
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorAnAne
privind modificarea unor anexe Ia

Monografia economico-militard a judelului Buziu

Consiliul Judetean Buziu;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului judelean BuzEu,
inregistratd la nr, B29L/t9.06.2017 ;- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unitdti sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
judetean Buz5u, inregistrat la nr. B2gz/tg.O6.2OL7;- avizul Secretarului Judetului Buzdu dat pe proiectul de hotd16re;- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean BuzSu
anexate la hot5r6re;

- prevederile Hot516rii nr. LB3/20LG a Consiliului judelean Buz5u
privind adoptarea Monografiei economico-militare a judelului Buzbu ;- prevederile art. 2 din Hot5rdrea Guvernului nr. LL74/2OLL pentru
aprobarea Instructiunilor privind intocmirea gi actualizarea
monografiei economico-militare a judelului, respectiv a municipiului
Bucuregti coroborat cu art. 1, art.2 arin. (1), art. 4, art.5 alin. (1) si
art. B din Anexa la actul normativ men[ionat;

- prevederile art. 35 lit. ,,d" din Legea ap5r5rii nalionale a Rom6niei nr.
45/1994, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;- prevederile art.47 lit. ,,f" din Legea nr. 477/2003 privind preg[tirea
economiei nationale gi a teritoriului pentru apErare, cu modific5rile gi
com plet6 rile u lterioa re,

tn temeiul art. 91 alin. (1) lit. ,,f" gi art. 97 din Legea nr. 2l5/2ool a
administratiei publice locale, republicatS, cu modificErile gi complet5rile
ulterioare,

HOrAnAgre:
Art.l. (1) Se aprob5 modificarea anexelor 4, Be, 10, L2, 14 9i 19 la

Monografia economico - militarE a jude[ului BuzEu, care fac parte integrantd
din prezenta hot5r6re.

(2) Documentele mentionate la alin. (1) se vor p[stra la
responsabilul cu documente clasificate, din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean BuzEu, consultarea acestuia fdcdndu-se doar pe baz} de
Autorizatie de acces la documente clasificate gi cu respectarea normelor legale
Tn vigoare privind proteclia acestei categorii de informalii.



Art.2. Serviciul resurse umane gi management unitSfi sanitare din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judelean BuzEu, prin
responsabilul autorizat sd lucreze cu documente cu caracter ,,secret de
serviciu" va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotb16ri in colaborare
cu autoritStile 5i institutiile implicate, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art.3. Secretarul judetului Buz5u, prin Serviciul cancelarie - Direclia
juridic5 9i administralie public5 localS din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Jude[ean BuzSu va asigura publicarea prezentei hotdrdri pe site-ul
Consiliului Judetean BuzEu gi in Monitorul oficial al judelului BuzSu gi
comunicarea acesteia, in conditiile stabilite de cadrul legislativ corespunz|1j,r,
urm5toarelor structuri, autoritSli gi persoanelor interesate:

- Institutiei Prefectului - Judetul Buz5u;
- Responsabilului cu documente clasificate din cadrul aparatului de

specialitate al Consiliului Judetean BuzSu;
- Serviciului resurse umane gi management unitSli sanitare din cadrul

aparatului de specialitate al consiliului Judelean Buz5u.

PRE9EDINTE,

PETRE - E

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI . LAURENTIU GAVRILA

NR.158
BUZAU 29 IUNIE 2OI.7

Hotirdrea a fost adoptati cu 31 voturi -F€ntru,,, - voturi ,,impotrivd,,,- abtineri de cei 31 consilieri jude[eni prezengi.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
Nr. 829L I 19.06. 2O!7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrdre privind modificarea unor anexe la

Monografia economico-militard a judelului Buziu

Potrivit prevederilor Legii nr. 4511994, Legea apbrbrii nalionale a
Rom6niei, republicat6 Si ale Legii nr. 477/2003 privind preg5tirea economiei
nationale 9i a teritoriului pentru apSrare, cu modific5rile gi complet5rile
ulterioare, autorit5tile administratiei publice judelene, respectiv consiliile
jude[ene, intocmesc Ai actualizeazE monografiile economico-militare ale
judetelor, potrivit instruc[iunilor aprobate in acest sens, cu sprijinul structurilor
teritoriale pentru probleme speciale,

