ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAne

privind modificarea gi completarea Regulamentului de
organizare gi functionare a consiliului Judelean Buziu
Consiliul Judetean Buz5u,
AvSnd in vedere:
expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului judelean, inregistrat5
la nr. t5426/L3.11.2077 ;
raportul Directiei juridice gi administratie public5 localS, inregistrat la
nr. 15427/73.Lt.2077;
avizul de legalitate al Secretarului Judelului BuzEu dat pe proiectul de
hot516re;

rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean BuzEu
anexate la hot5r6re;

HotE16rea Consiliului Judelean BuzEu nr.94/31,03.}OLO pentru
aprobarea Regulamentului de organizare gi func[ionare a Consiliului
judetean Buziu, modificat5 gi completat5 prin Hot516rea Consiliului
Judefean Buz5u nr,770/27 .O7 .2077 ;
CARTEA I, TITLUL IV - capitolul 3, sectiunea a 4-a din Legea
nr. l6L/2OO3 privind unele m5suri pentru asigurarea transparen[ei in

exercitarea demnitStilor publice, a funcliilor publice gi in mediul de
afaceri, prevenirea gi sanctionarea corupliei, cu modificErile gi
complet5ri le ulterioare;

prevederile Legii nr.2L5/2OOt

a

administraliei publice

locale,

republicatS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;

prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul alegilor locali,

cu

modificSrile gi complet5rile ulterioare,

tn temeiul art.91 alin. (1) lit. ,,d" gi,,f" , alin (2) lit. c) gi art. 97 din
Legea nr. 275/2OOl a administratiei publice locale, republicatS, cu modificErile gi
complet5rile u lterioare,

HorARAgrE:
Art.I.

Regulamentul de organizare gi funclionare a Consiliului Judelean
Buz5u, aprobat in form5 actualizat5 prin HotErdrea Consiliului Judelean Buzdu
nr,94/31.03.2016 se modific5 9i se completeazS, astfel:

1. DupE alin.(2)
urmEtorul continut:

al art.B se introduce un alineat nou, alin.(3), cu

,,Consiliul Judetean BuzEu poate incheia acorduri de infrSlire/cooperare
cu autorit5tile administratiei publice locale din Republica Moldova pentru
realizarea gi finantarea unor obiective de investi[ii ale unitSlilor administrativteritoriale din Republica Moldova, programe comune culturale, sportive, de
tineret gi educationale, stagii de preg5tire profesionalS gi a altor acliuni care
contribuie la dezvoltarea relatiilor de prietenie."

2. Alineatul (5) al art.51 se reformuleaz5 gi va avea urm5torul conlinut:

,,1n situalia in care un consilier judelean absenteazS, fErE motive
temeinice, de la cel putin dou6 gedin[e consecutive de consiliu sau de comisie, el
poate fi sanctionat in conditiile Capitolului V - Secliunea a B-a,,R5spunderea
consilierilor jude[eni, a pregedintelui gi vicepregedinlilor consiliului jude[ean" din
prezentuI Regulament."

3. Dupb alin.(1)
urmdtorul continut:

al art,61 se introduce un alineat nou, alin.(2),

cu

,,La lucrdrile consiliului jude[ean pot asista gi lua cuv6ntul, fErE drept de
vot, prefectul, deputatii gi senatorii, minigtrii gi ceilalli membri ai Guvernului,
secretarii gi subsecretarii de stat, gefii serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor gi ale celorlalte organe centrale din jude[, in problemele ce privesc
domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum gi persoanele interesate
invitate de pregedintele consiliului judetean."

4.

Alineatele (B) gi (9) ale art.73 se modificS gi vor avea urmdtorul

conti nut:

,,(8) La deliberarea gi adoptarea hot616rilor care privesc alegerea sau
eliberarea din functie a pregedintelui sau vicepregedintelui consiliului judelean
participS gi voteaz5 consilierul jude[ean care candideazd la func[ia de pregedinte

sau

vicepregedinte

al

consiliului judetean, respectiv pregedintele

vicepregedintele consiliului jude[ean a c6rui eliberare din func[ie se propune.

sau

(9) Nu poate lua parte la deliberare gi la adoptarea hot516rilor
consilierul judetean care, fie personal, fie prin so!, solie, afini sau rude p6n[ la
gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusfi
dezbaterilor consiliului local, cu exceplia situaliilor prev5zute la alineatul (B)."

5. DupE alin.(9)
urmEtorul continut:

al art.73 se introduce un alineat nou, alin.(10),

cu

,,(1O) Hot5rdrile adoptate de consiliul judelean cu TncElcarea dispoziliilor
alin, (9) sunt nule de drept. Nulitatea se constat6 de c5tre instanla de
contencios administrativ. Actiunea poate fi introdusi de orice persoanH
interesatS. "

6. Alineatele (2) gi (3)
conti nut:

al art.78 se modific5 gi vor avea urm5torul

,,(2) consiliul jude[ean se dizolvE de drept in urmEtoarere situalii:
a. in cazul in care acesta nu se intrunegte timp de dou5 luni consecutiv,

degi a fost convocat conform prevederilor legale;
b. in cazul in care nu a adoptat in 3 gedinle ordinare consecutive nicio
hot516re;
c. in situatia in care numErul consilierilor judeleni se reduce sub
jum5tate plus unu gi nu se poate completa prin supleanli.

(3) tn cazul dizolvErii consiliului judelean, in condiliile prevazute la alin.
(2) lit.a) gi b), acesta se reconstituie din membrii supleanli, convocarea

consilierilor supleanti fiind f5cutS de cdtre prefect. gedinla de reconstituire este
legal intrunit5 dac5 la aceasta participd un numEr de membri supleanli mai mare
decSt jum5tate plus unu din numErul total al consilierilor din consiliul judelean.
Prevederile Capitolului II, Sectiunea 1 - ,,Constituirea Consiliului judelean Buzdu"
din prezentul Regulament se aplicS in mod corespunzdtor."

7. DupE alin.(9)
urm5torul continut:

al art.78 se introduce un alineat nou, alin,(10),

cu

,,(1O) Secretarul judetului sau orice alt5 persoanE interesat5 sesizeaz5
instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile prev5zute la alin. (2).
Instanta analizeaz5 situatia de fapt gi se pronun!5 cu privire la dizolvarea
consiliului judetean. HotErdrea instantei este definitiv5 gi se comunic5
prefectulu i. "

8. DupE alin,(3) al art,B1 se introduc dou5 alineate noi, alin.(4) gi (5),
cu urm5torul con[inut:

,,(4) In cazul suspendErii pregedintelui, atribuliile acestuia vor fi
exercitate de unul dintre vicepregedinti, desemnat de consiliul judelean prin votul
secret al majorit5tii consilierilor judeteni in funclie,
(5) tn celelalte cazuri de absen!5 a pregedintelui atribuliile sale vor fi
in numele acestuia, de unul dintre vicepregedinli, desemnat de

exercitate,

pregedinte prin dispozitie".

9.

Articolul 101 se modific5 9i va avea urmStorul cuprins:

,,(1) Functia de pregedinte gi vicepregedinte al consiliului judefean este
incompatibilS cu exercitarea urm5toarelor funclii sau calitSli:
a. func[ia de prefect sau subprefect;

b. calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de
munc5, indiferent de durata acestuia;
c. functia de pregedinte, vicepregedinte, director general, director,
manager, administrator, membru al consiliului de administralie ori
cenzor sau orice functie de conducere ori de executie la societSlile
reglementate de Legea societ5tilor nr. 3L/Lggo, republicatS, cu
modificbrile gi complet5rile ulterioare, inclusiv bEncile sau alte
institutii de credit, societ5tile de asigurare gi cele financiare, la regiile
autonome de interes national, Ia companiile gi societSlile nalionale,
precum gi la institutiile publice, cu exceptia reprezentanlilor in
adunarea general5 a actionarilor la societ6[ile reglementate de Legea
nr. 3t/L990, republicatS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare, a
membrilor in consiliile de administralie ale unit5lilor gi institu!iilor de
inv5tim6nt de stat sau confesionale gi ale spitalelor publice din
reteaua autorit5tilor administratiei publice locale sau a altor
reprezentanti ai institutiilor publice din subordinea unit5tilor
administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorialS
pe care o conduce detine participa[ie;
d. functia de pregedinte sau de secretar al adunirilor generale ale
actionarilor sau asocia[ilor la o societate comercialS;
a
calitatea de comerciant persoanS fizicd;
f. calitatea de membru al unui grup de interes economic;
g. calitatea de deputat sau senator;
h. func[ia de ministru, secretar'de

i.

functie asimilat5 acestora;

stat, subsecretar de stat sau o

altS

orice alte func[ii publice sau activit5ti remunerate, in !arH sau in
str5in5tate, cu excepfia funcliei de cadru didactic sau a funcliilor in
cadrul unor asociatii, fundafii sau alte organizalii neguvernbmentale.

(2) Activitatea desfSgurat5 de pregedintele gi vicepregedintele consiliului
judetean, in calitate de membru al consiliului de administralie al unei
entitSti economice din subordinea sau la care jude[ul BuzEu deline

participa[ie, la unit5tile 9i institutiile de invS!5m6nt de stat sau confesionale
gi la spitalele publice din reteaua autoritSlilor administraliei publice locale
din jude[ sau a altor reprezentanli ai instituliilor publice din subordinea
consiliului judetean nu este retribuitS."

1o. Articolul

102 se modificE gi va avea urmdtorur cuprins:

,,(1) Functia de consilier judetean este incompatibilS cu

urm5toarelor functii sau calitSfi :
a. func[ia de primar;
b, functia de prefect sau subprefect;

exercitarea

calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de
munc5 in aparatul de specialitate al consiliului judelean ori al
prefecturii din judetul respectiv;
d. functia de pregedinte, vicepregedinte, director general, director,
C,

manager, asociat, administrator, membru al consiliului de
administratie sau cenzor la regiile autonome gi societ5[ile
reglementate de Leqea nr. 31/1990, republicatS, cu modific5rile gi

complet5rile ulterioare, de interes judelean ori infiinlate sau aflate sub
autoritatea consiliului judelean sau la regiile autonome gi societS[ile
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatS, cu modific5rile gi
complet5rile ulterioare, de interes nalional care igi au sediul sau care
detin filiale in judetul BuzEu, cu exceplia reprezentanlilor in adunarea
generalS a actionarilor la, la regiile autonome gi societS[ile
reglementate de Legea nr. 31/1990. republicatS, cu modific5rile gi
complet5rile ulterioare, de interes nalional care igi au sediul sau care
detin filiale in judetul BuzEu, cu exceplia reprezentan[ilor in adunarea

generalS a actionarilor la societSlile reglementate de Legea
nr,31/1990, republicatS, cu modificErile gi complet5rile ulterioare, a
membrilor in consiliile de administralie ale unitSlilor gi institu!iilor de
inv5g6m6nt de stat sau confesionale gi ale spitalelor publice din
reteaua autorit5tilor administra[iei publice locale sau a altor
reprezentan[i ai institutiilor publice din subordinea unitS[ilor
administrativ-teritoriale sau la care judelul Buz5u deline participafie,

in cazul consilierului judetean;
e. functia de pregedinte sau de secretar al adunErilor generale ale
aclionarilor sau asociatilor la o societate comercialS de interes local ori
la o societate comercial5 de interes nalional care igi are sediul sau
care detine filiale in judetul Buzdu;
f. functia de reprezentant al statului la o societate comercial5 care igi
are sediul ori care detine filiale in judetul BuzEu;
g. calitatea de deputat sau senator;
h. functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat gi funcliile
asimilate acestora.

(2) Activitatea desfSguratE de consilierul judelean, in calitate de membru

al consiliilor de administratie al unei entitSgi economice din subordinea sau la care

judetul BuzEu detine participatie, la unitSlile gi institu!iile de invEgEmAnt de stat
sau confesionale gi la spitalele publice din releaua autoritSlilor administraliei
publice locale sau a altor reprezentan[i ai instituliilor publice din subordinea
consiliului judetean nu este retribuitS.

(3) O persoani nu poate exercita in acelagi timp un mandat de consilier

local gi un mandat de consilier judelean,"

11. Dupd alin,(2) al art.104 se introduc patru alineate noi, alin.(3),(4),
(5) Si (6) cu urmEtorul continut:

,,(3) inc5lcarea dispoziliilor alin,(1) atrage

incetarea

mandatului de ales local la data incheierii contractelor.

(4) Orice persoanE poate

de drept

a

sesiza secretarul judefului.

(5) Constatarea incet5rii mandatului de consilier jude[ean se face prin
ordin al prefectului, la propunerea secretarului judefului.
(6)

Ordinul emis de prefect potrivit alin. (5) poate fi atacat la instanla
de contencios administrativ competentS".

12. Articolul 130 se modific5 gi va avea urmStorul cuprins:

(1) Consilierii judeteni, pregedintii gi vicepregedin[ii consiliului judelean
r5spund, dupE caz, contraven[ional, administrativ, civil sau penal pentru faftele
s5v6rgite in exercitarea atribu[iilor ce le revin, in condi!iile legii.

(2)

Consilierii jude[eni rispund in nume propriu pentru activitatea
desfSgurat5 in exercitarea mandatului, precum gi in solidar pentru activitatea
consiliului judetean gi pentru hotS16rile pe care le-au votat. 1n procesul-verbal al
gedintei consiliului judetean va fi consemnat rezultatul votului, iar la cererea
consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.

(3)

Pregedintele consiliului judetean, precum gi persoana imputernicit5

sd exercite aceastb funclie, prin semnare, investesc cu formulS de autoritate
executarea actelor administrative emise sau adoptate
care le revin potrivit legii.

in exercitarea atribuliilor

(4)

Aprecierea necesit5tii gi oportunitatea adopt5rii gi emiterii actelor
administrative apartin exclusiv consiliului judelean, respectiv pregedintelui
consiliului judetean gi nu pot face obiectul controlului altor autoritSfi. lntocmirea
rapoartelor prev6zute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate gi
semnarea notelor de fundamentare angajeaz5 r5spunderea administrativ5, civilS
sau penalS, dupE caz, a semnatarilor, in cazul inc5lc5rii legii, in raport cu
atributiile specifice. "

Art.II.(1) Hot516rea Consiliului Judelean BuzEu nr.94/31,03.20Lo
pentru aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare a Consiliului
judetean Buzbu- formE actualizatd se modificE conform art.1 din prezenta
hot5rAre,

(2) Forma actualizatS a Regulamentului de organizare gi funclionare a
Consillului Judetean BuzEu, cuprinz6nd gi modificSrile din aceast5 hot5rSre este
prev5zut5 in anexa care face parte integrantE din prezenta hotd16re.

Art.III.

Directia juridici

gi

administralie publicE localS, Direclia
economicS, Serviciului Salarizare, monitorizare cheltuieli de personal gi Serviciului
resurse umane 9i management unit5ti sanitare vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hot5rSri.

Art.IV. Secretarul Judetului

BuzSu va asigura comunicarea hot6rSrii
autorit5tilor gi institutiilor interesate, precum gi publicarea pe site-ul autoritSlii
publice judetene.

PRE9EDINTE,

ANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
RETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI

. LAURENTIU GAVRILA
\
t

Nr. 289
BUZAU, 27 NOTEMBRTE 2OL7

Hotir6rea a fost adoptatd cu 31 voturi ,,p€[tru", - voturi ,,impotrivd,,,

- abtineri de cei 31 consilieri judeteni prezenfi.

Anexi
Ia HotH16rea Consiliului
Judegean Buzdu nr. 289 I 201-7

REGULAMENT
DE ORGANIZARE 9I FUNCTIONARE
A CONSILIULUI JUDETEAN BUZAU
- forma actualizatH CAPITOLUL

I

DISPOZITII GENERALE

Art.1. Consiliul judetean BuzEu este autoritatea administraliei publice
locale, constituiti la nivel judetean, pentru coordonarea activitS[ii consiliilor
comunale, orSgenegti gi municipale, in vederea realiz5rii serviciilor publice de
interes judetean,

Art.2.(1) Consiliul judetean Buz5u este compus din consilieri judeleni

alegi prin vot universal, egal, direct, secret gi liber exprimat, in condiliile stabilite
de Legea pentru alegerea autoritdtilor administra[iei publice locale,
(2) Pregedintele gi vicepregedintii consiliului judelean se aleg prin
vot indirect, de cStre consiliul judelean

Art.3, Mandatul consiliului judetean este de 4 ani, care poate fi prelungit

prin lege organicE in caz de r5zboi sau catastrofS, iar consilierii judeleni igi
exercit5 mandatul de la data constituirii consiliului jude[ean pAnE la data
declarErii ca legal constituit a noului consiliu ales.

Art.4. Consiliul judetean

BuzEu igi desfSgoarE activitatea in conformitate
cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 275/2007, republicatS, cu
modificErile gi complet5rile ulterioare gi a prezentului Regulament de organizare
gi func[ionare.

Art.S. ln indeplinirea mandatului s5u, Consiliul judelean se subordoneazS
numai legii gi interesului public. El are initiativ5 gi hotSrSgte, cu respectarea
legii, in probleme de interes judelean, cu excep[ia celor date prin lege in
competenta altor autorit5ti.

Art.6.(1)

Consiliul judetean Buzdu se organizeazd gi functioneaz5 in baza
principiilor descentralizSrii, autonomiei locale, deconcentr5rii serviciilor publice,
eligibilit5tii autoritdgilor administratiei publice locale, legalitSlii gi al consult5rii
cet5tenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

(2) Raporturile dintre Consiliul judelean gi consiliile locale municipale,
orSgenegti 9i comunale se bazeazd pe principiile autonomiei, legalitSlii,
responsabilit5lii, cooperSrii gi solidaritSlii in rezolvarea problemelor intregu'iui
judet.

(3) in rela[iile dintre autoritSlile
_
judetean
consiliul
Buzbu

administraliei publice locale

gi

nu exist5 raporturi de subordonare.

Art.7. Consiliul jude[ean Buz5u administreazd sau, dupd caz, dispune de
resursele financiare, precum gi de bunurile proprietate public5 sau privat5 ale
judetului, in conformitate cu principiul autonomiei locale.

Art.8.(1)

Consiliul judetean Buz5u are dreptul ca, in limitele competenlei
sale sE coopereze gi sE se asocieze cu alte autoritSli ale administra[iei publite
-dezvoltare

locale din [ar5 sau

din

str6in5tate, form6nd asocialii de

intercomunitarS, cu personalitate juridicS, de drept privat gi de utilitate publicS.
(2) Consiliul judetean BuzSu poate hotdri asupra participErii cu
capital sau cu bunuri, in numele gi in interesul judefului, la infiinlarea,
functionarea gi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice gi de
utilitate publicE de interes judetean, in condiliile legii

(3)

Consiliul Judetean BuzEu poate incheia acorduri

de

infrSgire/cooperare cu autoritSlile administraliei publice locale din Republica
Moldova pentru realizarea gi finan[area unor obiective de investilii ale unitSlilor
administrativ-teritoriale din Republica Moldova, programe comune culturale,
sportive, de tineret gi educafionale, stagii de preg5tire profesionalS gi a altor
ac[iuni care contribuie la dezvoltarea rela[iilor de prietenie.

Art.9.

Persoanele imputernicite sE reprezinte interesele Consiliului
jude[ean Buz5u in societ5ti comerciale, regii autonome de interes local, asocia[ii
de dezvoltare intercomunitarE gi alte organisme de cooperare sau parteneriit
sunt desemnate prin hot516re a Consiliului judegean, in condiliile legii,
respect6ndu-se configuratia politic5 de la ultimele alegeri locale.
CAPITOLUL

II

CONSTTTUTREA CONSILIULUI JUDETEAN BUZAU gr A coMrSrrLOR DE
SPECIALITATE PE DOMENII DE ACTIVITATE

Sectiunea 1
Constituirea Consiliului Judegean Buziu

ordin

Art.1O.

al

(1) NumErul membrilor consiliului judelean se stabilegte prin
in funclie de numErul locuitorilor judelului, Lonform

prefectului,

populatiei dupb domiciliu raportate de Institutul Nalional de Statistic5 la data de
1 ianuarie a anului in curs.
(2) Consiliul Judetean BuzEu este format, potrivit legii, din 33 de
consilieri.

