
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAne

privind modificarea gi completarea Regulamentului de
organizare gi functionare a consiliului Judelean Buzdu

Consiliul Judetean Buziu,
Avdnd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului judelean BuzEu,
inregistratb la nr. 10208 /20.07 .20L7;

- raportul comun al Directiei juridice 9i administralie publicb localS,
Direcliei economice, Serviciului salarizare, monitorizare cheltuieli de
personal gi Serviciului resurse umane 9i management unitSli sanitare,
inregistrat la nr. t0209/20.07 .20L7 ;- avizul de legalitate al Secretarului Judetului BuzEu dat pe proiectul de
hot516re;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu
anexate la hot516re;

- prevederile Hot516rii Consiliului Judelean BuzEu nr. 9+/91.03.2076
pentru aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare a
Consiliului Judetean Buzdu - forma actualizatS;

- prevederile Ordonanlei Guvernului nr. 35/30.0L.2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare gi functionare a consiliilor locale,
aprobat5 prin Legea nr. 6731L9.t2.2002;

- prevederile Legii nr. 2t5/23.04.2001 a administratiei publice locale,
republicatS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;

- prevederile art.34 alin. (1) 9i (3) din Legea nr.393/28.09.2004 privind
Statutul alegilor locali, cu modificbrile gi complet5rile ulterioare;

- prevederile art. 1, art. 2 alin. (1), art. (6), art. 7, art. 13, art. 38 alin.
(2) lit. c) 9i art. 40 din Legea-cadru nr. L53128.06.20t7 privind
salarizarea personalului plStit din fonduri publice.

tn temeiul art. 91 alin. (1) lit. ,,d" gi ,, f " , alin. (2) lit. c) gi art. 97 din
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicatS, cu modificdrile gi
com pletd rile u lterioa re,

9V

HOTARA$TE:

Art. 1. (1) Regulamentul de organizare gi func[ionare a Consiliului
Judetean BuzEu, aprobat in formb actualizat5 prin HotE16rea Consiliului
Jude[ean Buz5u nr.94/31.03.20t6 se modific6 gi se completeazS, astfel:

1. Alin. (2) al art. 112 se modific5 gi va avea urm5torul conlinut:
,,(2) Indemnizatia maximb lunarS de care beneficiaz5 consilierii judeleni

pentru participarea la lucrdrile consiliului gi ale comisiilor de specialitate ale
consiliului este de L)o/o din indemnizatia lunarE a pregedintelui Consiliului
Judetean Buzbu".



2. DupE alin. (2) al art. 112 se introduce un alineat nou, alin. (21), cu
urmdtorul continut:

,,Indemnizatia de gedint5 de care beneficiazE consilierii judeleni pentru
participarea la lucr5rile consiliului gi ale comisiilor de specialitate ale consiliului
se determind prin impErtirea la 3 a indemnizaliei maxime lunare, stabilite
potrivit alin. (2)"

(2) Prevederile alin. (1) se aplic5 incepdnd cu rucrdrire
consiliului gi ale comisiilor de specialitate din luna iulie 20L7.

Art. 2. tn gedinfa ordinarE din luna septembrie 2Ot7 a Consiliului
Judetean BuzEu se va promova proiectul de hot516re privind actualizarea
Regulamentului de organizare gi func[ionare a Consiliului Judelean BuzEu, in
care vor fi incluse modific5rile gi complet5rile aduse prin prezenta hot516re.

Art. 3. Directia juridic5 gi administralie public5 localS, Direclia
economicS, Serviciului Salarizare, monitorizare cheltuieli de personal gi
Serviciului resurse umane 9i management unitSli sanitare vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotb16ri.

Art. 4. Secretarul Judetului BuzEu va asigura comunicarea hotd16rii
autorit5tilor gi institutiilor interesate, precum gi publicarea pe site-ul autoritSlii
publice judetene.

PRESEDINTE,

MANOIL NEAGU

ECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA&
Nr. 17O
BUZAU , 27 rULrE 2OL7

Hotir6rea a fost adoptatd cu 23 voturi ,,F€htrlt",9 voturi ,,impotrivd,,,
- abtineri de cei 32 consilieri judeteni prezenli.
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CONTRASEMNEAZA,



CONSILIUL IUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE

Nr. LO?OB{2O.O7.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotdr6re privind modificarea gi completarea
Regulamentului de organizare gi funclionare a Consiliului

Judetean Buziu

Poiectul de hot5rdre este initiat in exercitarea atribuliilor stabilite pentru
consiliul judefean prin dispoziliile de la art. 40 din Legea-cadru nr.
L53/28.06.20L7 privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice,
precum, a celor stabilite prin Legea nr. 2L5/23.04.2001 a administraliei publice
locale, republicatS, cu modificbrile gi complet5rile ulterioare in materia
organiz5rii gi functionSrii consiliului judelean gi a celor prevdzute de OG nr.
35/S0.01.2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi
functionare a consiliilor locale, aprobat5 prin Legea nr. 673/Lg.t2.zoo2.

Actul normativ privind salarizarea cuprinde prevederi distincte pentru
modul de stabilire a indemnizatiilor lunare pentru func[iile de demnitate publicS,
precum gi a indemnizatiile consilierilor locali gi consilierilor judeleni, stabilind o
limit5 maximE a indemnizaliei lunare de care beneficiazE cohsilierii locali pentru
participarea la numdrul maxim de gedin[e.

