
                                                                                                                                        
                                                                                          

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 
HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea măsurilor prealabile pentru înfiinţarea 
Serviciului Public Judeţean de Salvamont Buzău 

 
 

Consiliul Județean Buzău; 
Având în vedere: 

- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat sub nr.16789/18.10.2022; 

- raportul comun al Direcției juridice și administrație publică locală și Direcției 
economice înregistrat sub nr. 16790/18.10.2022; 

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

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

- Strategia Integrată de Dezvoltare şi Promovare a Turismului în judeţul 
Buzău 2021 - 2030; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri 
pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare 
în munți, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și 
desfășurarea activității de turism în România, 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 şi 
completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Se constituie Colectivul de lucru pentru înființarea Serviciului Public 
Județean de Salvamont Buzău în următoarea componență: 

1.Piron Nicolae – șef birou – Direcția juridică și administrație publică locală; 
2.Oprea Marian – șef birou – Direcția juridică și administrație publică 

locală; 
3. Olaru Liviu – consilier – Direcția juridică și administrație publică locală; 
4. Gheorghiu Eliza – șef serviciu - Direcția economică; 
5. Rădulescu Florica – șef serviciu - Serviciul resurse umane și     
    managementul unităților sanitare; 
6. Mîndruță Neculai – consilier - Direcția pentru administrarea patrimoniului  

și investiții. 
 
Art.2.(1). Colectivul menționat la art. 1 are următoarele atribuții: 
(a) identificarea unei locații pe teritoriul județului Buzău, corespunzătoare 

serviciului public; 
(b) elaborarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului, a 

organigramei și statului de funcții și a nivelului de salarizare; 
 



 
 

 (c) elaborarea listei dotărilor minime necesare funcționării serviciului; 
 (d) elaborarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru primul an 
de funcționare al serviciului; 
 (e)  identificarea, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
Buzău și Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzău a zonelor montane/traseelor 
de pe raza județului Buzău susceptibile de accidente montane; 
 (f) consultarea cu Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România 
cu privire la modalitățile de atestare/formare a salvatorilor montani precum și cu 
privire la orice alte aspecte care intră în aria acestora de competență; 
 (g) propuneri privind modalitățile de colaborare ale serviciului cu echipe de 
voluntari, cu autorități și instituții publice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 
77/2003. 
 
     (2). Colectivul de lucru va finaliza acțiunile și documentele 
prevăzute la alin. (1) lit. (a) – (g) până cel mai târziu 30 decembrie 2022 și va 
prezenta Președintelui Consiliului Județean Buzău o notă privind elementele 
principale ale înființării și organizării Serviciului Public Județean de Salvamont 
Buzău, serviciu public cu personalitate juridică.  
 

Art.3. Colectivul de lucru este coordonat de Secretarul General al Județului 
Buzău și Directorul executiv al Direcției juridice și administrație publică locală. 
 

Art.4. Colectivul de lucru desemnat la art. 1, Secretarul General al 
Județului Buzău, Directorul executiv al Direcției juridice și administrație publică 
locală și Direcția economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
 

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, celor nominalizați la art. 4 precum  
şi publicarea pe site–ul Consiliului Judeţean Buzău. 
 
 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
Nr. 253 
BUZĂU, 27 OCTOMBRIE 2022 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”, 
- abţineri. 

 



 
 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 16789/18.10.2022 
 
 
 

REFERAT  
 
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea măsurilor prealabile 

pentru înfiinţarea Serviciului Public Judeţean de  
Salvamont Buzău 

 
 
 

Înființarea și organizarea serviciilor publice județene SALVAMONT este 
reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 77/2003 care, prin articolul 2 
stabilește obligația consiliilor județene în a căror rază administrativ teritorială 
se află se află trasee montane și/sau pârtii de schi să organizeze astfel de 
servicii care coordonează activitatea de prevenire a accidentelor montane și de 
salvare în munți a persoanelor accidentate și a bolnavilor. 

Deoarece finanțarea înființării și funcționării serviciului se asigură 
integral de la bugetul Județului Buzău supus la numeroase constrângeri 
financiare, Consiliul Județean Buzău nu a înființat încă acest serviciu, 
acoperind activitatea de intervenție pe baza unor convenții de colaborare cu 
Inspectoratul Județean de Jandarmi Buzău și Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență Buzău. 

Însă obligația legală este imperativă și, în contextul acreditării Ținutului 
Buzăului ca Geoparc UNESCO, a obligativității identificării și omologării 
traseelor turistice din arealul județului Buzău, vă propun să inițiem 
demersurile prealabile înființării acestui serviciu public județean care ar putea 
deveni funcțional în 2023, după aprobarea bugetului. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma iniţiatorului. 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
                                     PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

            CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
                       Direcția juridică și  
             administrație publică locală 
                   Direcția economică 
                  Nr. 16790/18.10.2022 
 
 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea măsurilor prealabile 

pentru înfiinţarea Serviciului Public Judeţean de  
Salvamont Buzău 

 
 
 
  

 Proiectul de hotărâre inițiat răspunde, pe de o parte unor obligații 

legale iar, pe de altă parte, respectă un principiu al exercițiului bugetar 

conform căruia nici o activitate nu poate fi organizată fără sursă de finanțare. 

Atribuțiile Colectivului de lucru constituit reprezintă fundamentarea 

tuturor elementelor necesare serviciului ca persoană juridică precum și 

dimensionarea acestuia ca structură/finanțare la specificul județului. 
 

 

 

 
       DIRECTOR EXECUTIV,                                        DIRECTOR EXECUTIV,  
  
           MIRELA OPREA                                              MIHAIL LIVIU CIOLAN 
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