Art.11.(1) Constituirea consiliului judelean se face in termen de 20 de
zile de la data desfSgurErii alegerilor, dupH indeplinirea prevederilor art. 47 din
Legea nr.33412006 privind finantarea partidelor politice gi a campaniilor
electorale, cu modificErile gi complet5rile ulterioare. Convoiarea consilierilor
judeteni declarati alegi pentru gedin[a de constituire se face de c5tre prefect. La
gedinta de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul sEu.
(2) $edin[a este legal constituit5 gac5 particip5 cel pu[in doub
treimi din numErul consilierilor jude[eni alegi. in cazul in care nu se poate
asigura aceast5 majoritate, gedinta se va organiza, in aceleagi condi[ii, peste 3
zile, la convocarea prefectului. DacS nici la a doua convocare reuniunea nu este
legal constituitS, se va proceda la o nou5 convocare de c5tre prefect, peste alte
3 zile, in aceleagi Sonditii.
(3) In situatia in care consiliul judelean nu se poate reuni nici la
aceast5 ultimE convocare, din cauza absen[ei, fErE motive temeinice, a
consilierilor judeleni, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile
consilierilor judeteni alegi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convoc5ri
anterioare, dac6 acegtia nu pot fi inlocuili de supleanlii inscrigi pe listele de
candidati respective, organiz6ndu-se alegeri pentru completare, in termen de 30
de zile, in condiliile Legii privind alegerea autoritS[ilor administrafiei publice
locale,

(4) Ordinul prefectului prin care se declarE vacante locurile
consilierilor judeteni care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauz5 la
instan[a de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare.
HotE16rea instantei este definitiv5 gi irevocabilS.
(5) Absenta consilierilor judeteni de la gedinla de constituire este
considerat5 motivat5 dac5 se face dovada cH aceasta a intervenit din cauza unei
boli care a necesitat spitalizarea sau a f5cut imposibilS prezenla acestora, a unei
deplas5ri in str5in5tate in interes de serviciu sau a unor evenimente de fo([
majord.
Art.12. (1) LucrSrile gedintei de constituire sunt conduse de cel mai

in
v6rst5 consilier judetean, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri. La inceputul
gedin[ei se las5 un interval de timp pentru a se constitui grupurile de consilieri
judeteni.
(2) Consilierii judeteni se pot constitui in grupuri in funclie de
partidele sau de aliantele politice pe ale c5ror liste au fost alegi, dac5 sunt in
numEr de cel pulin 3.
(3) Prevederile alin. (2) se aplicE 9i consilierilor independenli.
(4) Consilierii judeteni care nu Tndeplinesc condiliile prevdzute la
alin. (2) pot constitui un grup prin asociere.
(5) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul
deschis al majoritS[ii membrilor grupului.
(6) Consilierii judeteni nu pot forma grupuri in numele unor
partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numErul de voturi
necesar pentru a intra in consiliul judetean cu cel pulin un consilier.

(7) in cazul fuzionSrii, dou5 sau mai multe partide, care sunt
reprezentante in Consiliul judetean Buz5u sau care au deja constituite grupuri,
pot forma un grup distinct,
(8) Constituirea grupurilor de consilieri judeleni gi liderii alegi de
acestea se aduc la cunogtinta plenului gi se consemneaz5 in procesul-verbal al
gedintei de constituire.
Art.13.(1) La reluarea lucr5rilor, secretarul judelului prezint5 consilierului
care conduce gedintra de constituire dosarele consilierilor judeleni declarali alegi
9i pe cele ale supleantilor lor, aga cum acestea au fost primite de la Biroul
electoral de circumscriptie judeteanE Buzbu. Dosarele pot fi insolite de opgiunile
scrise ale consilierilor judeteni alegi care ocupE funclii incompatibile, potrivit
legii, cu calitatea de consilier jude[ean.
(2) Pentru validarea mandatelor, consilierii judeleni vor alege prin
vot deschis, exprimat prin ridicarea m6inii, o comisie de validare alc5tuit5 din 5
consilieri judeteni. Comisia este aleas5 pe intreaga durat5 a mandatului
Consiliului judetean Buz5u.
(3) Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de
c5tre grupurile de consilieri constituite potrivit art.t2. NumErul de locuri
cuvenite fiec5rui grup de consilieri se determinE in funclie de numHrul de
mandate obtinute de grupul in cauz5.
(4) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin
votul deschis al majorit5tii consilierilor prezenli la gedinla de constituire, iar
rezultatul va
constituire.

fi

consemnat

in prima hotdrdre adoptatd in gedinja

de

Art.14. Comisia de validare a mandatelor alege in prima sa gedin!5, din

rdndul membrilor sHi, un pregedinte gi un secretar, cu respectarea procedurii de
vot prev5zute la art.13 alin.(a).

Art.15.(1) DupE alegerea Comisiei de validare, consilierul judelean care
conduce gedin[a dispune o nouE pauz6, in timpul cEreia va fi examinatd de c5tre
aceast5 comisie legalitatea alegerii fiec5rui consilier jude[ean , pe baza dosarelor
prezentate de cdtre secretarul judetului gi se elaboreazl propunerile de validare

sau de invalidare a mandatelor. In acest scop se incheie un proces-verbal al
cHrui model este prezentat in anexa nr. 1 la prezentul regulament.
(2) DacE consilierii judeteni care delin funclii incompatibile
opteazd in scris pentru renunlarea la funclia de consilier judelean, Vo fi
examinat, in vederea valid5rii, dosarul supleantului, respectiv supleanlilor de pe
aceeagi list5, in ordinea in care cei in cauz5 au fost inscrigi pe lista de candidali.
(3) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui
judetean
consilier
numai in cazul in care se constat5 inc5lcarea condiliilor de
eligibilitate sau dacS alegerea consilierului judelean s-a fEcut prin fraudd
electoralS, constatat5 in conditiile Legii pentru alegerea autoritSlilor
administratiei publice locale
(4) Consilierii judeteni care lipsesc motivat de la gedinla de
constituire pot fi validati sau invalidati in lips5.

(5) in cazul in care, pdnE la data valid5rii, un consilier jude[ean
declarat ales, nu mai face parte din partidul pe a cdrui list5 a fost ales, la
cererea scrisS a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urm6nd
a fi validat primul supleant de pe list5,
(6) Validarea mandatelor candidalilor declarali suplean[i se face
dupE aceeagi procedurS. Pot fi validali numai candidalii declirali suple-an[i care,
la data valid5rii, fac dovada faptului cH sunt inscrigi in partidul politic, atianga
politic5 sau alianta electoralS pe a cErei list5 au candidat in alegeri.
Art.16.(1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine
alfabeticS, cU votul deschis al majoritSlii consilierilor judeleni prezenli la
gedintS. Persoana al cErei mandat este supus validErii sau invalidErii nu participE
la vot.

(2)

Rezultatul validErii mandatelor consilierilor jude[eni se
consemneazd in a doua hotdrdre adoptatd in gedinla de constituire, care
se comunicS de indat5 consilierilor care au absentat motivat.

Art.17.(1) Hot5r6rea de validare sau invalidare a mandatelor poate

fi
atacat5 de cei interesa[i la instanla de contencios administrativ in termen de 5
zile de la adoptare sau, in cazul celor absenli de la gedin!5, de la comunicare.
(2) Instan[a de contencios administrativ se pronun!5 in cel mult
30 de zile. In acest caz, procedura prealabilS nu se mai efectueaz5, iar
hot5r6rea primei instanle este definitiv5 gi irevocabilS.

Art.18.(1) Consilierii judeteni ale c5ror mandate au fost validate depun in

fata consiliului Judetean Buz5u urm5torul jurEmSnt in limba romfinfi:

,, J.tr sd respect constitutia gi legile llrii gi sd fac, cu bund
credintd, tot ceea ce std in puterile gi priceperea mea pentru binele
locuitorilor judetului Buzdu. Aga sd-mi ajute Dumnezeu!,,
(2) JurEm6ntul se depune dupE urm5toarea procedurS: Secretarul

judetului va da citire jurEm6ntului, dupb care, consilierii judeleni validali se vor
prezenta, in ordine alfabeticS, in spaliul special amenajat, in care se aflS un
exemplar din Constitutia Rom6niei gi Biblia. Consilierii judeleni, pe r6nd, in
ordinea alfabetic5 a numelui, vor pune m6na st6ng5 pe Constitulie, c6t gi, dacE
este cazul, m6na dreapt5 pe Biblie, vor pronunla cuv6ntul ,iur", dupE care vor
semna jur5m6ntul de credintS, care va fi imprimat pe un formular special.
(3) Jur5mSntul se semneaz5 in dou5 exemplare. Un exemplar se
p5streazd la dosarul de validare, iar al doilea se inmAneaz5 consilierului

judetean.

Consilierii judefeni pot depune jurEm6ntul gi f5r5 formula
acest caz jur5m6ntul va fi imprimat pe formular fbr5 aceast5

J4)
religioasS. In
formulS.

(5) Consilierii

judeteni care refuz5 sE depunE jurdm6ntul sunt
considerati demisionati de drept, fapt care se consemneaz5 in procesul-verbal al
gedintei.

Art.19. tn cazul in care consilierul judelean declarat ales renun[5 la
mandat inainte de validare sau refuzd sE depun5 jur5mdntul, se supune valid5rii

mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianlei politice sau
alian[ei electorale respective, dacE p6n5 la validarea mandatului, partidele
politice, alian[ele politice sau aliantele electorale confirm5 in scris apartenenla la
partid a consilierului in cauz5. ln cazul in care locurile r5mase vacante nu pot fi
completate cu supleanti, conform legii, iar numErul de consilieri judeleni se
reduce sub jum5tate plus unu, se vor organiza alegeri par[iale pentru
completare, in termen de 90 de zile.

Art.2O. Consiliul judetean se declar5 legal constituit, dacS majoritatea
consilierilor judeteni validati au depus jurEm6ntul. Constituirea consiliului
judetean se constat5 prin hot516re, adoptat6 cu votul majoritSlii consilierilor
jude[eni validati gi constituie a treia hotdrire adoptatd in gedinla de
constituire.
Sectiunea a 2-a
pregedintelui
Alegerea
gi a vicepregedinlilor
Consiliului judetean Buzdu

Art.21.(1) Consiliul judelean alege dintre membrii s5i un pregedinte 9i 2

vicepregedin[i.

(2)

se

DupE declararea Consiliului judelean Buzbu ca legal constituit
procedeaz5 la alegerea pregedintelui gi a vicepregedinlilor. Pregedintele gi

vicepregedintii Consiliului judetean se aleg cu votul secret
consilierilor judefeni in functie, pe buletine de vot.

al

majoritSlii

Art.22. Pregedintele gi vicepregedintii consiliului judetean iSi pEstreaz5

calitatea de consilier judetean.

Art.23.(1) Pentru func[ia de pregedinte pot fi propugi unul sau mai mulli
candidati. Fiecare consilier judetean are dreptul sE opteze pentru unul dintre
candidati.

(2)

Propunerile de candidati pentru alegerea pregedintelui se fac
de cbtre grupurile de consilieri sau de cStre consilierii judeleni.
(3) Consilierii judeteni propugi vor declara in fala Consiliului

judetean dacS accept5 sE candideze pentru func[ia respectivS. DupE
inregistrarea candidaturilor se ia o pauz5 in timpul cEreia se completeaz5
buletinele de vot.

Art.24. Exercitarea votului se face intr-o cabinE special amenajat5
folosindu-se urm6toarea modalitate de votare: fiecare consilier judelean
primegte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor
candida[ilor gi semneaz5 pentru primirea acestuia. Intr6nd in cabinS, consilierul
judetean procedeaz5 la exercitarea votului prin inscrierea unui \\X" in
patrulaterul corespunz5tor numelui candidatului pe care doregte sH il aleagE gi il
introduce in urn5.

Art.25.(1) Se va declara ales candidatul care a ob[inut votul majoritSlii

consilierilor judeteni in functie. Nu se vor lua in considerare buletinele nule.
(2) In cazul in care niciunul dintre candidali nu ob[ine majoritatea
necesarS, se organizeazl tururi de scrutin succesive.
(3) La organizarea fiec5rui nou tur de scrutin, este eliminat din
competitia electoralS candidatul care a oblinut cel mai mic num6r de voturi in
turul de scrutin anterior sau cel care, fiind candidat unic, nu intrunegte
majoritatea necesarS.
(a) in cazul in care se inregistreaz5 paritate de voturi intre doi sau
mai multi candidati, astfel inc6t niciunul nu ob[ine majoritatea necesarE gi nici
nu este posibilS aplicarea reglement5rii cuprinse la alin.(2), se organizeazd un
nou tur de scrutin, la care particip5 aceiagi candidali ca in turul de scrutin
anterior.
(5) DacE dupE organizarea tuturor tururilor de scrutin posibile
niciunul dintre candidati nu intrunegte majoritatea necesarS se formuleazE noi
propuneri de candidati gi se procedeazd la desfSgurarea de noi alegeri.

Art.26. Alegerea pregedintelui consiliului judetean va fi consemnat5 in
Consiliului judejean, care se va semna de c5tre

a patra hotdrire a

pregedintele de v6rst5 gi se va contrasemna de Secretarul judelului.

Art.27. DupE alegerea sa, Pregedintele Consiliului Jude[ean BuzEu preia
conducerea gedintei de constituire, mandatul Pregedintelui de vdrst5 gi al
asistentilor s5i incetdnd de drept.

Art.28.(1) Pentru alegerea celor doi vicepregedinti ai Consiliului judelean,

pot fi propugi doi sau mai multi candidati. Fiecare consilier judelean are dreptul
sE opteze pentru unul sau doi dintre candidalii inscrigi pe acelagi buletin de vot.
(2) Propunerile de candidati pentru alegerea vicepregedinlilor se
fac de c5tre grupurile de consilieri, consilieri sau de cStre pregedintele ales.
(3) Consilierii judeteni propugi vor declara in fala Consiliului

judetean dac5 accept5 sH candideze pentru funclia respectivS. DupE
inregistrarea candidaturilor se ia o pauz5 in timpul cEreia se completeazE
buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face intr-o cabinb special amenajatb

folosindu-se urm5toarea modalitate de votare: fiecare consilier judelean
primegte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor
candidatilor. Intr6nd in cabinS, consilierul judelean procedeaz5 la exercitarea
votului prin inscrierea unui "X" in patrulaterul corespunz5tor numelui a doi
candidati/unui candidat pe care doregte sE iiltl aleagS.

Art.29.(1) Se vor declara alegi candidatii care au oblinut votul majoritSlii
consilierilor judeteni in functie. Nu se vor lua in considerare buletinele de vot
nule.

(2) Buletinele de vot care cuprind 3 sau mai multe opliuni ori nicio
optiune sunt declarate nule.

(3) tn situa[ia in care candidalii la funclia de vicepregedinte al
Consiliului judetean nu intrunesc majoritatea necesarE sau in caz de balotaj, se
aplic5 in mod corespunz5tor prevederile art. 25 din prezentul regulament.
Art.3O. Alegerea vicepregedin[ilor consiliuluijudelean va fi consemnat5 in
a cincea hotdrdre a Consiliului judejean, care va fi semnatd de cbtre
pregedintele Consiliului judetean gi contrasemnat5 de secretarul judelului.
Sectiunea a 3-a
Constituirea, functionarea gi atribuliile comisiilor de specialitate

Art.31.(1) DupE constituire,

prima gedin[5 ordinarS, Consiliul judelean
Buz6u stabilegte 9i organizeazd comisii de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
(2) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de
specialitate, denumirea acestora gi numHrul de membri, care va fi tntotdeauna
impar, se stabilesc de c5tre consiliul judelean, in funcfie de specificul activitSlii
judetului,
(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii
judeteni. PreSedintele gi vicepregedinlii consiliului judelean nu pot fi membri ai
comisiilor de specialitate.
Tn

Art.32,(1) Comisiile de specialitate lucreaz5 valabil in prezenla majoritSlii

membrilor. Hotdrdrile comisiei se iau cu votul majorit5lii acestora.
(2) Comisiile pot invita sE participe la gedinlele lor funclionari din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judelean sau din afara acestuia, in
special de la serviciile gi institutiile publice aflate sub autoritatea Consiliului
judetean. Au dreptul sE participe la gedintele comisiilor gi consilierii judeleni care
au f5cut propunerile ce stau la baza lucrdrilor acestora.
(3) $edintele comisiilor de specialitate nu sunt publice. Comisiile
pot hot5ri ca la dezbaterile lor sb fie invitate gi alte persoane interesate.

Art.33.(1) NumErul locurilor care revin fiecdrui grup de consilieri sau
consilierilor independenti in fiecare comisie de specialitate se stabilegte de c5tre
Consiliul judetean, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului, in
coroborare cu prevederile art.12 din prezentul regulament.
(2) Nominalizarea membrilor fiec5rei comisii se face de fiecare
grup de consilieri, iar a consilierilor independenli, de c5tre plenul sau
pregedintele Consiliului judetean, av6ndu-se in vedere, de regulS, opliunea
acestora, pregEtirea lor profesionalS gi domeniul in care iSi desfSgoarH
activitatea.
(3) tn funclie de numErul membrilor Consiliului judelean, Ur
consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baz6.

Art.34. Fiecare comisie de specialitate igi alege, prin votul deschis al
majorit5tii consilierilor ce o compun, un pregedinte gi un secretar.
Art.35.(1) Comisiile de specialitate au urmStoarele atribulii principale:

a) analizeaz5 proiectele de hot5rAri ale Consiliului judelean gi redacteaz5

rapoartele de avizare ale acestora;
b) se pronuntS asupra altor probleme trimise de Consiliul jude[ean spre
avizare;
c) intocmesc note cu privire la problemele ce sunt de competenla
autorit5tii publice judetene, pe care le prezint5 Consiliului judelean.
(2) Comisiile de specialitate au obligalia de a prezenta Consiliului
judetean un raport anual de activitate, care va fi fEcut public prin grija
Secretaru lui judetu lui.
(3) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atribu!ii stabilite
prin Regulamentul de organizare gi functionare a Consiliului judelean sau prin
hotd16ri ale Consiliului judelean, dac5 acestea au legEturE cu activitatea lor.

Art.36.(1) Pregedintele comisiei de specialitate are urmbtoarele atribulii

principale:

a)

asigurH reprezentarea comisiei

jn

raporturile acesteia cu Consiliul
judetean gi cu celelalte comisii;
b) convoacd gedintele comisiei;
c) conduce gedintele comisiei;
d) propune ca la lucr6rile comisiei sb participe gi alte persoane din afara
acesteia, dac5 apreciaz5 cE este necesar;
e) participE la lucr5rile celorlalte comisii care examineaz5 probleme ce
prezint5 important5 pentru comisia pe care o conduce;
f) sustine ?n gedintele de consiliu rapoartele comisiei;
g) anunt5 rezultatul vot5rii, pe baza datelor comunicate de secretar.
(2) Pregedintele comisiei indeplinegte orice alte atribulii referitoare
la activitatea comisiei, prevdzute de lege, de Regulamentul de organizare gi
functionare a consiliuluijude[ean sau stabilite de Consiliul judelean.

Art.37.(1) Secretarul comisiei de specialitate indeplinegte

urm5toarele

atributii principale:
a) efectueaz5 apelul nominal gi [ine eviden[a participSrii la gedin[e

a

membrilor comisiei;
b) numHrS voturile gi il informeaz5 pe pregedinte asupra cvorumului
necesar pentru sustinerea fiec5rei hot516ri gi asupra rezultatului vot5rii;
c) asigurE redactarea rapoartelor gi proceselor-verbale etc.
(2) Secretarul comisiei indeplinegte orice alte atribulii prev5zute de
Regulamentul de organizare gi functionare a Consiliului judelean sau ins5rcin5ri
stabilite de comisie sau de c5tre pregedintele comisiei.

Art'38.(1) Convocarea gedintelor comisiei se face de c5tre pregedintele

acesteia cu cel putin 3 zile inainte.

(2) ordinea de zi se aprobb de comisie la propunerea
pregedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea
de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la gedin[ele acesteia este
obligatorie.
(a) in caz de absen!5 la gedinla comisiei de baz5, consilierului in
cauz5 nu ise acord5 indemnizalia de gedinr!5. DacE absenlele continuS, fSrE a fi
motivate, pregedintele comisiei poate aplica sanctiunile prev5zute in competenla
sa de Legea privind Statutul alegilor locali sau poate propune Consiliului
jude[ean aplicarea altor sanctiuni prev6zute in regulament, inclusiv inlocuirea lui
din comisie.
Art.39. $edintele comisiilor de specialitate se desfSgoarS, de regulS,
inaintea gedinfelor ordinare ale Consiliului .judelean, atunci c6nd ordinea de zi a
gedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hot516ri asupra cHrora li se
solicit5 raportul.
Art.4O.(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hot5rSri sau a celorlalte

probleme repartizate comisiei, pregedintele acesteia va desemna un consilier
judetean care va face in cadrul gedintei o scurtE prezentare a problemei aflate
pe ordinea de zi, dacd aceasta nu este prezentat5 de iniliator.
(2) Consilierul desemnat potrivit alin.(1) va redacta raportul
comisiei, pe baza amendamentelor gi a propunerilor formulate de membrii
acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.
,
(3) Rapoartele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu
motivarea necesarS, at6t amendamentele gi propunerile acceptate, c6t gi cele
respinse, Rapoartele vor fi semnate de c5tre pregedintele gi secretarul comisiei.
(4) Raportul intocmit potrivit ialin.(2) Si (3) se prezint5 Secretarului
jude[ului, care se va ingriji de multiplicarea 9i difuzarea acestuia c6tre consilierii
judegeni, odat5 cu ordinea de zi.

Art.41.(1) Votul in comisii este, de regulS, deschis. tn anumite situa[ii
comisia poate hotbri ca votul sd fie secret, stabilind, de la caz la caz, gi
modalitatea de exprimare a acestuia.

(2) Votul

"impotrivS" trebuie motivat,

consemneazd in procesul-verbal al gedintei"

iar motivele

se

Art.42.(1) Lucrbrile gedin[elor comisiei se

consemn eaz6, prin grija
secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. DupE incheierea gedin!ei, procesulverbal va fi semnat de cStre pregedintele gi secretarul comisiei.