In acelagi timp, r5m6ne valabilS regula prev5zut5 de legea privind Statutul
alegilor locali, potrivit cEreia numErul maxim de gedinle indemnizabile dintr-o
lun5, at6t pentru participarea la lucr5rile consiliului, c5t gi ale comisiilor de
specialitate, este de 3.

Av6nd in vedere cE stabilirea indemnizaliilor de gedin!5 pentru consilierii
judeteni s-a reglementat prin Regulamentului de organizare gi funclionare a
Consiliului Judetean BuzEu, aplicarea modificSrilor normative mai sus
mentionate se realizeazd prin modificarea gi completarea respectivului
regulament de organizare gi functionare.

Prin proiectul de hot5rdre se respect5 condilia incadrErii ln sumele
aprobate la capitolul corespunzdtor de cheltuieli din bugetul propriu al judelului
pentru anul bugetar in curs, precum gi regula privitor la sursa de finanlare a
acestor cheltuieli.

Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hot516re in forma
prezentatS.

PRE9EDINTE,

PETRE.EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA JURIDICA 9I ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

DTRECTTA ECONOMTCA
SERVICIUL SALARIZARE, MONITORIZARE CHELTUIELI DE PERSONAL
SERVICIUL RESURSE UMANE 9I MANAGEMENT UNITATI SANITARE

Nr. 1O2O9l2O.O7.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotir6re privind modificarea 9i completarea
Regulamentului de organizare gi funclionare a Consiliului

Judetean Buziu

Prin aplicarea prevederilor din Legea-cadru nr. L53/28.06.20L7 privind
salarizarea personalului plStit din fonduri publice, gestionarea sistemului de
salarizare a personalului din institu!iile 9i autorit5lile publice se asigurH de
fiecare ordonator de credite.

tn acelagi timp, incep6nd cu luna iulie 2017, potrivit art. 40 din Legea-
cadru nr. t53/28.06.20t7 privind salarizarea personalului plStit din fonduri
publice, tt Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr.
393/2004 privind Statutul alegilor locali, cu modificSrile gi complet5rile
ulterioare, in perioada 1 iulie 20L7-31 decembrie 2021, indemnizalia maxim|
lunarS de care beneficiaz5 consilierii locali pentru participarea la numErul maxim
de gedinte este de pdnd la L\o/o din indemnizalia lunarE a primarului,
pregedintelui consiliului judetean sau primarului general al municipiului
Bucuregti, dupE caz, exclusiv majordrile prev5zute la art. 16 alin.(2)."

TotodatS, potrivit dispozitiilor de la art. 13 alin. (1) din aceeagi lege-cadru:
,, Indemnizatiile lunare pentru functiile de demnitate publicS se determinE prin
inmultirea coeficienlilor din anexa nr. IX cu salariul de bazd minim brut pe lar5
garantat in platb in vigoare."

De asemenea, potrivit dispozitiilor de la art. 38 alin. (2) lit. c) din acelagi
act normativ:
,, prin exceptie de la prevederile lit. a), indemniza[iile lunare ale personalului
care ocupE functii de demnitate publicd se stabilesc prin inmullirea coeficienlilor
din anexa nr. IX cu salariul de bazb minim brut pe [arb garantat in plat5".

Prin aplicarea procentului de l0o/o asupra indemnizaliei lunare a
pregedintelui Consiliului Judetean BuzEu, stabilit5 prin act administrativ cu
caracter individual, in baza prevederilor de la art. 13 alin. (1) din legea-cadru,
mai sus citate, rezult5 un cuantum al indemniza[iei maxime lunare de care
beneficiaz5 consilierii judeteni pentru participarea la lucr5rile consiliului gi ale
comisiilor de specialitate ale consiliului de 1305 lei.

Potrivt dispozigiilor de la art. art. 34 alin. (3) din Legea nr.
393/28.09.2004 privind Statutul alegilor locali, cu modificHrile gi complet5rile
ulterioare:

,, Num5rul maxim de gedin[e pentru care se poate acorda indemnizalia,
potrivit alin. (2), este de o gedint5 de consiliu 9i t-2 gedinle de comisii de
specialitate pe luna."



in consecin!5, prin raportarea la num5rul maxim de gedinle indemnizabile
din lun5, rezult6 un cuantum al indemnizaliei de gedinf5 de care beneficiazd
consilierii judeteni pentru participarea la lucr5rile consiliului gi ale comisiilor de
specialitate ale consiliului de 435 lei.

In aplicarea acestor prevederi gi determin5ri, se impune modificarea in
mod corespunz5tor a Regulamentului de organizare gi funclionare a Consiliului
Judetean BuzHu, aprobat in form5 actualizat5 prin HotS16rea Consiliului
Judetean Buz5u nr. 94/31.03.20t0.

tn considerarea celor ar5tate mai sus, suslinem adoptarea proiectului de
hot5r6re in forma prezentat5 de iniliator.

DIRECTIA JURIDICA 9I ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA,
Director executiv,

Mirela Oprea
4 r-\\$/=;

/

DTRECTTA ECONOMTCA,
Director executiv,
Liviu-Mihail CiolAn *1

SERVICIUL SALARIZARE, MONITORIZARE CHELTUIELI DE PERSONAL,
$ef serviciu,

Gabriela-Nicoleta Gidei .

SERVICIUL RESURSE UMANE 9I MANAGEMENT UNITATI SANITARE,
$ef se.rviciu,

dulescu


