R.O.F. a aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului
judeţean Buzău
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1. Consiliul judeţean Buzău este autoritate a administraţiei publice locale, constituită
la nivelul judeţului Buzău, pentru coordonarea activităţii consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi
municipiilor din judeţ în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean şi gestionării
patrimoniului judeţului.
Art. 2. Preşedintele, vicepreşedinţii şi Secretarul judeţului, împreună cu aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă
desfăşurată în scopul fundamentării, derulării şi îndeplinirii competenţelor legale ale Consiliului
judeţean.
Art. 3. Consiliul judeţean Buzău are organizate, potrivit structurii aprobate, compartimente
de specialitate în domeniile de activitate pentru care are competenţe, potrivit legii.
Art. 4. Consiliului judeţean Buzău îi revine obligaţia ca, prin aparatul de specialitate, să
asigure un serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient şi imparţial, în interesul
cetăţenilor, precum şi al autorităţilor şi instituţiilor publice din judeţ.
Art. 5. Numărul de personal, organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate
se aprobă prin hotărâre a Consiliului judeţean.
Art. 6. (1) Aparatul de specialitate al Consiliului judeţean este subordonat Preşedintelui.
(2) Preşedintele Consiliului judeţean răspunde de buna organizare şi funcţionare a
aparatului propriu de specialitate pe care îl conduce şi coordonează.
(3) Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegată
vicepreşedinţilor sau Secretarului judeţului, prin dispoziţie a Preşedintelui.
Art. 7. (1) Prezentul Regulament stabileşte principalele atribuţii ce revin compartimentelor
aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău.
(2) În sensul prezentului Regulament prin termenul “compartiment” al aparatului de
specialitate se înţelege direcţia, serviciul, biroul; celelalte structuri organizatorice fiind organizate la
nivel de compartimente funcţionale în cadrul direcţiei, serviciului sau biroului independent.
Art. 8. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare reglementează:
a) atribuţiile compartimentelor din aparatul de specialitate;
b) relaţiile funcţionale dintre compartimente, pe de o parte, şi relaţiile funcţionale cu alte
autorităţi, instituţii, ministere etc,, pe de altă parte;
c) relaţiile de conducere şi coordonare a compartimentelor din aparatul de specialitate.
Art. 9. Coordonarea şi legătura între compartimente se realizează prin şefii acestora, iar
cele care privesc relaţiile cu Guvernul, ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice
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centrale, Prefect, precum şi cu alte consilii judeţene şi prefecturi se realizează numai prin
preşedinte, vicepreşedinţi sau Secretarul judeţului.
Art. 10. În exercitarea atribuţiilor, compartimentele colaborează cu autorităţile
administraţiei publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte
organe centrale care funcţionează în judeţul Buzău, respectiv cu conducerile instituţiilor şi
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judeţean.
Art. 11. Personalul din aparatul de specialitate este alcătuit din funcţionari publici, numiţi
în funcţii publice prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean, în condiţiile legii, şi din
personal contractual care desfăşoară în principal activităţi de secretariat, administrative şi de
protocol.
Art. 12. (1) Funcţiile publice sunt de execuţie şi de conducere şi se stabilesc prin hotărâre a
Consiliului judeţean Buzău cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(2) Funcţionarilor publici le sunt aplicabile prevederile Legii Statutului funcţionarilor
publici nr.188/1999, republicată, iar personalului contractual prevederile legislaţiei muncii în
vigoare.

CAPITOLUL II
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI PROPRIU
DE SPECIALITATE
Art. 13. Aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău este organizat, potrivit
legii, prin hotărâre a Consiliului judeţean, în 5 direcţii, 2 servicii, 1 birou şi 2 compartimente:
A. Direcţia juridică şi administraţie publică locală
– 35 posturi
B. Direcţia economică
– 32 posturi
C. Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii
– 41 posturi
D. Direcţia dezvoltare regională
– 24 posturi
E. Arhitect şef
– 13 posturi
F. Serviciul resurse umane, salarizare
– 9 posturi
G. Serviciul de informatică
– 9 posturi
H. Biroul audit public şi control financiar intern
– 7 posturi
I. Compartiment calitate
– 3 posturi
J. Compartiment Cabinet consilieri Preşedinte
– 3 posturi