(2)

Pregedintele poate incuviinta

ca

procesele-verbale ale

gedin[elor sE fie consultate de alte persoane care nu au participat la gedin!5, cu
exceptia proceselor-verbale intocmite irr gedintele ale cEror lucr5ri s-au
desf5gurat cu ugile inchise.
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Art.43. DacH in urma dezbaterilor din gedinla Consiliului judelean se
impun modific5ri de fond in con[inutul proiectului de hot616re, Pregedintele
Consiliului Judetean poate hot6ri retrimiterea proiectului pentru reexaminare
cdtre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit raportul.

Art.44.(1) Consiliul judelean poate hot5ri organizarea unor comisii
de analizE gi verificare, pe perioadE determinatS, la propunerea

speciale

consilierilor judeteni sau a pregedintelui acestuia,
(2) Componenta nominalS a comisiilor prev5zute la alin. (1),
obiectivele gi tematica activitStii acestora, perioada in care vor lucra gi mandatul
lor se stabilesc prin hotS16re a Consiliului jude[ean. Comisia poate fi completat5
9i cu specialigti din afara Consiliului judetean Buzdu.
(3) Comisia de analiz5 gi verificare va prezenta Consiliului
judetean, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor gi
verific5rilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacS este cazul, propuneri concrete
de imbun5tdgire a activitSlii in domeniul supus analizei sau verific5rii.

Art.45.(1) NumErul gi denumirea comisiilor de specialitate, precum gi
numErul membrilor fiec5rei comisii se stabilesc prin hotdrdre a Consitiului
iudetean, adoptat5 cu votul deschis al majoritSgii consilierilor prezenli.
(2) Stabilirea componen[ei nominale a comisiilor de specialitate pe
domenii de activitate se face printr-o altii hotdrdre a Consiliului judelean,
adoptat5 cu votul secret al majoritbtii consilierilor prezenli.
Art.46. La nivelu! Consiliului judelean Buz5u, se propune stabilirea
unui num5r de 5 comisii de specialitate, dup5 cum urmeaz6:
1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante gi

administrarea domeniului public
membri, cu urmitoarele atributii:

ai privat al judetului -

7

a) analizeaz5 gi intocmegte rapoarte privitor la:
, proiectele de hotSrSre privind aprobarea, rectificarea sau modificarea
bugetului propriu al judetului, virErile de credite, modul de utilizare a rezervei
bugetare gi contul de incheiere a exerci[iului bugetar;
. proiectele de hot5r6re privind contractarea gi/sau garantarea
imprumuturilor, precum gi contractarea de datorie public5 localS prin emisiuni
de titluri de valoare in numele judetului;
r proiecte de hot5r6re privind aprobarea bugetelor de venituri gi cheltuieli
ale institutiilor gi serviciilor publice de interes judefean, finanlate integral sau
partial de la bugetul propriu al judetului;
. proiectele de hot516re privind stabilirea de impozite gi taxe jude[ene,
precum gi taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice judetene;
. proiectul programului de investitii al Consiliului jude[ean gi documentaliile
tehnico-economice pentru lucr5rile de investitii de interes judelean in limitele gi
conditiile legii;
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r propunerile privind

organigrama gi statul de funclii ale aparatului de
specialitate al Consiliului judetean, precum gi ale instituliilor gi ser.viciilor publice
de interes judetean gi ale societSlilor comerciale gi regiilor autonome de interes
judetean;
' proiectele de hot516re privind darea in administrare, concesionarea sau
inchirierea bunurilor proprietate public5 a judelului sau, dupE caz, a serviciilor
publice de interes judetean; proiectele de hot616re cu privire la vdnzarea,
concesionarea sau inchirierea bunurilor din domeniul privat al judelului;
proiectele de hot5rdre cu privire la cumpSrarea unor bunuri gi determinarea
regimului juridic aplicabil acestora;
' proiecte de hot516re privind participarea cu capital sau cu bunuri in
numele gi in interesul colectivitbtii locale pe care o reprezint5, la infiintarea,
functionarea gi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice gi de
utilitate publicS de interes judetean;
. proiecte de hotSr6re privind privatizarea societ5tilor comerciale pe care
le-a infiintat;
' proiecte de hot516re privind asigur;rrea condiliilor materiale gi financiare
pentru furnizarea serviciilor publice de interes judelean privind: educafia,

serviciile sociale pentru protec[ia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor v6rstnice, a familiilor gi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie
socialS; sEnbtatea; cultura; tineret; sportul; ordinea publicS, situafiile de
urgentS; protectia gi refacerea mediului inconjur5tor, conservarea, restaurarea
gi punerea in valoare a monumentelor istorice gi de arhitectur6, a parcurilor,
gr5dinilor publice gi rezervaliilor naturale; evidenla persoanelor; podurile gi
drumurile publice; serviciile comunitare de utilitate public5 de interes judelean,

precum gi alimentarea cu gaz metan;
r propunerile primite de la consiliile locale pentru elaborarea de strategii,
prognoze gi programe de dezvoltare economico-socialS gi de mediu a judefului,
pe care le prezint5 consiliului judetean spre analizd gi adoptare;
' proiectele de hotb16re privind stabilirea, aprobarea gi urm5rirea, in
cooperare cu autorit5tile administratiei publice locale comunale, orSgenegti gi
municipale interesate a mSsurilor necesare, inclusiv cele de ordin financiar,
pentru realizarea strategiilor gi programelor de dezvoltare economico-socialS gi
de mediu a jude[ului;
' proiectele de hot5r6re privind cooperarea gi asocierea cu alte autoritSli
ale administratiei publice din tarE gi str5inEtate, programele de dezvoltare
interjudeteanS, regionalS, interregionalS gi zonalS;
b) efectueazd studii privind elaborarea de strategii, programe gi prognoze
de dezvoltare economico-socialS a judelului sau a unor zone din cuprinsul
acestuia pe baza propunerilor primite de la consiliile locale;

2. Comisia de organizare gi dezvoltare urbanisticS, realizarea
lucrdrilor publice, protectia mediului inconjurdtor, conservarea
monumentelor istorice gi de arhitecturi - 5 membri, cu urmdtoarele

atributii:

a) analizeaz5 gi intocmegte rapoarte privitor la:
12

r proiectele de hot6rSre prin care se stabilesc m5suri de proteclie a mediului

gi amplasarea de noi obiective economice cu respectarea normelor de proteclie
a mediului;
r proiectele de organizare gi amenajare a teritoriului judetului, precum gi de
dezvoltare urbanistic5 generalS a judetului gi a unitS[ilor administrativ-teritoriale
componente;
. documentatiile tehnico-economice privind lucr5rile de investitii de interes
judetean;
. propunerile privind declararea utilit5tii publice a unor lucr5ri de interes
local in vederea declangdrii actiunilor de expropriere;
'programele anuale de intretinere gi modernizare a relelei judelene de
drumuri gi poduri;
r propuneri pentru crearea cadrului necesar furniz5rii serviciilor comunitare
de utilit5ti publice de interes judetean;
b) analizeaz5 gradul de igienizare a localitS[ilor, calitatea surselor de ap5,
asigurarea calit5tii aerului, modul de colectare gi depozitare a reziduurilor
menajere gi industriale gi propune, dupE caz, Consiliului judetean sau Consiliilor
locale m5suri in vederea indep5rtdrii factorilor poluanli;
c) prezint5 propuneri Consiliului judetean pentru conservarea, restaurarea
gi punerea in valoare a monumentelor ist.orice gi de arhitecturS, a parcurilor,
gr5dinilor publice gi rezervatiilor naturale de interes judelean gi mdsurile de
protejare, conservare gi punerea in valoare a acestora, in colaborare cu Comisia
pentru activitSti gtiintifice, inv5t5m6nt, sEn5tate, culturS, culte, proteclie socialS
gi de turism.

3. Comisia pentru servicii publice, comerg 9i agriculturi

5 membri, cu urmdtoarele atribugii:

a) analizeazb gi intocmegte rapoarte privitor la:
. proiectele de hot5rSre referitoare la crearea cadrului necesar furniz5rii de
servicii publice de cdtre institutiile gi societ5tile comerciale subordonate
Consiliuluijudetean, organigramele gi numiirul de personal ale acestora;
. proiectele de hot5rAre privind stabilirea de taxe speciale pentru
functionarea unor servicii publice de interes judetean gi institutiile aflate sub
autoritatea Consi liu lui judetean ;
r proiectele de hot516re privind infiintarea gi/sau concesionarea de servicii
publice de interes judetean;
. proiecte de hot5rSre privind asociereia cu Consiliile locale pentru realizarea
de lucrSri gi servicii publice de interes comun;
b) efectueazd studii cu privire la reteaua de comer! gi prest5ri servicii gi
prezintS, dupE cazt Consiliului judetean sau Consiliilor locale propuneri de
dimensionare a acestora sau de infiintare de noi servicii publice gi societSli
comerciale.
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4. Comisia pentru activit5fi gtiintifice, inv6!5m6nt, sdnitate,
cultur5,culte,protectiesocial5,detineret,sportive9ideturism
7 membri, cu urmEtoarele atribulii:
a) analizeazE gi intocmegte rapoarte privitor la :
'proiectele de hotSrdre din domeniul activitSlii gtiinfifice, de invS!5m6nt,
sEn5tate, culturS, culte, proteclie socialS, de tineret, sportive gi de turism;
- I Programele anuale privind manifest5rile gtiinlifice gi culturale, de
invEgEm6nt, sEnEtate, propuse de instituliile publice aflate sub autoritatea
Consiliului judetean;
'asigurarea protectiei sociale a copiilor aflali in dificultate, a persoanelor cu
handicap, a persoanelor v6rstnice, a familiilor gi a altor persoane sau grupuri
aflate in nevoie socialS;
'analizeaz5 activitatea institutiilor publice de culturE aflate sub autoritatea
Consiliului jude[ean gi prezint5 plenului Consiliului judefean inform5ri asupra
activit5tii acestor institufii;
b) efectueaz5 verificEri gi analize privind dotarea bazei materiale a
inv5g5mSntului, s5n5t5!ii, culturii, sportive gi de turism gi avanseaz6 Consiliului
judetean gi autoritdtilor locale implicate propuneri gi, respectiv, recomand5ri de
eliminare a neajunsurilor constatate;
c) participd impreun5 cu Comisia de organizare gi dezvoltare urbanistic6 la
mdsurile de proteclie, conservare 9i punere in valoare a monumentelor istorice
gi de arhitecturS, a parcurilor, grEdinilor publice gi rezervaliilor naturale.

5. comisia pentru administragie publici locali, juridici, de
disciplinS, apirarea ordinii publice, respectarea drepturilor gi a
libertitilor cetitenegti - 7 membri, cu urmitoarele atribulii:
a)

analizeaz5 gi intocmegte rapoarte cu privire la toate proiectele de
hot5r6re ce urmeazd afi trimise spre dezbatere gi adoptare Consiliului judelean;
b) analizeaz5 gi intocmegte rapoarte la proiectele de hot5rdre privind
cooperarea gi asocierea cu persoane juridice rom6ne gi str5ine, cu organizalii
neguvernamentale gi cu alti parteneri sociali in vederea promov5rii gi realiz5rii
unor proiecte de interes public judetean.
c) colaboreaz5 cu celelalte comisii de specialitate ale Consiliului judelean in
vederea fundament5rii din punct de vedere juridic a proiectelor de hot6rSre gi a
programelor de mEsuri care urmeaz5 a fi supuse dezbaterii gi adopt5rii
Consiliului judetean;
d) efectu eazd studii privind:
' gradul de cunoagtere a legilor cu caracter general de c5tre populalie gi de
respectare a drepturilor gi libert5tilor fundamentale ale cetSlenilor;
'modul de organizare a activit5tii privind relaliile cu publicul de c6tre
autorit5tile locale gi institutiile publice;
' asigurarea pazei bunurilor, ordinii publice gi linigtii locuitorilor,
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Art.47. tn exercitarea atribuliilor ce le revin, comisiile de specialitate
colaboreaz5 cu compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului
jude[ean, cu institu[iile din subordinea Consiliului judelean gi cu serviciile publice
deconcentrate ale ministerelor gi ale altor organe centrale organizate in judef.

Art.48. Comisiile de specialitate acordS, in domeniile lor de activitate,
asistentd gi sprijin autoritS[ilor administra!iei publice locale din jude[, la cererea
acestora, Tn vederea fundament5rii gi realizirii programelor lor de activitate.

Art.49. Membrii comisiilor de specialitate pot face parte din comisiile
pentru efectuarea de licitatii publice in vederea concesion5rii gi inchirierii de
bunuri din domeniul public ori privat al judelului, din comisii privind receplia
investitiilor publice, la propunerea grupurilor de consilieri.
CAPITOLUL III
FUNCTIONAREA CONSILIULUI JUDETEAN

Sectiunea 1
DesfSgurarea gedin[elor Consiliului jude[ean

Art.5O.(1) Consiliul judetean se intrunegte in gedin!5 ordinarE in fiecare
lun5, Ia convocarea pregedintelui consiliului judelean.
(2) Consiliul judetean se poate intruni gi in gedin[e extraordinare
ori de cdte ori este necesar, la cererea Pregedintelui Consiliului Judelean, a cel
pu[in unei treimi din numdrul consilierilor judeteni sau la solicitarea Prefectului,
adresat5 pregedintelui consiliului judelean, in cazuri exceplionale care necesitd
adoptarea de mEsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inlSturarea
urmSrilor calamit5tilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor,
precum 9i pentru apdrarea ordinii gi linigtii publice.
(3) Convocarea Consiliului judetean Buz5u at6t in gedinle ordinare,
c6t gi in gedinte extraordinare se face in scris de c5tre Pregedintele Consiliului
jude[ean, prin intermediul secretarului judetului, cu cel pulin 5 zile inaintea
gedintelor ordinate gi cu cel mult 3 zile inaintea celor extraordinare.
(a) In caz de fort5 majorb gi de maximE urgen!5, pentru rezolvarea
intereselor locuitorilor judetului, convocarea consiliului judelean se poate face
de indat5 de c5tre pregedintele acestuia, prin intermediul secretaruluijudelului.
(5) In invitatia la gedint5 se vor preciza ordinea de zi, data, ora gi
locul desfSgurErii acesteia.
(6) in situalia in care pregedintele Consiliului judelean se aflS in
imposibilitatea de a convoca consiliul judetean in gedint5 ordinarS, aceasta se va
face de vicepregedintele desemnat in condiliile art.57 alin.(1) din prezentul
Regulament,

(7) in cazul in care din motive intemeiate

lipsegte

gi

vicepregedintele desemnat in conditiile art.57 alin.(1) din prezentul Regulament,
gedinta va fi convocat5 de celSlalt vicepregedinte,
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(8) Ordinea de zi a gedinlei Consiliului judelean se aduce la
cunogtinta locuitorilor judetului prin mass-media, prin publicarea pe site-ul
propriu al Consiliului judetean sau prin orice alt mijloc de publicitate. in toate
cazurile convocarea se consemneaz5 in procesul-verbal al gedingei.
Art.51.(1) $edintele Consiliului judelean se desfSgoarE legal in prezenla
majorit5tii consilierilor judeleni in func[ie.
(2) Consilierii judeteni sunt obligali sE fie prezen[i la lucr5rile
gedintelor consiliului jude[ean gi sE se inscrie in registrul de prezen!5 p5strat de
secretarul judetului.
(3) Consilierul care nu poate lua parte la gedin[5, din motive
independente de voinfa sd, va trebui sd comunice aceasta pregedintelui sau

judetul ui.
(4) Cazurile in care se consider6 cE absenla este determinat5 de
motive temeinice au fost stabilite in art.11 alin.(5) din prezentul Regulament.
(5) in situalia in care un consilier judelean absenteazi, fErE motive
temeinice, de la cel putin douE gedinte consecutive de consiliu sau de comisie, el
poate fi sanctionat in conditiile Capitolrilui V - Secfiunea a B-a "R5spunderea
consilierilor judeteni, a pregedintelui gi vicepregedinlilor consiliului judelean" din
prezentul Regulament.
secretaru

lu i

Art.52.(1) gedintele Consiliului judetean Buz5u sunt publice.
(2) Lucr5rile gedintelor se desfSgoar5 in limba rom6nS.

(3) Dezbaterile din gedinlele Consiliului judelean, precum gi modul
in care gi-a exercitat votul fiecare consilier judelean se consemneazi intr-un

proces verbal semnat de pregedintele sau vicepregedintele Consiliului jude[ean
care a condus gedinta gi de secretarul judetului.
(4) Pregedintele sau vicepregedintele Consiliului jude[ean care a
gedinta,
condus
impreunE cu secretarul judelului igi asum5, prin semn5turS,
responsa bi itatea verid icit5ti i celor consem nate in procesu l-verba l.
(5) La inceputul fiec5rei gedinte, pregedintele Consiliului judelean
supune spre aprobare procesul-verbal al gedintei anterioare care a fost afigat pe
site-ul autoritSfii, in timp util, pentru verificarea men[iondrii corecte a opiniilor
exprimate.
(6) Consilierii judeteni au dreptul ca in cadrul gedin[ei in care se
supune spre aprobare procesul-verbal al gedintei anterioare sE conteste
continutul acestuia gi sE cearE mentionarea exact5 a opiniilor exprimate in
gedinta anterioarS.
(7) Procesele-verbale ale gedintelor Consiliului jude[ean vor fi f6cute
publice in termen de 3 zile de la terminarea gedinlei. Secretarul judelului va
asigura afigarea la Compartimentul relatii cu publicul al Consiliului judelean gi,
dupE cazt pe site-ul Consiliului judelean o copie a procesului-verbal al gedinlei.
I

Art.53.(1) Ordinea de zi a gedin[elor se aprob5 cu votul deschis a
jum5tate plus unu din num5rul consilierilor prezenli la gedin!5, la propunerea
celui care a cerut intrunirea consiliului judelean.
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(2) Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru
probleme urgente, care nu pot fi am6nate pSnd la gedinla urm5toare gi numai
cu votul majorit5tii consilierilor judeleni prezen[i.
(3) Scoaterea unui proiect de hot516re de pe proiectul ordinii de zi
se poate face numai cu acordul ini[iatorului sau dac5 acesta nu este insolit de
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate

Consiliului judetean gi de cel al comisiei de specialitate a consiliului.

al

(4) In cazul neaprob5rii ordinii de zi nu se acord5 indemnizalia

cuvenitE consilierilor judeteni pentru gedinla respectivS.

Art.54.(1) Proiectele de hot5r6re inscrise pe ordinea de zi a gedin[ei
Consiliului judetean nu pot fi dezb5tute dacE nu sunt insolite de raportul
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Consiliului judelean,
care va fi elaborat in 30 de zile de la inregistrarea proiectului, precum gi de
raportul comisiilor de specialitate ale consiliului, cu exceplia cazurilor prevSzute
la art.50 alin.(2) Si (4) din prezentul Regulament.

(2)

DacE rapoartele prevbzute la alin. (1) nu sunt intocmite in
termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, acestea se consider5 implicit
favorabile.

Art.55.(1) Participarea persoanelor interesate la lucr5rile gedintelor

publice ale consiliului judetean se va face in urm5toarele conditii:

a) anuntul privind gedinta public5 se afigeaz5 la sediul Consiliului
judetean, se insereaz5 pe site-ul propriu al Consiliului judetean Buz6u gi se
transmite c5tre mass-media, cu cel putin 3 zile inainte de desfSgurare;
b) acest anun! trebuie adus ia cunogtinla cet5lenilor gi-asocialiilor legal
constituite care au prezehtat sugestii gi propuneri in scris, cu valoare de
recomandare, referitoare la unul dintre proiectele de hotS16re care urmeaz6 sH
fie dezb5tute in gedint5 publicS;
c) anun[ul va contine data, ora gi locul de desfSgurare a gedintei publice,
precum gi ordinea de zi.
(2) Difuzarea anuntului gi invitarea specialS a unor persoane la
gedinta publicS sunt in sarcina compartimentului func[ional de informare gi
relatii cu publicul din aparatul de specialitate al Consiliului judetean Buz6u.
(3) Participarea persoanelor interesate la gedin[ele publice se va
face in limita locurilor disponibile Tn sala de gedinle, in ordinea de prec5dere
dat6 de interesul asociatiilor legal constituite in raport cu ordinea de zi a gedinlei
publice, stabilitd de Pregedintele Consiliului judetean.
(4) Ordinea de prec5dere nu poate limita accesul mass-media la
gedintele publice.

