fost modificată. 

 

 

 

   Director executiv,            Arhitect Șef,             Director executiv, 

    Mirela Oprea               Popovici Maria             Petre Iulian 