CAPITOLUL III
ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR APARATULUI PROPRIU DE
SPECIALITATE
A. Direcţia juridică şi administraţie publică locală
Art. 14. (1) În aplicarea principiilor administraţiei publice şi a exercitării competenţelor
autorităţii judeţene, Direcţia juridică şi administraţie publică locală, denumită în continuare direcţie,
contribuie la asigurarea legalităţii acţiunilor Preşedintelui, vicepreşedinţilor şi consilierilor judeţeni
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în exercitarea mandatului acestora şi sprijină compartimentele de specialitate din aparatul propriu în
aplicarea corectă a actelor normative.
(2) Direcţia gestionează problemele curente ale administraţiei publice judeţene, de
asistenţă şi protecţie socială, transparenţă decizională, relaţii şi informaţii publice, petiţii, editare
Monitor oficial al judeţului, înfiinţare şi organizare servicii publice de interes judeţean.
(3) Conform principiilor autonomiei locale, legalităţii şi cooperării în rezolvarea
problemelor comune, principii care stau la baza raporturilor dintre administraţia publică judeţeană şi
cea locală, Direcţia participă la acţiunile care implică coordonarea activităţii consiliilor locale în
vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
(4) Direcţia efectuează, periodic, îndrumare şi acordă asistenţă în teritoriu (consiliilor
locale, primarului şi aparatului propriu al acestora, instituţiilor şi serviciilor publice de sub
autoritatea Consiliului judeţean Buzău) pe probleme din sfera de competenţe specifice acesteia
(juridic, contencios, circulaţia şi păstrarea documentelor, paza bunurilor, prevenirea şi stingerea
incendiilor, protecţie şi asistenţă socială, funcţionare autorităţi publice locale).
(5) Direcţia participă la organizarea şi desfăşurarea, în condiţiile legii, a şedinţelor
Consiliului judeţean şi comisiilor de specialitate ale acestuia; asigură evidenţa actelor
emise/adoptate de Preşedinte, respectiv, Consiliul judeţean şi aducerea la cunoştinţă publică a celor
cu caracter normativ, comunicarea acestora celor interesaţi şi Prefectului.
(6) Direcţia sprijină consilierii judeţeni în redactarea proiectelor de hotărâri şi asigură
redactarea dispoziţiilor, notelor interne etc. ale Preşedintelui, a metodologiilor de lucru pe domenii
de activitate, a rapoartelor şi informărilor autorităţii publice judeţene.
Art. 15. (1) Direcţia juridică şi administraţie publică locală este condusă de un director
executiv, funcţionar public, care răspunde de activitatea şi reprezentarea direcţiei, îndeplinind
atribuţiile stabilite prin fişa postului, precum şi orice alte sarcini stabilite de conducerea Consiliului
judeţean.
(2) Directorul executiv este şi responsabil cu calitatea serviciilor furnizate de autoritatea
publică judeţeană în cadrul sistemului de management al calităţii ISO 9001 : 2000.
Art. 16. Direcţia juridică şi administraţie publică locală are în structura sa organizatorică 2
servicii şi 2 birouri:
1. Serviciul juridic, reglementări, contracte
2. Biroul colaborare, instituţii şi servicii publice
3. Biroul administraţie publică locală şi editare a Monitorului oficial al judeţului
4. Serviciul cancelarie.
Art. 17. Direcţia juridică şi administraţie publică locală are următoarele atribuţii exercitate
prin serviciile şi compartimentele funcţionale, prevăzute la art.16, după cum urmează:

1. Serviciul juridic, reglementări, contracte
– elaborează documentaţii privind aplicarea şi executarea legilor, necesare în realizarea
competenţelor autorităţii administraţiei publice de la nivel de judeţ;
– participă împreună cu celelalte compartimente ale aparatului de specialitate la procesul
de elaborare a proiectelor de hotărâri ale Consiliului judeţean;
– redactează şi/sau participă la redactarea, împreună cu celelalte compartimente din aparul
de specialitate, dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului judeţean, pe care le avizează pentru legalitate;
– verifică şi acordă viză de legalitate pentru toate actele administrative, contractele
economice, civile, convenţiile şi protocoalele cu caracter patrimonial şi nepatrimonial având ca
titular Consiliul judeţean;
– participă la negocierea divergenţelor contractuale în care este implicată autoritatea
publică judeţeană;
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– reprezintă, prin împuternicit al Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău, interesele
judeţului în justiţie, precum şi în raporturile acestuia cu persoane fizice sau juridice de drept public
sau privat din ţară şi din străinătate; ţine evidenţa operativă a tuturor cazurilor în curs de judecată;
– avizează pentru legalitate toate operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se
angajează patrimonial Consiliul judeţean, în vederea obţinerii vizei de control financiar preventiv;
– ia măsuri pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti şi sprijină activitatea de
executare silită în colaborare cu compartimentul funcţional din aparatul de specialitate al
Consiliului judeţean;
– asigură înregistrarea unitară şi ţine evidenţa contractelor prezentate la vize de legalitate,
pe care le înregistrează într-un registru unic de înregistrare;
– monitorizează derularea contractelor de distribuţie a produselor lactate şi de panificaţie,
conform Ordonanţei Guvernului nr.96/2002, asigurând secretariatul tehnic al Comisiei judeţene;
– acordă asistenţă juridică consiliilor locale şi primarilor, instituţiilor publice de sub
autoritatea Consiliului judeţean, la solicitarea expresă a acestora, în limitele stabilite de Preşedintele
Consiliului judeţean;
– asigură înregistrarea într-un registru unic a funcţionarilor din direcţie nominalizaţi pentru
a acorda asistenţă şi îndrumare autorităţilor publice locale ;
– colaborează la întocmirea proiectelor de acte normative promovate spre adoptare
Guvernului, urmărind respectarea normelor de tehnică legislativă aprobate prin lege;
– urmăreşte apariţia actelor normative din care rezultă sarcini pentru administraţia publică
locală şi judeţeană şi face propuneri în consecinţă; informează Preşedintele, vicepreşedinţii şi
Secretarul judeţului cu privire la aceasta;
– organizează documentarea juridică prin constituirea colecţiilor de acte normative,
publicaţii juridice, literatură de specialitate şi interes pentru administraţia publică;
– verifică şi avizează valabilitatea actelor prevăzute de lege pentru înscrierea în registrul
general de evidenţă a salariaţilor;
– ţine evidenţa tabloului consilierilor juridici, conform legii;
– acordă sprijin şi consultanţă cetăţenilor cu drept de vot pentru elaborarea proiectelor de
acte normative.