Art.56.(1) Pregedintele Consiliului judelean ofer5 invitalilor gi persoanelor
care participE din proprie initiativ5 la gedinta public5 posibilitatea de a se

exprima cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.
(2) Punctele de vedere exprimate in cadrul gedinfelor publice de
persoanele mentionate la alin. (1) au valoare de recomandare.
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Art.57.(1) $edintele Consiliului judelean sunt conduse de

pregedintele
acestuia. In cazul in care pregedintele, din diferite motive, nu-gi poate,exercita
atribu[iile, gedintele consiliului jude[ean vor fi conduse de un vicepregedinte,
desemnat de acesta, prin dispozitie,

(2) In

cazul

in care, din motive intemeiate, lipsegte gi

vicepregedintele desemnat conform alin.(1), gedinla va fi condus5 de celfilait
vicepregedinte sau de un consilier judefean, ales cu votul secret al majoritSlii
consilierilor judegeni prezenti la gedintS.
(3) In cazul suspendErii pregedintelui, atribuliile acestuia vor fi
exercitate de unul dintre vicepregedinti, desemnat de consiliul judelean prin
votul secret al majorit5gii consilierilor judeleni in funclie.
(4) Consilierii judeteni vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii
la cuvSnt. Pregedintele poate limita durata lu5rilor de cuv6nt in funcgie de
obiectul dezbaterilor. In acest scop, el poate propune Consiliului judelean, spre
aprobare, timpul ce va fi afectat fiec5rui vorbitor, precum gi timpul total de
dezbatere a proiectului. Consilierii judeleni au obligalia ca in cuv6ntul lor sE se
refere exclusiv la problema care formeaz5 obiectul dezbaterii. Pregedintele va
urm5ri ca^prezenla la dezbateri sE se facb din partea tuturor grupurilor de
consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecSrui
grup de consilieri, Tn functie de mErimea acestuia.
(5) Dezbaterea problemelor se face, de regulS, in succesiunea in
care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobatS. Modificarea ordinii de
dezbatere se face cu votul majorit5tii consilierilor judeleni prezenli la gedin[5.

Art.58. Pregedintele Consiliului judetean va da cuvSntul oricdnd unui
consilier judetean pentru a r5spunde intr-o chestiune de ordin personal, care il
privegte sau atunci cSnd a fost nominalizat de un alt vorbitor.
Art.59.(1) Pregedintele Consiliului judelean sau reprezentantul oric5rui
grup de consilieri poate cere incheierea disculiilor asupra unei probleme puse in
dezbaterea Consiliului judetean.
(2) Cererea de incheiere a dezbaterii se aprob5 cu votul a cel pulin
jum5tate plus unul din num5rul consilierilor judeleni prezenli la gedin!5.
Art.6O.(1) tn timpul desfSgurErii gedinlelor Consiliului judelean

este

interzis5 proferarea de insulte sau calomnii at6t de cdtre cel care are cuvdntul,
c6t gi de cStre cei din sala de gedinle.

(2) De asemenea, este interzis dialogul intre vorbitori gi

persoanele aflate in sa15.

Art.61.(1) in cazul in care desfSgurarea gedinlei consiliului judelean este
perturbatS, pregedintele acestuia poate intrerupe gedin[a gi dispune eliminarea
din salS a persoanelor, altele dec6t consilierii jude[eni, care impiedic5 in orice
mod desfSgurarea normalS a lucrbrilor gedinlei.
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(2)

La lucrdrile consiliului judelean pot asista gi lua cuvdntul, fErE

drept de vot, prefectul, deputalii gi senatorii, minigtrii gi ceilalli membri ai
Guvernului, secretarii gi subsecretarii de stat, gefii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor gi ale celorlalte organe centrale din jude!, in
problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, frecum
persoanele interesate, invitate de pregedintele consiliului jude[ean.

Sectiunea a 2-a
Elaborarea, avizarea 9i adoptarea proiecteror de

Art.62.(1)

1n exercitarea atribu!iilor ce
hot516ri cu caracter normativ gi individual.

gi

hotirfiri

ii revin, Consiliul jude[ean adopt|

(2) Proiectele de hot5r6ri pot fi propuse de consilierii judeleni, de
pregedintele Consiliului judetean, de vicepregedinlii Consiliului jude[ean sau de
cet5teni. Redactarea proiectelor se face de cei care le profun, -cu sprijinul
secretarului judetului gi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliuluijudetean.
(3) Proiectele de hot516ri trebuie insolite de expuneri de motive gi
vor fi redactate cu respectarea Metodologiei de redactare gi circulatie a
proiectelor de hot516ri ale Consiliului judelean, aprobate prin Hot5rArea
Consiliului Judetean BuzEu nr.lo2l2Ot2.
(a) Hot5rArile se semneaz6 de Pregedinte sau, in lipsa acestuia, de
vicepregedintele Consiliului judetean
contrasemneaz5 de secretarul judetului,

care a condus gedinla gi

Art.53.(1) Proiectele de hot516ri se depun, de c5tre iniliatori,

Tn

se

timp util,

la secretarul judetului care le avi2eaz5 pentru legalitate gi le transmite comisiilor
de specialitate a le Consiliu lu i judetean pentru intocmirea ra portu lui.

(2) De

asemenea, proiectele

de hot5r6ri se

transmit
compartimentelor de resort din aparatul de specialitate, care au obliga[ia ca in
termen de 30 de zile de la solicitarea initiatorului sE elaboreze raportul de
specialitate. Raportul compartimentului de resort se intocmegte gi se depune la
secretarul judetului inainte de intocmirea raportului de c5tre comisiile de
specialitate, pentru a fi transmis gi acestora.
(3) Nominalizarea comisiilor gi compartimentelor cErora li se
transmit materialele spre analizE se face de cEtre Pr.egedintele Consiliului
judetean, impreunS cu secretarul judelului.
(a) Initiatorul proiectelor de hot5rSre poate sE le retragE sau poate
renunta, in orice moment, la sus[inerea lor.

Art.54.(1) ln cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hot5r6ri cu
caracter normativ, Consiliul jude[ean are obligatia sE publice un anun! referitor
la aceste initiative decizionale pe site-ul propriu, intr-un spaliu accesibil
publicului gi s5-l transmit5 c6tre mass-media localS. Consiliul judelean va
transmite proiectele de hot5r6re cu caracter normativ tuturor persoanelor care
au depus cerere pentru primirea acestor infbrma[ii.
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(2) Anuntul referitor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de
hot5r6re cu caracter normativ va fi adus la cunogtinga pubiicului, in condi[iile
alin.(1), cu cel pu[in 30 de zile inainte de supunerea spre analizd gi adopt-are
Consiliului jude[ean, Anuntul va cuprinde o expunere de motive, textul complet
al proiectului de hot516re respectiv, precum gi termenul limitS, locul gi
modalitatea in care cei interesali pot trimite in scris propuneri, sugestii sau
opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hot5r6re cu caracter
normativ propus.
(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hot5r6re cu
relevant5 asupra mediului de afaceri se transmite de c5tre iniliatori, asocialiilor
de afaceri gi altor asociatii legal constituite pe domenii specifice de activitate, in
acelagi termen de 30 de zile.
(4) Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de
hotS16re cu caracter normativ se primesc in termen de 10 zile de la publicarea
anuntului de c5tre compartimentul funclional de informare gi relalii cu publicul
din aparatul de specialitate al Consiliului judelean.
(5) Proiectul de hotd16re cu caracter normativ se transmite spre
analizb gi intocmirea raportului prevSzut de lege comisiilor de specialitate numai
dupS definitivare, pe baza observaliilor gi propunerilor formulate potrivit
alin.(4).
(6) Pregedintele Consiliului judetean este obligat sd decid5
organizarea unei int6lniri in care sE se dezbat5 public proiectul de hot5r6re cu
caracter normativ, dac5 acest lucru a fost cerut in scris de c5tre o asocialie legal
constituit5 sau de cdtre o altb autoritate publicS.
(7) tn toate cazurile in care se organizeaz5 dezbateri publice,
acestea trebuie sE se desfSgoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei gi
locului unde urmeaz5 sb fie organizate. La dezbaterea public5 va participa in

mod obligatoriu initiatorul proiectului de hot5r6re,

conducbtorul

compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Consiliului judelean
care redacteazE raportul acestui proiect, precum gi reprezentan!ii autoritS!ii
publice sau asociatiei legal constituite care au solicitat organizarea dezbaterii
publice, Dezbaterile, propunerile gi sugestiile participanlilor se consemneazd
intr-un proces-verbal care va fi distribuit prin grija secretarului judegului, tuturor
comisiilor de specialitate care vor analiza gi aviza proiectul de hot5rSre
respectiv.

(8) tn cazul reglementSrii unei situalii care, din

cauza

circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solulii imediate, in
vederea evit5rii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de
hot516re cu caracter normativ se supun adopt6rii in procedura de urgen!5
prev5zut5 de reglement5rile in vigoare.

Art.65.(1) Pregedintele Consiliului judelean intocmegte, prin intermediul

compartimentului de resort al aparatului de specialitate al Consiliului judelean,
un raport anual privind transparenta decizionalS, care va fi prezentat gi plenului
Consiliuluijudetean in primul trimestru al fiec6rui an.
(2) Raportul anual privind transparenla decizionalS, va fi f5cut
public pe site-ul propriu al Consiliului judelean Buz5u,

Art.66.(1) Proiectele de hot516ri se supun dezbaterii Consiliului judelean
_
gedinta
pe
in

a cErei ordine de zi au fost introduse. Proiectele de hotd16ii supuse
dezbaterii in gedintb ordinarE sunt inso[ite in mod obligatoriu 9i de rapoartele de
avizare ale comisiilor de specialitate.
(2) Dezbaterea proiectelor de hot5r6ri se face pe articole sau in
general, in functie de hot5r6rea plenului Consiliului judelean. Consilierii judeleni
pot formula amendamente de fond sau de redactare, care se supun votului
Consiliului jude[ean in ordinea formulSrii lor.

Sectiunea a 3-a

In itiativa

cetileneasci

Art.67.(1) CetS[enii care au domiciliul pe raza judelului BuzEu pot
propune Consiliului judetean spre dezbatere 9i adoptare proiecte de hot5r6re.
(2) Promovarea unui proiect de hotSrdre poate fi iniliatd de unul
sau mai multi cet5teni cu drept de vot, dac5 acesta este suslinut prin semn5turi
de cel pufin 5olo din populatia cu drept de vot a judelului.
(3) Listele de sustinStori vor cuprinde numele, prenumele,
domiciliul, seria gi num5rul actului de identitate gi semn5turile suslin5torilor.
(4) Listele de sustin5tori pot fi semnate numai de cetSlenii cu drept
de vot care au domiciliul pe raza judetului BuzEu.
Art.68. DupE depunerea documenta[iei 9i verificarea acesteia de c5tre
secretarul judetului proiectul de hot616re va urma procedurile de avizare gi
adoptare prev5zute de lege gi de prezentul Regulament.

Art.69.(1) Orice cetdtean are dreptul de a se adresa cu petilii Consiliului

judetean.

(2) Petitiile se inscriu intr-un registru, primesc numbr,
consemndndu-se elementele principale cu privire la petent gi obiectul cererii.
(3) Secretarul judetului transmite petitia autorit5tii competente,
spre analizS gi solutionare.
(4) Petitiile ce privesc aspecte compatibile cu activitatea comisiilor
de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului judetean vor fi inaintate
spre analiz5 gi acestora.
(5) Petitionarului i se aduce la cunogtint5 solutia adoptat5 in
termenul prev5zut de lege.
(6) Semestrial, Consiliul judetean analizeaz5 modul de solufionare
a petiliilor primite. in acest sens, compaitimentul de specialitate din aparatul
Consiliului judetean va intocmi semestrial c6te un raport, care va fi analizat de
Consiliul judetean BuzEu gi va fi afigat pe site-ul acestuia.
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Sectiunea a 4-a
Procedura de vot

Art.7O.(1) Votul consilierului judelean este personal gi poate fi deschis
sau secret. Votul deschis se exprimd public prin ridicarea m6inii sau apel
nominal.

(2)

Consiliul judetean hot5rSgte, la propunerea pregedintelui
acestuia, modalitatea de vot, afarH de cazul in care prin lege sau regulament se
stabilegte o anumit5 procedur5 de vot.

Art.71.(1) Votarea prin apel nominal se face in modul urm5tor:
pregedintele explic5 obiectul vot5rii gi sensul cuvintelor "pentru" gi

"impotriv5".

(2) Secretarul judetului dE citire numelui gi prenumelui
consilierului judetean, iar fiecare consilier rHspunde "pentru" sau "impotrivS" gi
semneazS.

(3)

DupE terminarea apelului, se repet5 numele
consilierilor judeteni care au lipsit la primul tur.

gi prenumele

Art.72.(1) Pentru votul secret se folosesc buletine de vot.
(2) Buletinele de vot se introduc intr-o urn5, iar la num5rarea
voturilor nu se iau in calcul acele buletine de vot pe care nu a fost exprimat5
optiunea, au fost exprimate mai multe optiuni dec6t erau necesare sau a fost
f5cut5 public optiunea exprimat5 pe buletinul de vot, anterior introducerii in
urn5.

(3)

NumErarea voturilor se realizeazd
asistat de 2 consilieri judeteni, desemnati ad-hoc.

de secretarul jude[ului,

Art.73.(1) HotE16rile gi alte acte sau propuneri se adopt5 cu

votul

majorit5tii consilierilor judeteni prezenti la gedintS, in afarE de cazurile in care
legea sau Regulamentul de funclionare al Consiliului cere o alt5 majoritate. tn
caz de paritate de voturi, hot5r6rile nu se adopt6 gi se reiau dezbaterile in
gedinta urmHtoare.
(2) Ablinerile se contabilizeaz5 la voturile "impotrivS".
(3) DacE in sala de gedinte nu este intrunit cvorumul legal,
Pregedintele am6nE votarea p6nE la intrunirea acestuia.
(a) HotdrSrile privind patrimoniul judetului se adoptd cu votul a
doud treimi din numErul total al consilierilor judeteni in functie,
(5) Hot516rile privind bugetul judetului, cele privind contractarea
de imprumuturi, in conditiile legii, hotbr6rile prin care se stabilesc impozite gi
taxe locale; hotd16rile privind participarea la programe de dezvoltare judeteanS,
regionalS, zonalS sau de cooperare transfrontalierS; hot5rArile privind
organizarea gi dezvoltarea urbanisticd a judetului gi amenajarea teritoriului,
precum gi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorit5ti publice, cu

persoane juridice rom6ne sau strEine
consilierilor j udeten i in fu nclie,
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se adoptd cu votul majoritdjii

(6) DacE bugetul judetului nu poate fi adoptat dup5 dou[ gedin[e
consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va
desf5gura pe baza bugetului anului precedent p6nE la adoptarea noului buget,
dar nu mai t6rziu de 45 de zile de la data public5rii legii bugetului de stat in
Monitorul Oficial al RomSniei,Partea I.
(7) Consiliul judetean poate hot5ri ca unele hot5rdri s5 fie luate prin
vot secret. Hot5rdrile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate
intotdeauna prin vot secret, cu excep[iile prev5zute de lege.
(8) La deliberarea gi adoptarea hot5r6rilor care privesc alegerea sau
eliberarea din functie a pregedintelui sau vicepregedintelui consiliului judelean
participd gi voteaz6 consilierul jude[ean care candideazd la func[ia de pregedinte

sau vicepregedinte al consiliului judetean, respectiv pregedintele

sau

vicepregedintele consiliului jude[ean a cErui eliberare din funclie se propune.
(9) Nu poate lua parte la deliberare gi la adoptarea hot5r6rilor
consilierul judetean care, fie personal, fie prin so!, sofie, afini sau rude pSnE la
gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial Tn problema supusE
dezbaterilor consiliului jude[ean, cu exceplia situaliilor prev5zute la alineatul
(B).
(10) Hotb16rile adoptate de consiliul judelean cu inc5lcarea
dispozitiilor alin. (9) sunt nule de drept. Nulitatea se constat5 de c5tre instanla
de contencios administrativ. Actiunea poate fi introdusd de orice persoanE
interesatS.

Arl.74,(1) Secretarul judetului nu va contrasemna hotS16rea in cazul in
care consider6 cE aceasta este nelegalS. tn acest caz, Secretarul jude[ului va
depune in scris gi va expune Consiliului judelean opinia sa motivatS, care va fi
consemnat5 in procesul-verbal al gedinlei.

(2)

Secretarul jude[ului

va

comunica hotdrdrile Consiliului

judetean pe care nu le contrasemneazS, prefectului, de indatS, dar nu mai tSrziu
de 10 zile lucr5toare de la data adopt6rii.
(3) Comunicarea, inso[it5 de eventualele obiec[ii cu privire la
legalitate, se face in scris de c5tre secretarul judelului gi va fi inregistrat5 intrun registru special destinat acestui scop.

Art.75.(1) Proiectele de hot6rSri respinse de Consiliul judelean Buz5u nu
pot fi readuse in discutia acestuia in cursul aceleiagi gedin!e.
(2) Respingerea proiectelor de hot6r6ri supuse dezbaterii plenului
Consiliului jude[ean Buz5u se materializeazd tot prin act administrativ, respectiv
hot516re.

Art.76.(1)

HotE16rile cu caracter normativ devin obligatorii gi produc
efecte de la data aducerii lor la cunogtinfE publicS, iar cele individuale, de la
data comunic5rii,
(2) Aducerea la cunogtint5 publicb a hot5rArilor cu caracter
normativ se face in termen de 5 zile de la data comunic5rii oficiale c5tre prefect.
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Art.77. HotEr6rile Consiliului judelean Buz6u se semneaz5 de pregedintele
Consiliului judetean sau de vicepregedintele Consiliului jude[ean care a condus
gedinta gi se contrasemneazd, pentru legalitate, de secretarul judelului.
Secliunea a 5-a
Dizolvarea ConsiliuluI judelean Buziu

Art.78.(1) Consiliul judetean se poate dizolva de drept sau prin
referendum judetean.
(2) Consiliul judetean se dizolv5 de drept in urmatoarele situalii:
a) in cazul in care acesta nu se intrunegte timp de dou5 luni consecutiv, degi
a fost convocat conform prevederilor legale;
b) in cazul in care nu a adoptat in 3 gedinle ordinare consecutive nicio
hot516re;

c) in situatia in care numbrul consilierilor jude[eni se reduce sub jum5tate
plus unu gi nu sepoate completa prin supleanli.
(3) In cazul dizolv5rii consiliului judelean, in condiliile prev5zute la
alin. (2) lit.a) gi b), acesta se reconstituie din membrii suplean[i, convocarea
consilierilor supleanti fiind fEcut6 de c5tre prefect. gedinla de reconstituire este
legal intrunit5 dac5 la aceasta particip5 un num5r de membri supleanli mai
mare decSt jum5tate plus unu din num5rul total al consilierilor din consiliul
judetean. Prevederile Capitolului II, Sectiunea 1- "Constituirea Consiliului
judetean Buz5u" din prezentul Regulament se aplic5 in mod corespunzdtor.
(4) Consiliul judetean se poate dizolva gi prin referendum judelean
ce se va organiza in conditiile legii. Referendumul se va organiza ca urmare a
cererii adresate in acest sens Prefectului jude[ului de cel pulin 2Oo/o din num5rul
cet5tenilor cu drept de vot inscrigi pe listele electorale ale judelului.
(5) Cheltuielile pentru organizarea referendumului se suport5 din
bugetul judetului.
(6) Referendumul judetean este organizat, in condiliile legii, de o
comisie numit5 prin ordin al prefectului, compus5 din prefect, un reprezentant al

consiliului judetean desemnat prin hotdrAre a Consiliului Judelean gi
judec5tor de la Tribunalul BuzEu. Secretariatul comisiei este asigurat
Institu[ia Prefectu lui.