Monografia economico-militard a judetului, aprobat5 prin H.C.J. BuzEu
nr. 183/2016 reprezint5 documentul care cuprinde date gi informalii referitoare
la principalele elemente geografice gi de infrastructurS, resursele materiale,
energetice 9i umane, precum gi alte date gi informalii din cadrul unitS[ilor
administrativ teritoriale necesare pentru suslinerea efortului de apErare,
asigurarea ordinii publice gi securitbtii nationale, pentru prevenirea gi
gestionarea situatiilor de urgent5 gi de criz6, fiind document incadrat in
categoria celor clasificate la nivelul ,,secret de servici.t". Datele gi informaliile
cuprinse in monografie au fost solicitate unor institulii publice, operatori
economici gi altor persoane juridice de pe raza judetului gi au fost prelucrate gi
centralizate, cu sprijinul Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale a
Jude[ului Buzbu din cadrul Administraliei Na[ionale a Rezervelor de Stat gi
Probleme Speciale, cu asigurarea confidentialit5lii acestora de c5tre personalul
implicat in aceast5 actiune, in condiliile legii. Monografia economico-militarb a
judetului se aprob5 o dat5 la 4 ani gi se actualizeazd anual. La nivel nalional,
datele actualizate, cuprinse in monografiile jude[elor sunt centralizate de
Administratia NationalS a Rezervelor de Stat gi Probleme Speciale
(Administratia Na[ionalS).

tn considerarea celor prezentate, supun dezbaterii gi adopt5rii proiectul
de hot516re initiat.

PRE9EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
SERVICIUL RESURSE UMANE
9I MANAGEMENT UNITATI SANITARE
Nr. 8292/ L9,O6.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotdrdre privind modificarea unor anexe la
Monografia economico-militari a judetului Buziu

Conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Anexa la Hotdr6rea Guvernuluinr. LL74/20L1 pentru aprobarea instrucliunilor privind intocmirea gi
actualizarea monografiei economico-militare a judelului, respectiv a
municipiului Bucuregti, monografia economico-militarE a judelului reprezintS
documentul care cuprinde date gi informalii referitoare la principalele elemente
geografice gi de infrastructurS, resursele materiale, energetice gi umane,
precum gi alte date 5i informatii din cadrul unitSlilor administrativ teritoriale
necesare pentru sustinerea efortului de apdrare, asigurarea ordinii publice gi
securit5tii nationale, pentru prevenirea gi gestionarea situaliilor de urgeng5 ti
de criz5.

Datele gi informatiile necesare actualiz5rii monografiei au fost transmise
la consiliul judetean de unele institulii publice, operatori economici gi alte
persoane juridice de pe raza jude[ului, conform solicit5rilor transmise, potrivit
prevederilor legale.

Solicitarea gi centralizarea acestor informatii, s-a realizat cu sprijinul
Structurii reritoriale pentru Probleme Speciale a Judelului Buz5u.

Monografia economico-militar5 a judetului se aprob5 prin H.C.J. Buz5u, o
dat5 la 4 ani gi se actualizeazE anual prin acelagi tip de act administrativ. La
nivel national, datele actualizate, cuprinse in monografiile jude[elor sunt
centralizate de Administratia NationalS a Rezervelor de Stat gi Probleme
Speciale (Administragia NationalS).

In cazul actualiz5rii monografiei, dupE adoptare, S€ vor transmite
Centrului militar judefean BuzEu gi Structurii teritoriale pentru Probleme
speciale, anexele in continutul cErora au intervenit modificdri (4, Be, 10, L2, L4
9i 19). Consultarea monografiei economico-militare a judetului se face doar pe
bazd de autorizatie de acces la documente clasificate, fiind document incadrat
la nivelul ,,secret de servicitt", potrivit avizului Structurii Teritoriale pentru
Probleme Speciale a Judetului Buzbu.

Av6nd in vedere cele prezentate, suslinem proiectul de hot5r6re iniliat.

SEF ERV.trCIU,'/4a'*7
FLoRfcA [AouLEscU

Responsabil autorizat sd lucreze cu

LAlLA

documente cu caracterrrsecret de