(7)

un
de

Referendumul este valabil dac5 s-au prezentat la urne cel pulin

jum5tate plus unu din num5rul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea
Consiliului judetean inceteaz5 inainte de termen dac5 s-au pronun[at in acest
sens cel putin jum5tate plus unu din numErul total al voturilor valabil exprimate.
(8) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii unui nou Consiliu
judetean se face de Guvern, la propunerea Prefectului. Alegerile se organizeaz5
in termen de maxim 90 de zile de la rtm6nerea definitiv5 gi irevbcabilS a
hot5r6rii judecdtoregti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului judelean
sau, dupE caz, de la validarea rezultatului referendumului.
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(9)

PdnE la constituirea noului consiliu jude[ean, problemele curente
ale administra[iei judetului vor fi rezolvate de secretarul judelului, pe baza unei
imputerniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul DezvoltErii Regionale,
Administratiei Publice gi Fondurilor Europene.
(10) Secretarul judefului sau orice alt5 persoanE interesat5 sesizeaz5

instanfa de contencios administrativ cu privire la cazurile prev5zute la alin. (2).
Instan[a analizeazE situafia de fapt 9i se pronun[5 cu privire la dizolvarea
consiliului judefean. HotE16rea instanfei este definitivS 9i se comunicd
prefectului.
CAPITOLUL IV
ATRIBUTIILE CONSILIULUI JUDETEAN, ALE PRE9EDINTELUI,
VICEPRE$EDINTILOR SI SECRETARULUI JUDETULUI

Sectiunea 1
Atributiile Consiliului Judetean BuzHu ca autoritate deliberativi

Art.79.(1) Consiliul judetean BuzEu ca autoritate deliberativ5 a

la nivel judetean indeplinegte
urm5toarele categorii principale de atributii:
a) atributii privind organizarea gi functionarea aparatului de specialitate al
Consiliului judetean, ale institutiilor gi serviciilor publice de interes judetean gi
ale societ6gilor comerciale gi regiilor autonome de interes judetean;
b) atributii privind dezvoltarea economico-socialS a judetului;
c) atributii privind gestionarea patrimoniului judetului;
d) atributii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
e) atributii privind cooperarea interin:;titugionalS;
f) alte atributii prev5zute de lege.
(2) In exercitarea atributiilor prev5zute la alin,(1) lit.a), Consiliul
jude[ean:
a) alege din 16ndul consilierilor judeteni doi vicepregedinti gi stabilegte
pentru acegtia responsabiliteli, altele dec6t cele delegate de Pregedintele
Consiliului Judetean, prin dispozitie, conform prevederilor legale;
b) hotSrSgte infiinlarea sau reorganizarea de institu[ii, servicii publice gi
societ5ti comerciale de interes judetean, precum gi reorganizarea regiilor
autonome de interes judetean, in conditiile legii;
c) aprob5 regulamentul de organizare gi functionare a consiliului judetean,
organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare gi functionare ale
administra[iei publice judetene constituit5

aparatului de specialitate, precum gi ale institutiilor gi serviciilor publice de
interes judetean gi ale societEtilor comerciale gi regiilor autonome de interes
judetean;

exercitS, in numele judetului, toate drepturile gi obligatiile
corespunzdtoare participatiilor detinute la societ5ti comerciale sau regii

d)

autonome, in conditiile legii;
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e) numegte, sanctioneazE gi dispune suspendarea, modificarea gi incetarea
raporturilor de serviciu sau, dupd caz, a raporturilor de munc5, in condiliile legii,
pentru conduc5torii institutiilor gi serviciilor publice de interes judelean.
(3) In exercitarea atributiilor prevbzute la alin.(1) lit.b), Consiliul
judetean l
a) aprobS, la propunerea Pregedintelui Consiliului judelean, bugetul
propriu al judetului, virSrile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare gi
contul de incheiere a exercitiului bugetar;
b) aprobS, la propunerea Pregedintelui Consiliului judelean, contractarea
gi/sau garantarea imprumuturilor, precum gi contractarea de datorie public5
localS prin emisiuni de titluri de valoare in numele judelului, in condi[iile legii;
c) stabilegte impozite gi taxe judetene, in condiliile legii;
d) adopt5 strategii, prognoze gi programe de dezvoltare economico-socialS
de
mediu a judetului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale;
9i
dispune, aprob6 gi urm5regte, In cooperare cu autoritSlile administraliei publice
locale comunale, orSgenegti gi municipale interesate, m5surile necesare, inclusiv
cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
e) stabilegte, pe baza avizului consiliilor locale ale unitSlilor administrativteritoriale implicate, proiectele de organizare gi amenajare a teritoriului
judetului, precum gi de dezvoltare urbanistic6 generalS a acestuia gi a unitS[ilor
administrativ - teritoriale componente, urm6regte modul de realizare a acestora,
in cooperare cu autorit6lile administraliei publice locale comunale, orSgenegti
sau municipale implicate;
f) aprobd documentatiile tehnico - economice pentru lucr5rile de investi[ii
de interes judetean, in limitele gi in condi[iile legii.
(4) In exercitarea atribu[iilor prevdzute la alin.(1) lit.c), Consiliul
judetean:
a) hotdrSgte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor
proprietate public5 a judetului, dupE caz, precum gi a serviciilor publice de
interes judetean, in condifiile legii;
b) hot5rSgte vdnzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate
privat5 a judetului, dupH caz,in conditiile legii;
c) atribuie, in conditiile legii, denumiri de obiective de interes jude[ean.
(5) In exercitarea atribu$iilor prev5zute la alin.(1) lit.d), Consiliul
judetean:
a) asigurS, potrivit competen[elor sale gi in condiliile legii, cadrul necesar
pentru furnizarea serviciilor publice de interes jude[ean privind:
1. educatia;
2. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vdrstnice, a familiei gi a altor persoane aflate in nevoie
socialS;
s5n5tatea;

3.
4. cultura;

5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publicS;
B. situatiile de urgent5;

9. protectia gi refacerea mediului inconjur5tor;
10. conservarea, restaurarea gi punerea in valoare a monumentelor istorice

9i de

arhitecturS,

a

parcurilor, grSdinilor publice

naturale,

gi rezervaliilor

11. evidenta persoanelor;
12. podurile gi drumurile publice;
13. serviciile comunitare de utilitate public5 de interes judelean, precum gi
alimentarea cu gaz metan;
14. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) sprijinS, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
c) emite avizele, acordurile gi autoriza[iile date in competenla sa prin lege;
d) acord5 consultan[5 in domenii specifice, in condiliile legii, unitSlilor
administrativ - teritoriale din judet, la cererea acestora.
(6) In exercitarea atributiilor prev5zute la alin.(1) lit.e) Consiliul
judetean:
a) hotSrSgte, in conditiile legii, cooBerarea sau asocierea cu persoane
juridice rom6ne ori str5ine, inclusiv cu parteneri din societatea civilS, in vederea
finant5rii .gi realiz5rii in comun a unor ac[iuni, lucr5ri, servicii sau proiecte de
interes public judetean;
b) hot5rSgte, in conditiile legii, infr5!irea judelului cu unitS!i administrativteritoriale din alte [5ri;
c) hot5rSgte, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitSli
administrativ-teritoriale din tara ori din str5in5tate, precum gi aderarea la
asocia[ii nationale gi internationale ale autorit5tilor administra!iei publice locale,
in vederea promovdrii unor interese comune,
(7) Consiliul judetean indeplinegte gi alte atribulii stabilite prin lege
sau alte acte normative.
Secgiunea a 2-a
Atributiile Pregedintelui gi
ale vicepregedintilor Consl!iului judetean Buziu

Art.8O.(1) Pregedintele consiliului judetean reprezintd jude[ul in relaliile

cu celelalte autoritSti publice, cu persoanele fizice gi juridice rom6ne gi str5ine,
precum gi in justitie.
(2) Pregedintele consiliului judetean r5spunde in fala consiliului
judetean de buna functionare a administratiei publice judelene.
(3) Aparatul de specialitate al consiliului judetean este subordonat
preged intelui acestu ia.
(4) Pregedintele Consiliului judetean indeplinegte, in condiliile legii,
urm5toarele categorii principale de atribulii:
a) atributii privind functionarea aparatului de specialitate al Consiliului
judetean, a institutiilor gi serviciilor publice de interes judelean gi a societSlilor
comerciale gi regiilor autonome de interes judetean;

b) atributii privind relatia cu Consiliul judelean;
c) atributii privind bugetul propriu al judelului;
d) atributii privind relatia cu alte autoritSli ale administraliei publice locale
gi serviciile publice;
e) atribu[ii privind serviciile publice de interes judelean;
f) alte atributii prev5zute de lege sau sarcini date de Consiliul judelean.
(5) tn exercitarea atribugiitor prev5zute la alin.(4) lit.a), Pregedintele
Consiliului judetean:
a) intocmegte gi supune spre aprobare Consiliului judelean regulamentul
de organizare gi functionare a acestuia, organigrama, statul de func[ii gi
regulamentul de organizare gi functionare a aparatului de specialitate, precum ti
ale institu[iilor gi serviciilor publice de interes jude[ean gi ale societ5lilor
comerciale gi regiilor autonome de interes judelean;
b) numegte, sanctioneaz5 gi dispune suspendarea, modificarea gi incetarea
raporturilor de serviciu sau, dupE cazt a raporturilor de muncb, in condiliile legii,
pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judelean.
(6) tn exercitarea atribu!iilor prev5zute la alin.(4) lit.b), preSedintele
Consiliului judetean:
a) conduce gedintele Consiliului judelean gi dispune mEsurile necesare
pentru preg5tirea gi desf5gurarea in bune condilii a acestora;
b) prezint5 Consiliului judetean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la
modul de indeplinire a atributiilor sale gi a hot5r6rilor Consiliului judelean;
c) propune Consiliului judetean numirea, sanclionarea, modificarea 9i
-incetarea
raporturilor de serviciu sau, dup6 cazt a raporturilor de munc5, ih
conditiile legii, pentru conduc5torii institutiilor gi serviciilor publice de interes
judetean
(7) In exercitarea atributiilor prevbzute la alin.(4) lit.c), Pregedintele
Consiliului judetean:
a) exercit5 functia de ordonator principal credite;
b) intocmegte proiectul bugetului judelului gi contul de incheiere a
exercitiului bugetar gi le supune spre aprobare Consiliului judelean, in condiliile
gi la termenele prev5zute de lege;

c) urm5regte modul de realizare a veniturilor bugetare gi propune
Consiliului judetean adoptarea m5surilor necesare pentru incasarea acestora la
termen;
d) initiaz5, cu aprobarea Consiliului jude[ean, negocieri pentru
contractarea de imprumuturi gi emisiuni de titluri de valoare in numele

judetului;

(8) ^In exercitarea atributiilor prev5zute

Consiliului judetean:

la alin.(4) lit.d), Pregedintele

a) indrumE metodologic, prin serviciul public specializat al

judelului,

activit5tile de stare civilS gi autoritate tutelarE desfSgurate in comune, orage
municipii;

gi

b) poate acorda, fErE plat6, prin aparatul de specialitate al Consiliului
judetean, sprijin, asistent5 tehnicS, juridic5 gi de orice naturd consiliilor locale
sau primarilor, la cererea expres5 a acestora.
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(9) 1n exercitarea atribu!iilor prev5zute la alin.(4) lit.e), pregedintele
Consiliului judetean:
a) coordoneazS realizarea serviciilor publice gi de utilitate publicS de
interes judetean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al Consiliului
judetean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice gi de
utilitate public5 de interes judelean;
b) ia mbsuri pentru organizarea executirii gi executarea in concret a
activit5tilor din domeniile prevSzute la art.79 alin.(5) lit. a)-d) din prezentul
Regulament;
c) ia mEsuri pentru evlden!a, statistica, inspeclia gi controlul efectubrii
serviciilor publice gi de utilitate publicS de interes judelean, prev5zute la art.79
alin.(5) lit. a)-d) din prezentul Regulament, precum gi-a bun'urilor din domeniul
public Ai privat al judetului;
d) emite avizele, acordurile gi autorizaliile date in competenla sa prin lege
prin
sau
hot5rSre a Consiliului judelean;
e) coordoneaz5 gi controleaz5 organismele prestatoare de servicii publice
gi de utilitate public5 de interes judelean infiinlate de Consiliul judelean

gi

subordonate acestuia;
f) coordoneazE gi controleazd realizarea activitSlilor de investilii gi
reabilitare a infrastructurii judetene.
Art.81.(1) Pregedintele consiliului judelean poate delega, prin dispozi1.;ie,
atribu[iile prev6zute la art.B0 alin. (6) vicepregedinlilor, conduc5torilor
compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate,
precum gi conduc5torilor institu[iilor 9i serviciilor publice de interes judelean.
(2) Conform prevederilor art.20 alin.(a) din Legea nr. 5OO/2002 a
finantelor publice, cu modific5rile gi completbrile ulterioare, Pregedintele
Consiliului judetean poate delega calitatea de ordonator de credite inlocuitorilor
de drept, secretarului judefului sau altor persoane imputernicite in acest scop,
cu exceptia conduc6torului compartimentului financiar-contabil.
(3) Vicepregedintii Consiliului Judelean coordoneaz5 unele
compartimente din aparatul de specialitate al Consiliului Judelean BuzEu, in
baza deleg5rii date prin dispozitia Pregedintelui sau prin hotSrdri ale Consiliului
judetean.
(4) tn cazul suspend5rii pregedintelui, atribuliile acestuia vor fi
exercitate de unul dintre vicepregedin[i, desemnat de consiliul judelean prin
votul secret al mqjorit5gii consilierilor judeleni in funclie.
(5) In celelalte cazuri de absent5 a pregedintelui, atribufiile sale
vor fi exercitate, in numele acestuia, de unul dintre vicepregedinli, desemnat de
pregedinte prin dispozitie.

Art.82 Pregedintele Consiliului judelean asigurS respectarea prevederilor
Constitutiei, punerea in aplicare a legilor, a decretelor Pregedintelui Rom6niei, a
hot516rilor gi ordonantelor Guvernului, a hot516rilor Consiliului judelean, precum
gi a altor acte normative.
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Pregedintele Consiliului judetean poate infiinta, in limita
numErului maxim de posturi aprobate, cabinetul pregedintelui, compartiment
distinct format din maximum 4 persoane,
(2) Personalul, din cadrul cabinetului pregedintelui este numit gi
eliberat din functie de Pregedintele Consiliului jude[ean.
(3) Personalul din cadrul cabinetului pregedintelui Consiliului
judetean igi desfSgoarE activitatea in baza unui contract individual de munc5 pe

Art.83.(1)

in condiliile legii, pe durata rnandatului
judetean.
Pregedintelui consiliu lui
(4) Atributiile personalului compartimentului prevbzut la alin.(1) se
stabilesc prin dispozitie a Pregedintelui Consiliului jude[ean.

duratd determinatS, incheiat

Art.84.(1) in exercitarea atribu[iilor sale, Pregedintele Consiliului
judetean emite dispozitii cu caracter normativ sau individual,
(2) Proiectele de dispozitii cu caracter normativ vor fi aduse la
cunogtinta cetS[enilor gi asociatiilor legal constituite prin publicare pe site-ul
propriu al Consiliului judetean BuzEu gi vor fi transmise c6tre mass-media localS
cu cel putin 30 de zile inainte de emiterea lor.
(3) in termen de 10 zile de la publicarea anunlului se primesc in
propuneri,
scris
sugestii sau opinii cu privire la proiectul de dispozitie cu caracter
normativ, supus dezbaterii publice.
( ) In cazul in care dezbaterea public5 a proiectului de dispozitie cu
caracter normativ a fost cerut5 de o asociatie legal constituit5 sau de o alt5
autoritate publicS, se va organiza o int6lnire in cel mult 10 zile de la publicarea
datei gi locului unde urmeaz5 sE fie organizatS.
(5) Dispozitiile cu caracter normativ devin executorii dupE ce au fost
aduse la cunogtint5 publicS, iar cele cu caracter individual dupE ce au fost
comu nicate persoanelor interesate.
(6) Aducerea la cunogtint5 public5 a dispozitiilor cu caracter
normativ se face in termen de 5 zile de la data comunic5rii oficiale c5tre prefect.
Art.85.(1) Pregedintele Consiliului judelean poate propune

Consiliului
limita numErului maxim

judetean infiintarea funcfiei de administrator public in
de posturi aprobate.
(2) Numirea gi eliberarea din functie a administratorului public se
fac de Pregedintele Consiliului judetean, pe baza unor criterii, proceduri gi
atributii specifice aprobate de Consiliul judetean. Numirea in functie se face pe
baz6 de concurs.

(3) Administratorul public poate indeplini, in baza unui contract de

management, incheiat in acest sens cu Pregedintele Consiliului judetean,
atributii de coordonare a aparatului de specialitate a serviciilor publice de interes

judetean.

(4)

Pregedintele Consiliului judetean poate delega c5tre
administratorul public, in conditiile legii, calitatea de ordonator principal de
cred ite.
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Sec[iunea a 3-a

Atributiile Secretarului judetului
Art.86.(1) Secretarul Judefului Buzbu este functionar public de conducere
9i are studii superioare juridice sau administrative. Secretarul nu poate fi

membru al vreunui partid politic sub sanctiunea destituirii din funclie.
(2) Secretarul jude[ului nu poate fi so!, so[ie sau rud5 de gradul
pregedintele
int6i cu
sau vicepregedin[ii Consiliului jude[ean, sub sancfiunea
eliber5rii din functie.
(3) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea
raporturilor de serviciu gi regimul disciplinar ale Secretarului judelului se fac in
conformitate cu prevederile legislatiei privind funclia publicE gi funclionarul
public,

Art.87.(1) Secretarul judetului indeplinegte, in condiliile

legii,
urmStoarele atributii principale :
a) avizeazS, pentru legalitate, dispoziliile Pregedintelui Consiliului judelean
gi proiectele de hot5r6ri ale Consiliului judelean;
b) contrasemneaz5 hotdrdrile adoptate de Consiliul judelean;
c) particip5 la gedintele Consiliului judelean;
d) asigur5 gestionarea procedurilor administrative privind relalia dintre
Consiliul judetean gi pregedintele gi vicepregedintii acestuia, precum 9i intre
acegtia gi prefect;
e) organizeazd arhiva gi evidenta statisticd a hot5rSrilor Consiliului
judetean gi a dispozitiilor Pregedintelui Consiliului judetean;
f) asigurE transparenta gi comunicarea c5tre autoritSlile, instituliile publice
gi persoanele interesate a hot516rilor Consiliului jude[ean gi dispoziliilor
Pregedintelui Consiliului judetean, in conditiile Legii nr. 5441200L privind liberul
acces la informafiile de interes public, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;
g) asigurE procedurile de convocare a Consiliului judelean gi efectuarea
lucr5rilor de secretariat, comunic5 ordinea de zi, asigurb intocmirea procesuluiverbal al gedin[elor Consiliului jude[ean, asigurE redactarea hot516rilor de
consiliu judetean;

h)

pregEtegte lucrdrile supuse dezbaterii Consiliului judelean

gi ale

comisiilor de specialitate ale acestuia;
e) alte atributii prev5zute de lege sau insSrcin5ri date de consiliul jude[ean
sau de pregedintele consiliului judetean.
(2) Secretarul judetului este, de drept, pregedintele Comisiei
pentru protectia copilului, organ de specialitate al Consiliului judetean,
pregedintele Colegiului director al Directiei Generale de Asisten!5 SocialS gi
Protectia Copilului BuzEu gi coordoneaz6, potrivit legii, activitatea Direcliei
judetene de evident5 a persoanelor.

3t

(3) Prin derogare de la prevederile art, 2L alin. (2) din Legea
nr, 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific5rile gi completbrile

ulterioare, in situatiile prevbzute la art. 55 alin. (81) sau, dupd caz, la art. 99
alin. (9) din Legea nr. 21512001, republicatS, cu modific5rile gi complet6rile
ulterioare, secretarul unit6tii administrativ-teritoriale indeplinegte funclia de
ordonator principal de credite pentru activitS[ile curente.
CAPITOLUL V
EXERCITAREA MANDATULUI DE PRESEDINTE, VICEPRE$EDINTE
9I DE CONSILIER JUDETEAN

Sectiunea 1
Exercitarea mandatului de pregedinte gi de vicepregedinte
al consiliului judetean

Art.88.(1)

Pregedintele

gi vicepregedintii consiliului judetean intr5 in
lor ca legal alegi, potrivit Legii

exercitarea mandatului dupb declararea

nr.2L5/2OOL, republicat5, cu modific6rile gi complet5rile ulterioare gi prezentului
regulament.

(2)

Exercitarea mandatului

de c5tre persoanele prev5zute la

alin.(1) inceteaz5 odat5 cu expirarea mandatului consiliului judelean din care fac
parte,

Art.89.(1) Mandatul Pregedintelui Consiliului judetean se exercit5 pSnH
la data declar5rii ca legal constituit a noului consiliu ales ori p6n5 la eliberarea
din funclie. Mandatul Pregedintelui Consiliului judetean poate fi prelungit, prin
lege organicS, in caz de rdzboi, calamitate naturalS, dezastru sau catastrof5
deosebit de grav5.
(2) Mandatul pregedintelui consiliului judetean inceteaz5 de drept
inainte de termen in conditiile Legii privind Statutul alegilor locali, precum gi Tn
urmdtoarele situatii:
a) dac5 acesta se aflS in imposibilitatea exercit5rii func[iei datorit5 unei boli
grave, certificate, care nu permite desfSgurarea activit6tii in bune conditii timp
de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic;
b) dacd acesta nu igi exercitS, in mod nejustificat, mandatul timp de 45 de
zile consecutiv.
(3) tn cazurile prev5zute la alin.(2), prefectul, prin ordin, ia act de
incetarea mandatului pregedintelui consiliului jude[ean.
(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de pregedinte la instanta de
contencios administrativ in termen de 10 zile de la comunicare.

(5)

Instanta de contencios administrativ este obligatS sE se
pronunle in termen de 30 de zile. tn acest caz, procedura prealabilE nu se mai

efectueazS, iar hotd16rea primei instante este definitiv5 gi irevocabilS.
(6) Prevederile alin, (2)-(5) se aplicE 9i vicepregedinfilor consiliului
judefean
(7) Incetarea mandatului de consilier, in condi[iile art. 9 alin. (2)
din Legea privind statutul alegilor locali, are ca efect incetarea de drept, pe
aceeagi dat6, 9i a mandatului de pregedinte sau vicepregedinte al consiliului

judelean
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Art.9O.(1) Mandatul Pregedintelui Consiliului judetean se suspendd de
drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv. M5sura arest5rii

preventive se comunic5 de indat5 de c5tre instanla de judecat6 prefectului care,
prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constatS
suspenda rea mandatulu i
(2) Ordinul de suspendare se comunicS, in termen de maximum
413 de ore de la emitere, pregedintelui consiliului jude[ean.
(3) Suspendarea dureaz5 pdnS la incetarea situatiei prev5zute la
(1)
alin.
(a) DacE pregedintele consiliului judelean suspendat din funclie a
fost g5sit nevinovat, acesta are dreptul, in condiliile legii, la plata drepturilor
salariale corespunz5toare perioadei in care a fost suspendat.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplicE 9i vicepregedintilor consiliului
judetean.

Art.91.(1) tn cazul suspendSrii pregedintelui, atribuliile sale vor

fi

exercitate de unul dintre vicepregedinti, desemnat de Consiliul judetean prin
votul secret al majorititii consilierilor judeteni in funclie.
(2) In celelalte cauze de absentS a pregedintelui, atributiile sale
vor fi exercitate, in numele acestuia, de unul dintre vicepregedinli desemnat de
pregedinte prin dispozitie.

Art. 92.(1) Eliberarea din funcfie a pregedintelui sau a vicepregedinfilor
consiliului judefean se face cu votul secret a dou5 treimi din numErul
consilierilor in func[ie, la propunerea motivatd a cel pu[in unei treimi din

numErul acestora. Eliberarea din funcfie a pregedintelui sau a vicepregedin[ilor
consiliului judelean nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului consiliului
judefean.
(2) Pregedintele gi vicepregedinfii consiliului judefean i9i p5streazH
calitatea de consilier judefean.

Sectiunea a 2-a
Exercitarea mandatului de c5tre consilierii judeteni

Art.93.(1) Consilierii judeleni validali in gedinla de constituire intrd ?n
dreptul deplinei exercit5ri a mandatului de la data declarErii ca legal constituit a
Consiliului jude[ean, potrivit legii gi prezentului Regulament.
(2) Consilierii judeteni validati dupS gedinta de constituire a
consiliului judetean intrd in exercitiul mandatului de consilier dupE depunerea
jurEmdntului.
(3) DupE declararea ca legal constituit a Consiliului judetean,
judeteni
consilierilor
in functie li se elibereaz5 o legitimatie care atest5 calitatea
dr-. membru al Consiliului jude[ean, semnat5 de pregedintele acestuia.
(4) De asemenea, consilierii judeteni primesc un semn distinctiv al
calit5tii lor de reprezentanti alegi ai colectivit6tii locale, pe care au dreptul sE il
poarte pe intreaga durat5 a mandatului.
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(5) Legitimatia gi insemnul se pot p5stra de c6tre consilierii judeleni
gi dupE incetarea mandatului, cu titlu evocativ,
Art.94. SchimbErile intervenite in activitatea consilierului judelean in
timpul exercit5rii mandatului se aduc la cunogtinla Consiliului judelean in cel
mult 10 zile de la data aparitiei acestora.
Art.95.(1) Mandatul de consilier se suspendS de drept numai in cazul in
care acesta a fost arestat preventiv, pe baza comunic5rii f5cute de parchet sau
de instanta de judecat5 prefectului care, prin ordin, constatb suspendarea
mandatului.
(2) Suspendarea mandatului dureaz5 pdnE la solulionarea
dr:finitiv5 a cauzei.
Art.96.(1) Calitatea de consilier judetean inceteaz5 la data declarErii ca
legal constituit a noului consiliu judelean ales.
(2) Calitatea de consilier judetean inceteazS de drept, inainte de
expirarea duratei normale a mandatului, in urm5toarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o alt5 unitate administrativ-teritorialS,
inclusiv ca urmare a reorganiz5rii acesteia;
d) lipsa nemotivat5 de la mai mult de 3 gedinle ordinare consecutive ale
Consiliului jude[ean;
e) imposibilitatea exercit5rii mandatului pe o perioad5 mai mare de 6 luni
consecutive, cu excepfia cazurilor prev5zute de lege;
f) condamnarea, prin hotdr6re judecbtoreascd rSmasd definitiv5, la o
pedeaps5 privativS de libertate;
g) punerea sub interdictie judec5toreascS;
h) pierderea drepturilor electorale;
h^1) pierderea calit5tii de membru al partidului politic sau al organizaliei
minorit5tilor nationale pe a cErei list5 a fost ales;

i)

deces.

(3)

tncetarea de drept a mandatului de consilier judelean se
constat5 de c5tre Consiliul judetean, prin hot516re, la propunerea pregedintelui

acestuia sau a oricdrui consilier jude[ean.
(a) in cazurile prevSzute la alin.(2) lit. c)-e) 9i lit. h^1), hot5r6rea
Consiliului judetean poate fi atacat5 de consilierul judelean, la instanla de
contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanla se va
pronunla ?n termen de cel mult 30 de zile. ln acest caz, procedura preal-abil5 nu
se mai efectueazS, iar hot5rSrea primei instanle este definitivb gi irevocabilS.

Art.97. Consilierii jude[eni pot demisiona, anun!6nd in scris

pe

pregedintele Consiliului judetean, care ia act de aceasta. Pregedintele propune
Consiliului judetean adoptarea unei hoti16ri prin care se ia act de demisie gi se
declarE locul vacant,
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Art.98.(1) incetarea mandatului de consilier judelean in cazul schimbdrii

domiciliului in alt5 unitate administrativ - teritorialS poate interveni numai dupd
efectuarea in actul de identitate al celui in cauz5 a mentiunii corespunz5toare,
de c5tre organul abilitat potrivit legii.
(2) Prevederile art.96 alin.(2) lit, e) din prezentul Regulament nu
se aplic5 in cazul in care consilierul a fost insErcinat de cbtre Consiliul judetean,
de cbtre Guvern sau de c5tre Parlament, cu exercitarea unei misiuni in tarS sau
irr str5in5tate. Pe durata indeplinirii misiunii incredintate exercitarea mandatului
se suspendS.
(3) Prevederile art.96 alin.(2) lit. f)-h) din prezentul Regulament
devin aplicabile numai dupE rbm6nerea definitiv6 gi irevocabilS a hot516rii
judecEtoregti.

Art.99.(1) Cu exceptia cazului prev5zut la art.96 alin. (2) lit. h^1), in
situatiile de incetare a mandatului, inainte de expirarea duratei normale a
acestuia, consiliul judetean adopt5 in prima gedint5 ordinarS, la propunerea
pregedintelui consiliului judetean, o hot5r6re prin care se ia act de situatia
apbrut5 gi se declard vacant locul consilierului in cauz5.
(2) Hot5r6rea va avea la bazl, in toate cazurile, un referat
constatator semnat de pregedintele consiliului judetean gi de secretarul
judetului. Referatul va fi insotit de actele justificative,
(3) tn cazul prevSzut la art.96 alin. (2) lit. h^1), in termen de 30
de zile de la data sesiz5rii partidului politic sau a organizatiei cet5tenilor
apar[in6nd minorit5tilor nationale pe a cdrei list5 consilierul judetean a fost ales,
prefectul constatS, prin ordin, incetarea mandatului consilierului judetean inainte
de expirarea duratei normale a acestuia gi declarE vacant locul consilierului
judetean.

Art.1OO. Ocuparea locurilor de consilieri jude[eni devenite vacante in
timpul exercit5rii mandatului Consiliului judetean se realizeaz5 prin validarea
mandatelor supleanlilor dupE aceeagi procedurE prevdzutS la art.15 din
prezentul regulament. Vor putea fi validati numai candidatii declarati supleanti
care, la data validErii, fac dovada faptului cE sunt inscrigi in partidul politic,
alianla politicd sau alianla electoralS pe a cErei listb au candidat in alegeri.
Secfiunea a 3-a

Incompatibilit6tile privind pregedintele gi
vicepregedinfii consiliului judetean
Art.1O1. (1) Funclia de pregedinte gi vicepregedinte al consiliului jude[ean
este incompatibilS cu exercitarea urm5toarelor functii sau calitS[i:
a) functia de prefect sau subprefect;
b) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de
munc5, indiferent de durata acestuia;
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c)

functia de pregedinte, vicepregedinte, director general, director,
manager, administrator, membru al consiliului de administratie ori cenzor sau
orice functie de conducere ori de executie la societ5gile reglementate de Legea
societ6tilor nr. 37/t99O, republicatS, cu modificHrile gi complet5rile ulterioare,
inclusiv bEncile sau alte institutii de credit, societ5tile de asigurare gi cele
financiare, la regiile autonome de interes national, la companiile gi societdtile
nationale, precum gi la institutiile publice, cu exceptia reprezentantilor in
adunarea generalS a ac[ionarilor la societ5tile reglementate de Legea nr.
3tlt99O, republicatS, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare, a membrilor in
consiliile de administratie ale unit5tilor gi institutiilor de invS[5m6nt de stat sau
confesionale gi ale spitalelor publice din reteaua autorit5tilor administratiei
publice locale sau a altor reprezentanti ai institutiilor publice din subordinea
unit5tilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorialS
pe care o conduce de$ine participatie;
d) functia de pregedinte sau de secretar al adunErilor generale ale actionarilor
silu asociatilor la o societate comercialS;
e) calitatea de comerciant persoan5 fizicS;
f) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
g) calitatea de deputat sau senator;
h) functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alt5 functie
asimilat5 acestora;
i) orice alte functii publice sau activit5ti remunerate, in tard sau in
str5in5tate, cu exceptia functiei de cadru didactic sau a functiilor in cadrul unor
asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale,
(2) Activitatea desfSgurat5 de pregedintele gi vicepregedintele
cr:nsiliului judetean, in calitate de membru al consiliului de administratie al unei
entit5ti economice din subordinea sau la care unitatea administrativ-teritorialS
pe care o conduce detine participatie, la unit5tile gi institu[iile de inv6g5m6nt de
sl.at sau confesionale gi la spitalele publice din reteaua autorit6tilor
administratiei publice locale din judet sau a altor reprezentanti ai institutiilor
publice din subordinea unit5tilor administrativ-teritoriale nu este retribuitS.

Secliunea a 4-a
Incompatibilitetile privind consilierii judeteni

Art.1O2.(1) Functia de consilier judetean este incompatibilS
exercitarea urm5toarelor functii sau calit5ti

cu

:

a) func[ia de primar;
b) functia de prefect sau subprefect;
c) calitatea de func[ionar public sau angajat cu contract individual de munc5
irr aparatul de specialitate al consiliului judetean ori al prefecturil din judetul
respectiv;
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d) functia de pregedinte, vicepregedinte, director general, director, manager,
as;ociat, administrator, membru al consiliului de administralie sau cenzor la
relgiile autonome gi societ6[ile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatS,
ctr modificSrile gi complet5rile ulterioare, de interes judelean ori infiinlate sau
al'late sub autoritatea consiliului judetean sau la regiile autonome gi societSfile
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatS, cu modific5rile gi complet6rile
ulterioare, de interes national care igi au sediul sau care delin filiale in judetul
Buzbu, cu excepfia reprezentantilor in adunarea generalS a aclionarilor la regiile
autonome gi societ5tile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatS, cu
modificSrile gi complet5rile ulterioare, de interes nalional care igi au sediul sau
care detin filiale in judetul BuzEu, cu excep[ia reprezentanlilor in adunarea
gr:neralS a actionarilor la societSlile reglementate de Legea nr.31/1990,
rerpublicat5, cu modificErile gi complet5rile ulterioare, a membrilor in consiliile de
administratie ale unit6tilor gi institutiilor de invS!5m6nt de stat sau confesionale
gi ale spitalelor publice din reteaua autoritdtilor administra[iei publice locale sau
a altor reprezentanti ai institu[iilor publice din subordinea unitSlilor
administrativ-teritoriale sau la care judetul BuzEu detine participalie, in cazul
consilierului judetean

;

e) functia de pregedinte sau de secretar al

adunErilor generale ale
actionarilor sau asociatilor la o societate comercialS de interes local ori la o
societate comercialS de interes na$ional care igi are sediul sau care deline filiale
in judetul BuzEu;
f) functia de reprezentant al statului la o societate comercialS care igi are
sediul ori care detine filiale in judetul BuzEu;
g) calitatea de deputat sau senator;
h) functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat gi functiile
asimilate acestora

(2)

Activitatea desfSgurat5 de consilierul judetean, in calitate de
membru al consiliilor de administratie al unei entit5ti economice din subordinea
sau la care unitatea administrativ-teritorialS pe care o conduce de[ine

participatie, la unit5tile gi institutiile de invS[5m6nt de stat sau confesionale gi la
spitalele publice din reteaua autorit5tilor administratiei publice locale sau a altor
reprezentanti ai institutiilor publice din subordinea unitdtilor administrativteritoriale nu este retribuitS.
(3) O persoan5 nu poate exercita in acelagi timp un mandat de
consilier local gi un mandat de consilier judetean.

Art.1O3.(1) Calitatea de consilier judetean este incompatibilS gi

cu

calitatea de actionar semnificativ la o societate comercialS lnfiintat5 de Consiliul
judetean.
(2) Incompatibilitatea exist5 9i in situatia in care sotul sau rudele
de gradul I ale consilierului judetean detin calitate de actionar semnificativ la
unul dintre agentii economici prev5zuti la alin.(1).

(3)

Prin acJionar semnificativ se intelege persoana

care

exercit5 drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezint5 cel pulin t}o/o
din capitalul social sau ii confer5 cel putin 10o/o din totalul drepturilor de vot in
adunarea generalS.

-1

I

Art.1O4.(1) Consilierii judeteni care au functia de

pregedinte,

vicepregedinte, director general, director, manager, administrator, membru al
consiliului de administratie sau cenzor ori alte functii de conducere, precum gi
calitatea de actionar sau asociat la societS[ile comerciale cu capital privat sau cu
capital majoritar de stat ori cu capital al unei unit5ti administrativ-teritoriale nu
pr:t incheia contracte comerciale de prest5ri servicii, de executare de lucr5ri, de
furnizare de produse sau contracte de asociere cu Consiliul judetean BuzEu, cu
institutiile sau regiile autonome de interes judetean aflate in subordinea ori sub

autoritatea Consiliului judetean

ori cu

societS[ile comerciale infiintate de

Consiliul judefean.

(2) Prevederile alin.(1) se aplic5 gi in cazul in care functiile sau
calitS[ile respective sunt detinute de sotul sau rudele de gradul I ale consilierului
judetean.

(3)

tnc5lcarea dispoziliilor alin.(1) atrage incetarea de drept

a

rrandatului de ales local la data incheierii contractelor.
(4) Orice persoanE poate sesiza secretarul judetului.
(5) Constatarea incet6rii mandatului de consilier judetean se face
prin ordin al prefectului, la propunerea secretarului judetului.
(6) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (5) poate fi atacat la
instanta de contencios administrativ competentS.

Art.1O5.(1) Starea de incompatibilitate intervine numai dupE validarea
mandatului, iar in cazul prev6zut la art.102 alin.(2) din prezentul Regulament,
dup6 validarea celui de-al doilea mandat, respectiv dup5 numirea sau angajarea
crcnsilierului judelean, ulterior validErii mandatului, intr-o functie incompatibilS
cu cea de consilier iudetean.
(2) In cazul prev5zut la art.103 din prezentul Regulament,
irrcompatibilitatea cu calitatea de consilier jude[ean intervine la data la care
alesul local, sotul sau ruda de gradul I a acestuia devin actionari.
(3) Consilierul judetean poate renunla la functia detinutS inainte
de a fi numit sau ales in func[ia care atrage starea de incompatibilitate sau in cel
nrult 15 zile de la numirea sau alegerea in aceast5 functie. Consilierul judetean
care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei sectiuni este
obligat sH demisioneze din una dintre functiile incompatibile in cel mult 60 de
zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
( ) in situalia in care alesul local aflat in stare de incompatibilitate
nu renunlS la una dintre cele dou6 functii incompatibile in termenul prev5zut la
alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constat5 incetarea de drept a
nrandatului de ales local la data implinirii termenului de 15 zile sau, dupd caz,
60 de zile, la propunerea secretarului judetului. Orice persoan6 poate sesiza
secretarul judetului,

(5)

Ordinul emis de prefect potrivit alin.(4) poate
instanla de contencios administrativ competentS,
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fi

atacat

la

Sectiunea a 5-a
Protectia legalS a consilierilor jude[eni

Art.1O6.(1)

tn

exercitarea mandatului, consilierii jude[eni sunt in

serviciul colectivitdtii locale, fiind ocrotiti de lege.
(2) Libertatea de opinie gi de ac[iune in exercitarea mandatului
de consilier judetean este garantatS.

Art.1O7. Consilierii judeteni nu pot fi tragi la rbspundere juridic5 pentru
opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.

Art.1O8. Retinerea, arestarea sau trimiterea in judecat5 penalS ori
contraventionalS a consilierilor judeteni, precum gi faptele sSv6rgite care au

determinat luarea mEsurilor se aduc la cunogtint5 at6t Consiliului judetean, c6t
gi prefectului judetului, in termen de cel mult 24 de ore, de c6tre organele care
au dispus m5surile respective.

Art.1O9.(1) Pe intreaga durat5 a mandatului, consilierii judeteni

se

consider5 in exerciliul autorit5[ii publice gi se bucurE de protectia prev6zut5 de
legea penalS.
(2) De aceeagi protectie juridicE beneficiazS gi membrii familiei so!, solie gi copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urm5regte
nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului judetean in leg5turE cu
exercitarea mandatului sEu.

Sectiunea a 6-a
Drepturile pregedintelui, vicepregedi nti lor gi consilieri lor judeteni

Art.110.(1) Pe timpul exercit5rii mandatului de pregedinte

sau

vicepregedinte al consiliului judetean se suspend5 contractul de muncd sau
actul de numire a acestora in cadrul unei institutii ori autorit5ti publice, respectiv
ler regii autonome sau la societ5ti comerciale cu capital integral ori majoritar de
stat sau ale unit5tilor administrativ-teritoriale.
(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munc5 sau
actului de numire cadrele didactice, mai putin educatorii gi inv5t5torii, precum gi
cercetdtorii gtiinlifici, ziarigtii cu atestat profesional, oamenii de culturS gi art5.
(3) La incetarea mandatului de pregedinte sau vicepregedinte al
consiliului judelean persoanele in cauz6 iSi reiau activitatea in executarea
aceloragi contracte de munc6 sau acte de numire. La stabilirea clasei gi gradului
de incadrare se vor lua in calcul gi perioadele lucrate in functiile de demnitate
public5 alese.

(a) in cazul in care conducerea persoanei juridice refuz5 reluarea
activitSlii in funclia delinut5 anterior alegerii, persoana in cauz5 se va putea
adresa instanlei de judecat5 competente, cererea fiind scutit6 de taxa de timbru

jr.rdiciar,
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incetarea mandatului, pregedintii gi vicepregedintii
consiliilor judelene, care indeplinesc conditiile prev5zute de lege pentru

(5) La

pensionare sau sunt pensionari, beneficiazS, la cerere, de calcularea sau, dupE
caz, de recalcularea pensiei, luAndu-se in calcul gi indemnizatiile lunare primite,
in condi[iile legii.

Art.111. Consilierii judeleni au dreptul de initiativb in

promovarea

proiectelor de hot5rdre, individual sau in grup.

Pentru participarea la lucrdrile consiliului judetean gi ale
comisiilor de specialitate, consilierii judeteni au dreptul la o indemnizatie de
gedin!5. Pregedintelui gi vicepregedinlilor consiliului judetean nu li se acord5

Art.112.(1)

indemnizatie de gedintS.

(2) Indemnizalia maximE lunar5 de care beneficiazd consilierii
judeleni pentru participarea la lucrErile consiliului gi ale comisiilor de specialitate
ale consiliului este de 10o/o din indemnizatia lunar5 a pregedintelui Consiliului
Judetean Buz5u.

(2t)

de

gedintE

de care beneficiazE

consilierii
judeleni pentru participarea la lucrErile consiliului gi ale comisiilor de specialitate
ale consiliului se determinE prin impErtirea la 3 a indemnizatiei maxime lunare,
stabilite potrivit alin, (2),

Indemnizalia

(3) Num5rul maxim de gedinte pentru care se poate acorda

indemnizalia, potrivit alin.(2), este de o gedint6 de Consiliu judetean 9i t-2

gedinle ale comisiilor de specialitate, pe lun5.
(4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin.(2) gi
(:3) se efectueazd efectiv din veniturile proprii ale bugetului judetean.
(5) Consilierii judeleni au dreptul la decontarea cheltuielilor pe
care le-au f5cut in exercitarea mandatului, in condi[iile legii.

Art.113,(1) Pe durata mandatului, pregedintele 5i

vicepregedintii

consiliului judelean primesc o indemniza[ie lunarE, ca unic5 form5 de
remunerare a activitSlii corespunz5toare functiilor de pregedinte, respectiv de
vicepregedinte al consiliului judetean, care reprezint6 baza de calcul pentru
stabilirea drepturilor gi obligaliilor care se determinE in raport cu venitul salarial.
Pregedintele gi vicepregedinlii consiliului jude[ean nu beneficiaz5 de sporul de
vechime in munc5 gi nici de alte sporuri prev5zute de lege.
(2) Pregedintele gi vicepregedintii consiliului judetean au dreptul
la decontarea, in condiliile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.
(3) Durata mandatului de pregedinte sau vicepregedinte al
consiliului judelean constituie vechime in munc5 gi in specialitate 9i se ia in
calcul la promovare gi la acordarea tuturor drepturilor bEnegti rezultate din
aceasta, inclusiv la calcularea gi la recalcularea pensiei.
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Art.114. Consilierii judeteni care participE la gedintele de consiliu
judelean organizate in mod exceptional in timpul programului de lucru, se
consider5 invoili de drept, f5rd a le fi afectat salariul gi celelalte drepturi ce le
revin, potrivit legii, de la locul de munc5.

Art.115.(1) Pregedintele gi vicepregedintii Consiliului judetean au dreptul
la un concediu de odihnE plStit pentru fiecare an calendaristic.
(2) Planificarea concediului de odihnE se face de pregedintele
consiliului judelean in luna decembrie a anului premerg5tor celui in care se
efectueaz5 concediu, pe baza consult6rii cu vicepregedintii, astfel ca acegtia sE
nu efectueze concediul de odihn5 simultan.
(3) Pregedintele gi vicepregedintii consiliului judetean vor aduce la
cunogtin!5 consiliului judelean in gedinla premergEtoare plec6rii in concediu,
perioada de efectuare a acestuia.
(a) tn aceeagi gedin!5 a consiliului judelean pregedintele va aduce
ler cunogtinla consiliului dispozitia privitoare la desemnarea vicepregedintelui
consiliului judelean, care ii va indeplini atributiile pe durata concediului.
(5) fn afara concediului de odihn5, pregedintele gi vicepregedintii
consiliului judelean au dreptul la concediu medical, concediu de maternitate,
precum gi alte concedii in conformitate cu legislalia in materie de asigur5ri
sociale. De asemenea, pot beneficia de concediu fErE plat6 gi concediu pentru
formare profesionalS, potrivit Codului Muncii, precum gi de concediu pentru
evenimente familiale deosebite.
(6) Pentru a beneficia de concediu fErE plat5 sau de concedii
plStite in cazul unor evenimente familiale deosebite, pregedintele consiliului
judelean are obligalia de a informa, in prealabil, consiliul judetean, indic6nd
durata acestora gi perioada in care vor avea loc. In cazuri de urgentS,
informarea se va face in prima gedin!5 de consiliu judelean, organizat5 dup5
termi narea concediului.
(7) Concediile fbrS platS sau pentru evenimente familiale
deosebite, precum gi durata acestora in cazul vicepregedintitor consiliului
judelean, se aprob5 de c5tre pregedintele consiliului judetean.

Art.116. Consilierii judeteni care folosesc autoturismul proprietate

personalS sau mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din
iocalitatea in care domiciliazS in localitatea in care se desfdsoarE gedin[a
consiliului judelean sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea
transportului,

Art.t17. (1)

Consilierii judeleni beneficiaz5 de plata cursurilor de
pregHtire, formare gi perfectionare profesionalS organizate de institu[ii
specializate, in decursul mandatului, conform hot516rii consiliului judetean.
(2) Alegii locali au obligalia de a participa la cel putin un curs de
preg5tire in domeniul administraliei publice locale, in decursul primului an de
rnandat.
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cEtre

(3) Se excepteazd de la prevederile alin. (2) consilierii jude[eni
au detinut anterior un alt mandat de consilier local, consilier judelean,

pregedinte al consiliului judetean, primar sau au exercitat functia de prefect, au

fost functionari publici, au detinut un mandat de parlamentar sau au studii
economice, juridice sau administrative.
(4) Cursurile de preg5tire vor fi organizate de institutiile abilitate
de lege.

Art.118,(1) Dreptul consilierilor judeleni de a avea acces la

orice

informatie de interes public nu poate fi ingrEdit.

(2)

Autorit6tile administratiei publice centrale

9i

locale,

institutiile, serviciile publice, precum gi persoanele juridice de drept privat sunt
obligate sE asigure informarea corectS a consilierilor judeleni, potrivit
cclmpetentelor ce le revin, asupra treburilor publice gi asupra problemelor de
interes judetean.

Art.119.(1) Dreptul de asociere este garantat consilierilor judeleni.
(2) In virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivit5tile

locale, structurile asociative legal constituite ale alegilor locali vor fi consultate
de c5tre autorit5tile administratiei publice centrale in toate problemele de
interes local,

Art.12O.(1) fn urma indeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii judeleni
sunt obligafi sd prezinte, la prima gedin[t ordinard de consiliu jude[ean, un
rerport privind deplas5rile efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului
este de 45 zile de la data incheierii misiunii.
(2) tn cazul nerespect5rii prevederilor alin.(1), consilierii
judeteni in cauz5 vor suporta cheltuielile deplasSrii.
Sectiunea a 7-a

Obligatiile consilierilor judeteni, ale pregedintelui
gi vicepregedintilor consiliului judetean

Art.121. Consilierii judeteni, in calitate de reprezentanti ai colectivitbtii
locale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea

functiilor Consiliului Judetean BuzHu cu bunE credint5 gi fidelitate fat5 de tarE
de colectivitatea care i-a ales.

gi

Art.l22. Consilierii judeteni sunt obligati sE respecte Constitutia Rom6niei
gi legile tbrii, precum gi Regulamentul de organizare gi functionare a Consiliului
judetean Buz5u, sE se supunE regulilor de curtoazie gi disciplin5 gi sE nu
foloseasc5 in cuvSntul lor sau in relafiile cu cet5tenii expresii injurioase,
ol'ensatoare

ori

calomnioase.
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Art.123.(1) Consilierii judeteni sunt obligati sE mentioneze expres
situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale, In
aceast5 situa[ie, consilierii judeleni sunt obliga[i sb anunte, la inceputul
dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectivS. Anun[area

interesului personal gi ablinerea de la vot se consemneaz5 in mod obligatoriu in
procesul-verbal al gedin[ei consiliului judetean.
(2) In cazurile in care interesul personal nu are caracter
patrimonial, consiliul judelean poate permite participarea la vot a consilierului in
cauz5.

Art.124.(1) Consilierii judeteni sunt obligati la probitate gi discretie
profesionalS. De asemenea, sunt obligati sE dea dovad5 de cinste gi
cr:rectitudine. Este interzis consilierului jude[ean sE cear5, pentru sine sau
pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
(2) Consilierii judeleni au obligalia de a aduce la cunogtint5
judelului
toate faptele gi actele administrative ce intereseaz5
cetSlenilor
colectivitatea localS.
(3) Consilierii judeteni sunt obligati ca, in exercitarea mandatului,
sH organizeze periodic, cel pulin o dat5 pe trimestru, int6lniri cu cet5tenii, sE
acorde audienle gi sE prezinte in consiliul judetean o informare privind
problemele ridicate la int6lnirile cu cet6tenii.
(4) Fiecare consilier judetean, precum gi vicepregedintii consiliului
judelean sunt obligali sE prezinte un raport anual de activitate care va fi fScut
public prin grija secretarului judelului. Rapoartele de activitate vor fi f5cute
publice prin publicarea pe site-ul Consiliului Judetean Buz5u gi prin punerea la
dispozilia celor interesati la sediul autoritS[ii jude[ene.
(5) Raportul anual, al c6rui conlinut orientativ este prev5zut in
anexa nr. 2la prezentul Regulament, va fi depus in primul trimestru al anului
urmEtor.

(6)

Nerespectarea obligatiei privind depunerea rapoartelor de
activitate constituie o incalcare a prevederilor Legii nr.2tslzOOL a administratiei
publice locale, republicatS, cu modific5rile ulterioare gi poate atrage sanctiuni in
conformitate cu legislatia in vigoare gi cu prezentul regulament.
(7) Consilierii judeleni nu pot face uz gi nu se pot prevala de
aceast5 calitate in exercitarea unei activit5ti private.

Art.125. Consilierii judeleni au indatorirea de a-gi perfectiona pregEtirea

in domeniul administraliei publice locale, urm6nd cursurile de preg5tire, formare
gi perfeclionare organizate in acest scop de institutiile abilitate.

Art.126.(1) Participarea consilierilor judeteni la gedintele

consiliului

judetean gi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.
(2) Nu.se consider5 absent consilierul jude[ean care nu participE
la lucr5ri, intruc6t se aflS Tn indeplinirea unei ins5rcinEri oficiale sau din motive
temeinice.
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(3)

Absenta consilierului de la gedinta consiliului judetean ori a
comisiei de specialitate din care face parte este motivat5 in conditiile art.11
alin.(5) din prezentul Regulament.

Art.127.(1) Pregedintele, vicepregedin[ii consiliului judetean, precum

gi

consilierii jude[eni au obligatia, ca la inceputul mandatului sau activitS[ii, sE
depunE o declara[ie de avere gi una de interese la secretarul judetului.
(2) Prevederile legale in vigoare privitoare la declarafia de avere
gi cea de interese se aplic5 in mod corespunz5tor.

Art.128.(1) Declaratia de avere 9i cea de interese se depun dup5

cum

urmeazS:

a) in termen de 15 zile de la data declar5rii consiliului judetean ca legal
constituit, in cazul consilierilor judeteni;
b) Tn termen de 15 zile de la alegere, in cazul pregedintelui gi
vicepregedi ntilor consiliu lui judetea n.
(2) Pregedintele gi vicepregedintii Consiliului judetean, precum gi
consilierii judeteni au obliga[ia sE actualizeze declara[iile de avere gi de interese
anual, cel mai t6rziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.

Art.129, Nedepunerea declaraliei de avere gi a declaraliei de interese in
termenele prev5zute de lege constituie contraventie gi se sanctioneaz5 potrivit
legislatiei in vigoare.
SECTIUNEA a 8-a
Rispunderea consilierilor judeleni, a pregedintelui
gi vicepregedintilor consiliului judetean

Art.13O.(1) Consilierii judefeni, pregedintii gi vicepregedintii consiliului
judetean r5spund, dupE caz, contraventional, administrativ, civil sau penal
pentru faptele sHv6rgite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii.
(2) Consilierii judeteni r5spund in nume propriu pentru
ar:tivitatea desfSgurat5 in exercitarea mandatului, precum gi in solidar pentru
activitatea consiliului judetean gi pentru hotE16rile pe care le-au votat, In
procesul-verbal al gedin[ei consiliului judetean va fi consemnat rezultatul
votului, iar la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.
(3) Pregedintele consiliului judetean, precum gi persoana
imputernicit5 sE exercite aceastd functie, prin semnare, investesc cu formulS de
autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate in exercitarea
atributiilor care le revin potrivit legii.
(4) Aprecierea necesit5tii gi oportunitatea adopt5rii gi emiterii
actelor administrative apartin exclusiv consiliului judetean, respectiv
pregedintelui consiliului judetean gi nu pot face obiectul controlului altor
autoritSli. tntocmirea rapoartelor prevdzute de lege, contrasemnarea sau
avizarea pentru legalitate gi semnarea notelor de fundamentare angajeaz5
riispunderea administrativS, civil5 sau penal6, dupS cazt a semnatarilor, in cazul
TncElc5rii legii, in raport cu atributiile specifice.

Art.131.(1) tnc5lcarea de c5tre consilierii judefeni a prevederilor Legii
nr. 2L5/2OOt a administraliei publice locale, republicatS, cu modific5rile gi
complet5rile ulterioare, a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali, cu
modificSrile gi complet5rile ulterioare gi ale prezentului Regulament atrage
aplicarea u rm5toarelor sanctiu ni :
a) avertisment;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuv6ntului;
d) eliminarea din sala de gedintS;
e) excluderea temporarE de la lucr5rile consiliului judetean gi ale comisiei
de specialitate;
f) retragerea indemnizatiilor de gedintS, pentru t - 2 gedinte.
(2) Sancliunile prevdzute la alin.(1) lit. a)-d) se aplic5 de c5tre
pregedintele consiliului judelean, iar cele de la alin.(1) lit.e) gi lit.f) de c5tre
consiliul judetean, prin hot5r6re,
(3) Pentru aplicarea sanbliunii prev5zute la alin.(1) lit.e), cazul se
va transmite Comisiei pentru administralie public5 localS, juridic6, de disciplinS,
apErarea ordinii publice, respectarea drepturilor gi a libert5tilor cet6tenilor, care
va prezenta consiliului judelean un raport intocmit pe baza cercet5rilor
efectuate, inclusiv a explicaliilor furnizate de cel in cauz6.

Art.132.(1) La prima abatere, pregedintele consiliului judetean atrage
atenlia consilierului in culpS gi il atenlioneaz5 sE respecte prevederile
prezentu lui Regulament.

(2)

Consilierii judefeni care nesocotesc avertismentul 9i invitatia
pregedintelui consiliului judelean gi continu5 sE se abat6 de la Regulament,
preium gi cei care incatc5 in mod grav, chiar pentru prima dat5, dispozitiile
prezentului regulament vor fi chemati la ordine.
(3) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de gedintS.
(4) inainte de a fi chemat la ordine, consilierul jude$ean este
invitat de c6tre pregedinte s5 igi retrag6 sau sE explice cuv6ntul ori expresiile
care au generat incidentul gi care ar atrage aplicarea sanctiunii.
(5) DacE expresia intrebuinlat5 a fost retrasS ori dac5 explicatiile
date sunt apreciate de pregedinte ca fiind satisf5c5toare, sanctiunea nu se mai
aplicS.

(6) tn cazul in

care, dupE chemarea la ordine, un consilier
judelean continuE sE se abat5 de la prezentul Regulament, pregedintele
l,onsiliului judelean ii va retrage cuv6ntul, iar dac6 persist5 il va elimina din sala
cle gedinle.

fliminarea din salS echivaleazS cu absenla nemotivat5 de la gedint5.

Art.133.(1) tn cazul unor abateri grave, s5v6rgite in mod repetat, sau al
unor abateri deosebit de grave, consiliul judetean poate aplica sanctiunea
excluderii temporare a consilierului judelean de la lucr5rile consiliului 9i ale
comisiilor de specialitate.
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(2)

Gravitatea abaterii va fi stabilit5 de cdtre Comisia pentru
arlministrafie public5 localS, juridicS, de disciplinS, apSrarea ordinii publice,
respectarea drepturilor gi a libert5tilor cet5tenilor, in cel mult 10 zile de la
sesizare.

(3)

Excluderea temporard de la lucr5rile consiliului judetean
ale comisiilor de specialitate nu poate dep5gi dou5 gedinte consecutive.

gi

Art.134.(1) Excluderea temporarE de la lucr5rile consiliului judetean

gi

ale comisiilor de specialitate are drept consecin[5 neacordarea indemnizatiei de
gedintb pe perioada respectivS,
(2) In caz de opunere, interzicerea participHrii la gedin[e se
execut5 cu ajutorul fortei publice puse la dispozitie pregedintelui Consiliului
judefea n.

Art.135.(1) Sanctiunile prev5zute la art.131, alin.(1) lit.e) 9i lit.f)

din

prezentul Regulament se aplic5 prin hot5r6re adoptat5 de consiliul judetean cu
votul secret a cel putin douE treimi din numSrul consilierilor in functie.
(2) Pe perioada aplic5rii sanctiunii, consilierii judeteni in cauz5
sunt scogi din cvorumul de lucru.

Art.135. Pentru mentinerea ordinii in gedintele comisiilor de specialitate,

pregedintii acestora au aceleagi drepturi ca gi pregedintele consiliului judetean.
Acegtia pot aplica sanctiunile prev5zute la art.131 alin.(1) lit. a)-d) din
prezentul Regulament.

Art.137. Sanctiunile prev5zute la art.131 alin.(1) din prezentul
Regulament se pot aplica in mod corespunz5tor 9i pregedintelui sau

vicepregedintilor consiliului judetean, pentru abaterile sEvSrgite
de consilieri judeteni.

in calitatea lor

Art.138.(1) Pentru abateri grave gi repetate s5v6rgite in

exercitarea

mandatului de pregedinte sau vicepregedinte al consiliului judetean, persoanelor
in cauz5 li se pot aplica urmStoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizatiei cu 5 -10o/o pe timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din func[ie;
(2) Sanctiunile prev5zute la alin, (1) lit, a) Si b) se aplicE prin
hot5rire a consiliului judetean, la propunerea motivat5 a pregedintelui consiliului
judetean in cazurile vicepregedintilor. In cazul pregedintelui consiliului judetean,
propunerea trebuie f5cut5 de cel putin o treime din num5rul consilierilor in
functie gi va fi temeinic motivatS, Motivele care justificE propunerea de
sanclionare vor fi aduse la cunogtinta consilierilor cu cel pulin 5 zile inaintea
gedintei.
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(3) in

cazul sanc[iunilor prev5zute la alin, (1) lit. a) 9i b),
hot5rSrea se adopt5 cu votul deschis al majorit5tii consilierilor judeteni in
functie, iar in cazul sanctiunilor prev5zute la lit. c) gi d), cu votul secret a cel
pr.r!in doud treimi din numErul consilierilor in functie,
(4) Aplicarea sanctiunilor prev6zute la alin. (1) lit. c) 9i d) poate fi
f5cut5 numai dac5 se face dovada cE pregedintele sau vicepregedinli ai
consiliului judelean au inc5lcat Constitutia Rom6niei, celelalte legi ale tErii sau
au prejudiciat interesele t5rii, ale judetului Buz5u sau ale locuitorilor din jude[.
(5) La eliberarea din func[ie se aplic6 in mod corespunz5tor
prevederile Legii nr. 2L5/200t, republicatS, cu modific5rile gi completdrile
ulterioare.

Art,139. tmpotriva sancliunii prev5zute la art.138 alin,(1) lit.c) 9i lit.d),
din prezentul Regulament, persoana in cauz5 se poate adresa instantei de
contencios administrativ competente. Procedura prealabilS nu este obligatorie.

Art.14O.(1) Aplicarea sanctiunilor prevdzute la art.131 alin.(1)

din
prezentul Regulament, in cazul pregedintelui gi vicepregedintilor consiliului
judelean, in calitatea acestora de consilieri judeteni, nu are niciun efect asupra
exercit5rii de c6tre cei in cauz5 a mandatului incredin$at de consiliul judetean.
(2) Aplicarea sanctiunii prevEzute la art.13B alin.(1) lit. d) din
prezentul Regulament, nu are niciun efect asupra mandatului de consilier
judelean al pregedintelui sau vicepregedin[ilor consiliulu i judetean.

SECTIUNEA a 9-a

intrebiri, interpel6ri, petilii

i

gi

nforma rea consilieri lor judeteni

Art.141.(1) Consilierii judeleni pot adresa intreb5ri gi

interpelSri

pregedintelui, vicepregedinlilor gi secretarului judetului, precum 9i gefilor
compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului jude[ean sau ai
serviciilor gi institutiilor de interes judetean.

(2)

necunoscut.

Prin intrebare se solicit5 informatii cu privire

la un fapt

(3) Interpelarea const5 intr-o cerere prin care se solicitS explicatii

in legEturH cu un fapt cunoscut.

Art.L42. Cel intrebat sau interpelat poate r5spunde imediat sau

la

urm6toarea gedintS, in scris sau oral.

Art.143.(1) Consilierii judeteni pot solicita informatiile

necesare

exercit5rii mandatului, iar compartimentele, serviciile sau institutiile vizate sunt
obligate sE le furnizeze in termen de cel mult 30 de zile.
(2) Informatiile solicitate se comunic5 in scris.
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Art.144.(t) in funclie de expertiza profesionalS proprie gi opliunea
exprimatS, vicepregedintii consiliului judetean colaboreazd cu comisiile
de specialitate ale Consiliului judelean Buzdu in realizarea atributiilor
acestora

(2)

Secretarul judetului Buz5u, precum gi compartimentele de
rersort din aparatul de specialitate al Consiliului judetean BuzEu asigurE
consilierilor judeteni gi comisiilor de specialitate ale consiliului asistent5 de
specialitate, dupE cum urmeaz5:
a) Secretarul judelului asigurE asisten!5 de specialitate pentru consilierii
judeteni gi cele 5 comisii de specialitate ale consiliului judetean;

b) Direclia juridicE gi administrafie public6 localS asigur5 asistent5

de specialitate consilierilor jude[eni gi urmdtoarelor comisii de specialitate:

-

comisia

de studii,

prognoze economico-sociale, buget-finante

gi

administrarea domeniului public Ai privat al judetului;
- comisia pentru servicii publice, comert gi agriculturS;
- comisia pentru activit5ti gtiintifice, inv5g5m6nt, sEn5tate, culturS, culte,
protectie socialS, sportive gi de turism;
- comisia pentru administratie publicE localS, juridicS, de disciplinS,
apSrarea ordinii publice, respectarea drepturilor gi libert5gilor cet5tenilor.

c) Directia economicE asigurE asistenta de specialitate pentru consilierii
judeteni gi pentru:

-

comisia de studii prognoze economico-sociale, buget-finante gi

administrarea domeniului public Ai privat al judetului;
- comisia pentru servicii publice, comert gi agriculturS.

d) Direclia de administrare a patrimoniului gi investitii asigurE

asistenta de specialitate pentru consilierii judeteni gi pentru:

-

comisia de organizare gi dezvoltare urbanistic5, realizarea lucr5rilor
publice, protectia mediului inconjur5tor, conservarea monumentelor istorice 9i

de arhitecturS;

-

comisia

de studii,

prognoze economico-sociale, buget-finante

gi

administrarea domeniului public Ai privat al judetului.

e) Arhitectul gef al judelului asigurE asistenla de specialitate pentru
consilierii judeteni gi pentru comisia de organizare gi dezvoltare urbanisticS,
realizarea lucr5rilor publice, protecfia mediului inconjur5tor, conservarea
rTlonumentelor istorice 9i de arhitecturS.

Art.145.(1) Prevederile prezentului regulament se comple[eaz5,

dup5

cazt cu dispozitiile legale in vigoare.

(2)

Adoptarea, modificarea sau completarea prezentului

Regulament se poate face cu votul majorit5tii consilierilor judeteni in functie,
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Anexa nr. 1
la Regulamentul de Organizare
gi Functionare al Consiliului
Judetean Buziu
ROMANIA
coNsrLruL JUDE'rEAN BUZAU
COMISIA DE VALIDARE

PROCES

-

VERBAL

in prima gedintd a
incheiat astdzi,
Comisiei de validare a Consiliului Judetean BuzEu

Ast5zi, data de mai sus, Comisia de validare aleasE de Consiliul Judetean
Buz5u

a examinat, in

in gedinta de constituire din data de

conformitate cu prevederile art.31 gi art.B9 din Legea administratiei publice
locale nr, ztll2OOt, republicatS, cu modificErile gi completdrile ulterioare,
lega

litatea a legerii consi lierilor j udeten i.

Comisia constat5 cd au fost respectate dispozi[iile legale gi cE nu sunt
cazuri de invalidare, fapt pentru care a hot5r6t sE propun6 validarea tuturor
celor 33 consilieri judeteni prev5zu[i in tabelul anexat.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces

- verbal.
SECRETAR,

PRE$EDINTE,

MEM

BITI,
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Anexa nr,2
la Regulamentul de Organizare
gi Functionare al Consiliului
Judetean Buziu
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

Nr.-/
Raport de activitate pentru perioada

(model-cildru)

Consiliul Judetean BuzEu
Numele consilierului

Apartenenla politic5/a se menliona gi schimb5rile dac5 este cazul
Date de contact/e-mail institutional, telefon (dac[ este cazul)
Audien[e f orar,locul unde se desfSgoarE

Locul de munc6 principal

1. Obiective asumate gi domenii de interes:
- ce v-a[i propus in ultima perioadd de raportare?

Care sunt domeniile principale

de interes in activitatea dvs'?

2. $edinle ale comisiilor de specialitate
- comisiile din care fac parte sau a fdcut parte, pozilia ocupatd, numdrul de
gedinle la care . consilierul a luat parte din numdrul total, alte informatii
considerate relevante

3. $edin$e de plen ale consiliului
- numdrul de gedinle la care consilierul a luat parte din numdrul total,

dacd e

cazul,

- perioada in care a fost pregedinte de 5edint6,

- alte informatii considerate relevante.

4. Contribu[ia la proiecte de hotiriri de consiliu
- detalierea principaletor iniliative de hotdriri ale consilierului 9i stadiului in care
se aftd acestea, alte informa[ii considerate relevante.
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a) initiative proprii
b) proiecte sustinute activ
5. Contributie la elaborarea gi aprobarea bugetului
- detalierea principalelor directii suslinute pentru cheltuirea

bugetului
recomanddri de investi[ii, de noi tinii bugetare sau de desfiinlare, sugestii de
eficientizare de costuri, mdsura in care au fost incluse in proiectul de buget sau la
rectificarea/rectificdrile acestuia,alte informatii considerate relevante.

6. Audiente gi intilniri cu cetdtenii.
- informatii despre fiecare intdlnire in parte: rezultate, teme de discutie,
participan[i, data gi locul intdlnirii; aveli responsabilitate de reprezentare a unei
zone geografice din judet?

- informatii despre audiente: probleme discutate gi rezultate, numdr audiente sau
numdr cetdteni participanti la audiente

7. Participarea la evenimente publice

-

exemple de evenimente publice: mese rotunde, schimburi de experientd, in
tard sau in strdindtate, organizate de institutii publice, organizatii
neguvernamentale, universitdti, mediul de afaceri etc.
De menlionat tema, organizator, localitatea gi lara, perioada, dacd este cazul
sursa fondurilor pentru deplasare, principalele concluzii / rezultate.

-

8. Reprezentare in consilii de administratie, atop, comisii de licitatie,
comisii speciale ale consiliului etc.

- lista acestora,

pozitia ocupat6, contribufia proprie sau alte informa[ii relevante

9. Perfectionarea pregitirii tn domeniul administratiei publice,
- numele cursului, institutia organizatoare, perioada in care cursul a avut loc,
precizdri privind suportarea cheltuielilor din bugetul local

1O.

Prioritdti gi directii de acfiune pentru urmitoarea perioadd de

mandat.
11. Alte aspecte relevante
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 15426113.1L.2OL7
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotirire privind modificarea gi completarea
Regulamentului de organizare gi functionare a
Consiliului Judetean Buzdu

Prin HotE16rea Consiliului Judetean BuzEu nr.94/31.03.20L6 a fost
ac[ualizat5 forma Regulamentului de organ izare gi funclionare a Consiliului
Judetean BuzEu in conformitate cu modificErile legislative aduse de Legea
nr.115/20t5 pentru alegerea autorit5tilor administratiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraliei publice locale nr. 275/2007, precum gi pentru
modificarea 9i completarea Legii nr. 393/2OO4 privind Statutul alegilor locali,
publicatS Tn Monitorul oficial al Rom6niei Partea I nr.349/29.05.2015.
De la data aprob5rii formei actualizate a Regulamentului de organizare gi
functionare a Consiliului Judetean BuzEu - martie 2016 gi p6nE in prezent, au mai
fo:;t modificate principalele acte normative care reglementeazb regimul alegerii,
organiz5rii gi function5rii autorit5tilor administratiilor publice locale, dintre care
enumer5m:

Legea nr.2t5lzOOt

a

administratiei publice locale, republicatS,

cu

modific5rile gi complet5rile ulterioare;
Legea nr,t6t/2003 privind unele m5suri pentru asigu ra rea tra nspa rentei
in exercitarea demnit5tilor publice, a functiilor publicer gi in mediul de afaceri,
prevenirea gi sanctionarea corup[iei;
Legea nr.393l2OO4 privind Statutul alegilor locali, cu modificErile gi
com plet5rile ulterioare.
Toate aceste modific5ri aduse celor mai importante acte normative care
reglementeaz5 alegerea, organizarea gi functionarea autorit5tilor administratiei
publice locale impun modificarea gi completarea Regulamentului de organizare gi
functionare a Consiliului Judetean BuzEu.
In considerarea celor prezentate, am initiat proiectul de hot516re alSturat,
pe care il supun dezbaterii gi aprobErii plenului Consiliului judetean.

PRE9EDINTE,
PETRE

-

EMANOIL NEAGU

--) /Lr'--t--t-

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
DIRECTIA JURIDICA 9I ADMINISTRATIE
PUBLICA LOCALA
Nr. 15427 113.11.2OL7
RAPORT

la proiectul de hotirdre privind modificarea 9i completarea
Regulamentului de organizare 9i functionare a
Consiliului Judetean Buz5u

De la data aprobErii formei actualizate a Regulamentului de organizare 9i
funclionare a Consiliului Judelean BuzEu, prin Hot516rea Consiliului Judetean
Buziu nr.94/31.03.2OL6 gi p6n5 in prezent, au mai fost modificate principalele
acte normative care reglementeazd regimul alegerii, organizErii 9i functionErii
autoritSlilor administratiilor publice locale, astfel :

I) tn ceea ce privegte Legea administratiei

publice locale nr, 275/2001,
se impun modificEri 9i
gi
ulterioare,
comptetdrile
repubiicatd, cu modificdrite
completfiri ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului
Judelean BuzEu, cu privire la regimul general al autonomiei locale, functionarea
gi dizolvarea consiliului judelean, dup5 cum urmeazS:

1. In aplicarea art.15 alin,(5) din Legea nr.2t5/2o0t, prin proiectul de
hot[rfire se propune completarea art.B din Regulament cu un alineat nou,
alin.(3), cu urmStorul continut:
,,donsiliul Judelean BuzEu poate incheia acorduri de infr5gire/cooperare cu
autoritfilile administraliei publice locale din Republica Moldova pentru realizarea
gi finan[area unor obiective de investilii ale unitSlilor administrativ-teritoriale
Oin Refublica Moldova, programe comune culturale, sportive, de tineret 5i
educalionale, stagii de pregEtire profesionalS gi a altor actiuni care contribuie la
dezvoltarea rela[iilor de prietenie."

2. Pentru inlSturarea unei erori materiale din Regulament, alineatul (5)

al

art.51 din Regulament se reformuleaz5 gi va avea urm5torul continut:
,,in situa!'La in care un consilier jude[ean absenteazl, f5r5 motive temeinice,
de la cel pulin dou5 gedinle consecutive de consiliu sau de comisie, el poate fi
sanclionat in condiliile Capitolului V - Secliunea a B-a ,,R5spunderea consilierilor
judegeni", a pregedintelui gi vicepregedinlilor consiliului judetean din prezentul
Regulament."

3.tn aplicarea art.52 gi a art.98 din Legea nr.2Ls/zoot, dupS alin.(1)

al

art.61 se introduce un alineat nou, alin.(2), cu urm5torul con[inut:
,,La lucrdrile consiliului judetean pot asista 9i lua cuvSntul, fErE drept de vot,

prefectul, deputatii gi senatorii, minigtrii gi ceilalti membri ai Guvernului,
secretarii gi subsecretarii de stat, gefii serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor gi ale celorlalte organe centrale din jude[, in problemele ce privesc
domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum gi persoanele
interesate, invitate de pregedintele consiliului judetean,"

4. In aplicarea art.101 alin.(31) din Legea nr.2!5/2001, prin proiectul de
hot5rdre se propune modificarea alin. (B) gi (9) ale art.73 din Regulament,
astfell

,,(8) La deliberarea gi adoptarea hot516rilor care privesc alegerea sau
eliberarea din func[ie a pregedintelui sau vicepregedintelui consiliului judelean
participE gi voteazE consilierul judelean care candideaz5 la funclia de
pregedinte sau vicepregedinte al consiliului judetean, respectiv pregedintele sau
vicepregedintele consiliului jude[ean a cSrui eliberare din functie se propune.

(9) Nu poate lua parte la deliberare gi la adoptarea hot516rilor consilierul
judetean care, fie personal, fie prin sot, so[ie, afini sau rude p6n5 la gradul al
patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusE dezbaterilor:
consiliului judefean, cu exceptia situa[iilor prev5zute la alineatul (B)."
5. De asemenea, in aplicarea art.46 alin.(2) gi a art.98 din Legea
nr.2t5/2O01, dupS alin.(9) al art.73, va fi introdus un nou alineat, alin.(10), cu
urmEtorul confinut
,,(1O) Hotd16rile adoptate de consiliul judetean cu inc5lcarea dispozitiilor
alin. (9) sunt nule de drept. Nulitatea se constat5 de c5tre instanta de
contencios administrativ. Actiunea poate fi introdus5 de orice persoanE
interesatS. "

6. In aplicarea art.99, art,991 si art.551 din Legea nr.275lzoot se modific5
alineatele (2) Si (3) al art.78 gi vor avea urmEtorul continut:

,,(2) Consiliul jude[ean se dizolv5 de drept in urm5toarele situatii:
a.?n cazul in care acesta nu se ?ntrunegte timp de dou5 luni consecutiv,
degi a fost convocat conform prevederilor legale;

b.

in cazul in care nu a adoptat in 3 gedinte ordinare consecutive nicio

c.

in situagi! in care numSrul consilierilor jude[eni se reduce sub jumEtate

hot516re'

plus unu 9i nu se poate completa prin supleanti,

(3) tn cazul dizolv5rii consiliului judelean, in conditiile prev5zute la alin.
(2) lit,a) gi b), acesta se reconstituie din membrii supleanti, convocarea

consilierilor supleanli fiind f5cut6 de c5tre prefect. $edinta de reconstituire este
legal intrunit5 dacS la aceasta particip5 un num5r de membri supleanti mai
mare dec6t jum5tate plus unu din num5rul total al consilierilor din consiliul
judelean. Prevederile Capitolului II, Secliunea 1-,,Constituirea Consiliului
judeiean Buz5u" din prezentul Regulament se aplic5 in mod corespunzdtor."

7.In aplicarea art,99 alin.(2) din Legea nr.2L5/2O01, dupE alin,(9) al art.78

se introduce un alineat nou, alin.(10), cu urmEtorul continut:

,,(10) Secretarul judelului sau orice alt5 persoand interesat5

sesizeazb

instanla de contencios administrativ cu privire la cazurile prevSzute la alin.(2)'
Instanla analizeazd situalia de fapt gi se pronunt6 cu privire la dizolvarea
consiliului judelean, HotE16rea instanlei este definitiv5 9i se comunic5
prefectului."

8.In aplicarea art.107 din Legea nr,2t5/2007, dupd alin.(3) al art.Bl

se

introduc dou5 alineate noi, alin.(4) Si (5), cu urmEtorul continut:

*(4) in cazul suspend5rii

pregedintelui, atribuliile acestuia vor fi exercitate
de unul dintre vicepregedinli, desemnat de consiliul judetean prin votul secret
al majoritSlii consilierilor judeteni in functie.

(5) tn celelalte cazuri de absenlE a pregedintelui atributiile sale vor fi
exercifate, in numele acestuia, de unul dintre vicepregedinti, desemnat de
pregedinte prin dispozitie".

aplicarea art.12B din Legea nr.2t5lZOOL, articolul 130 se
modific5 gi va avea urm5torul cuprins:

9.

In

,,(1) Consilierii judeleni, pregedin!ii gi vicepregedin[ii consiliului judetean

rSspund, dupE caz, contravenlional, administrativ, civil sau penal pentru faptele
s5v6rgite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii.

in

nume propriu pentru activitatea
desfSguratd in exercitarea mandatului, precum gi in solidar^Pentru activitatea
consiliului judelean gi pentru hot516rile pe care le-au votat, In procesul-verbal
al gedinlei-coniiliului iudegean va fi consemnat rezultatul votului, iar la cererea

(2)

Consilierii judeleni r5spund

consilierului, se va menliona in mod expres votul acestuia.

Pregedintele consiliului judelean, precum gi persoana imputernicit5 sE
exercite aceast6 funclie, prin semnare, investesc cu formulS de autoritate
executarea actelor administrative emise sau adoptate Tn exercitarea atributiilor
care le revin potrivit legii.

(3)

(4) Aprecierea necesit5tii gi oportunitatea adopt5rii gi emiterii actelor
administrative apartin exclusiv consiliului judetean, respectiv pregedintelui
consiliului judetean gi nu pot face obiectul controlului altor autorit5ti.
Intocmirea rapoartelor prev5zute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru
legalitate gi semnarea notelor de fundamentare angajeaz5 r5spunderea
administrativS, civilS sau penalS, dupE caz, a semnatarilor, in cazul incdlc5rii
legii, in raport cu atributiile specifice."

II) tn ceea ce privegte Legea nr.161/2003 privind unele mdsuri pentru
asigurarea transparentei in exercitarea demnitd[ilor publice, a funcfiilor publice
gi in mediul de afaceri, prevenirea gi sanclionarea, cu modificdrite gi
completdrile ulterioare, se impun modific5ri gi complet5ri ale Regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului Judetean BuzEu, cu privire la
incompatibilitStile alegilor locali, dupd cum urmeaz6:

1. In aplicarea art.87 din Legea nr.t61/2O03, articolul 101 se modific5 gi va
avea urm5torul cuprins:
,,(1) Functia de pregedinte gi vicepregedinte al consiliului judetean este
incompatibilS cu exercitarea urm5toarelor functii sau calit5ti:
a. functia de prefect sau subprefect;

b. calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual

de

munc5, indiferent de durata acestuia;

c.

functia

de

pregedinte, vicepregedinte, director general, director,
manager, administrator, membru al consiliului de administratie ori
cenzor sau orice functie de conducere ori de executie la societ5tile
reglementate de Legea societ5tilor nr.37/1990, republicatS, cu
modificdrile gi complet5rile ulterioare, inclusiv bEncile sau alte institu[ii
de credit, societStile de asigurare gi cele financiare, la regiile autonome
de interes national, la companiile gi societifile nationale, precum 9i la
institutiile publice, cu exceptia reprezentantilor in adunarea generalS a
actionarilor la societ5tile reglementate de Legea nr. 3t/L99O,
republicatS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare, a membrilor in
consiliile de administratie ale unit5[ilor gi institutiilor de ?nv5t5m6nt de
stat sau confesionale gi ale spitalelor publice din reteaua autorit5tilor
administratiei publice locale sau a altor reprezentanti ai institutiilor
publice din subordinea unitdtilor administrativ-teritoriale sau la care
unitatea administrativ-teritorialS pe care o conduce detine participatie;

d.
e.

f.
9.
h.

i.

functia de pregedinte sau de secretar

al

adunErilor generale ale

actionarilor sau asociatilor la o societate comercialS;
calitatea de comerciant persoand fizic6;
calitatea de membru al unui grup de interes economic;
calitatea de deputat sau senator;
functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alt5
functie asimilat5 acestora ;
orice alte functii publice sau activit5ti remunerate, in [arE sau in
str5in5tate, cu exceptia functiei de cadru didactic sau a functiilor in
cadrul unor asociatii, funda[ii sau alte organizatii neguvernamentale.

(2) Activitatea desfSguratS de pregedintele gi vicepregedintele consiliului
jude[ean, in calitate de membru al consiliului de administratie al unei entitbti
economice din subordinea sau la care judetul BuzEu detine participatie, la
unit5tile gi institutiile de inv5g5mdnt de stat sau confesionale gi la spitalele
publice din reteaua autoritdtilor administra[iei publice locale din judet sau a
altor reprezentanli ai instituliilor publice din subordinea consiliului judetean nu
este retribuitS."
2.In aplicarea art.BB din Legea nr.t67/2O03, articolul 102 se modific5 gi va
avea urm5torul cuprins:

,,(1)

Func[ia

de consilier judetean este

incompatibilS

cu

exercitarea

urm5toarelor functii sau calit5ti :
a. functia de primar;
b. functia de prefect sau subprefect;

c, calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual
d.

de
munc5 in aparatul de specialitate al consiliului judetean ori al prefecturii
din judetul respectiv;
functia de pregedinte, vicepregedinte, director general, director,
manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administralie
sau cenzor la regiile autonome gi societ5tile reglementate de Legea nr.

31/1990, republicatS, cU modificErile gi complet5rile ulterioare, de
interes judetean ori infiintate sau aflate sub autoritatea consiliului
judetean sau la regiile autonome gi societ5tile reglementate de Legea
nr. 31/1990, republicatS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare, de
interes nalional care igi au sediul sau care delin filiale in judetul Buz5u,
cu exceplia reprezentantilor in adunarea generalS a actionarilor la, la
regiile autonome gi societ5gile reglementate de Legea nr, 31/1990,
republicatS, cu modific5rile gi completdrile ulterioare, de interes national
care igi au sediul sau care detin filiale in judetul Buz6u, cu exceptia
reprezentanlilor in adunarea generalS a actionarilor la societStile

reglementate de Legea nr.31/1990, republicatS, cU modificErile gi
completSrile ulterioare, a membrilor in consiliile de administratie ale
unitSlilor gi institutiilor de inv5tbmdnt de stat sau confesionale gi ale
spitalelor publice din reteaua autoritS[ilor administratiei publice locale
sau a altor reprezentanli ai instituliilor publice din subordinea unit6tilor
administrativ-teritoriale sau la care judetul Buz5u detine participatie, Tn
cazul consi I ieru I ui judetean

;

e, funclia de pregedinte sau de secretar al adunErilor generale ale
aclionarilor sau asociatilor la o societate comercialS de interes local ori
la o societate comercialS de interes national care igi are sediul sau care
detine filiale in judetul BuzEu;
f. funclia de reprezentant al statului la o societate comercialS care igi are
sediul ori care deline filiale in judetul BuzEu;
g. calitatea de deputat sau senator;
h. functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat gi functiile
asimilate acestora.

desfSguratS de consilierul judetean, in calitate de membru
al consiliilor de administralie al unei entitSli economice din subordinea sau la
care judelul Buz5u deline participafie, la unitSlile gi institutiile de invStSmdnt de

(2) Activitatea

stat sau confesionale gi la spitalele publice din releaua autorit5tilor

administraliei publice locale sau a altor reprezentanti ai institutiilor publice din
subordinea consiliului judelean nu este retribuitS,

(3) O persoan5 nu poate exercita in acelagi timp un mandat de consilier

local gi un mandat de consilier judetean."

3. In aplicarea art.92 din Legea 76I/2003, dup6 alin'(2) al art.104 se
introduc patru alineate noi, alin.(3), (4), (5) Si (6) cu urmEtorul continut:

,,(3) incSlcarea dispoziliilor alin.(1) atrage incetarea de drept a mandatului

de ales local la data incheierii contractelor.

(4) Orice persoand poate sesiza secretarul judetului.
Constatarea incet5rii mandatului de consilier judetean se face prin
ordin al prefectului, la propunerea secretarului judetului.

(5)

(G) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (5) poate fi atacat la instanta de
contencios administrativ competentS".

ceea ce privegte Statutul alegilor locali, aprobat prin Legea
nr.393/2004, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se impun modific5ri 9i
completflri ale Regulamentului de organizare si funclionare al Consiliului
Judelean BuzEu, cu privire la r5spundeiea alegilor locali, urmare modific5rilor
adusL art.55 din Statut prin Legea nr.t4O/2017, modific5ri incluse in alin.(1) al
art.130 din Regulament: ,,Art.55. Ategii locati rdspund, in conditiile legii,
administrativ, ciiit sau penal, dupd caz, pentru faptele sdvdrgite in exercitarea
atribu[iilor ce le revin, in condi[iile legii."

III) tn

in consecin!5, suslinem proiectul de hot5rdre in forma prezentatS.
DIRECTO
MIRE

EX CUTIV,

OPREA