2. Biroul colaborare, instituţii şi servicii publice
– colaborează cu instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului judeţean în
elaborarea programelor de activitate ale acestora, a indicatorilor de performanţă şi eficienţă în
activitatea acestora şi monitorizează îndeplinirea obiectivelor stabilite;
– asigură asistenţă de specialitate primarilor şi consiliilor locale în organizarea şi
înfiinţarea unor servicii publice de interes local;
– asigură secretariatul tehnic al Comisiei judeţene de analizare a propunerilor de steme ale
judeţului, municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău;
– asigură lucrările tehnico-operative privind colaborarea Consiliului judeţean Buzău cu
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România;
– gestionează contractele de management ale şefilor instituţiilor de cultură de sub
autoritatea Consiliului judeţean;
– acordă asistenţă juridică instituţiilor de sub autoritatea Consiliului judeţean, care nu au
serviciu juridic propriu;
– ţine evidenţa şi asigură transmiterea tuturor circularelor, adreselor, notelor către
instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului judeţean;
– urmăreşte legalitatea actelor administrative emise de directorii/managerii instituţiilor
publice de sub autoritatea Consiliului judeţean, cât şi punerea în aplicare a acestora;
– monitorizează calitatea prestaţiilor realizate de serviciile publice de interes judeţean;
– colaborează cu Unitatea judeţeană pentru monitorizare a serviciilor comunitare de
utilităţi publice din cadrul Direcţiei admnistraţie publică şi locală;
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– verifică legalitatea documentaţiilor aferente eliberării certificatelor de urbanism şi
autorizaţiilor de construire/desfiinţare, conform prevederilor Legii nr.50/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

2.A. Compartimentul informare, relaţii cu publicul şi secretariat
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Buzău
– primeşte şi înregistrează solicitările privind informaţiile de interes public, precum şi
reclamaţiile administrative referitoare la încălcarea accesului la informaţiile de interes public,
conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
– realizează evaluarea primară a solicitării, în urma căreia se stabileşte dacă informaţia
solicitată este o informaţie comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul
acces;
– transmite Preşedintelui Consiliului judeţean solicitarea în cazul în care informaţia
solicitată nu este dintre cele care se comunică din oficiu, conform legii;
– informează Secretarul judeţului cu privire la solicitările ce vizează actele administrative
înscrise la art.117 lit.a) din Legea nr.215/2001 ;
– redactează răspunsul către solicitant împreună cu informaţia de interes public sau cu
motivaţia întârzierii ori respingerii solicitării;
– înregistrează răspunsul la solicitare şi îl transmite persoanei interesate, pe suportul
solicitat, în termenul legal;
– furnizează informaţia pe loc, dacă este posibil, în cazul formulării verbale a solicitării;
– acordă, la cererea expresă a consiliilor locale sau primarilor sprijin şi asistenţă de
specialitate pentru:
¾ pregătirea punctului de informare şi documentare al autorităţii publice locale;
¾ soluţionarea reclamaţiilor administrative referitoare la încălcarea accesului la
informaţiile de interes public;
¾ evidenţa, circulaţia şi furnizarea informaţiilor de interes public;
¾ organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a
petiţiilor;
– organizează şi asigură funcţionarea punctului de informare şi documentare a cetăţenilor;
– asigură realizarea şi publicarea Buletinului informativ al Consiliului judeţean care va
cuprinde informaţiile de interes public comunicate din oficiu, pe care îl actualizează periodic;
– asigură publicarea, anual, în Monitorul Oficial al României, partea a II-a, a raportului de
activitate a Consiliului judeţean şi a Preşedintelui Consiliului judeţean;
– asigură disponibilitatea în format scris a informaţiilor comunicate din oficiu;
– organizează, în cadrul punctului de informare-documentare al Consiliului judeţean,
accesul publicului la informaţiile comunicate din oficiu;
– întocmeşte, anual, rapoartele privind accesul la informaţiile de interes public şi
transparenţa decizională pe care le va înainta Preşedintelui Consiliului judeţean;
– primeşte şi înregistrează într-un registru special petiţiile adresate Consiliului judeţean
Buzău, Preşedintelui, vicepreşedinţilor şi Secretarului judeţului, urmărind rezolvarea acestora în
termen şi comunicarea răspunsului către petiţionar;
– întocmeşte raportul semestrial al Consiliului judeţean Buzău privind activitatea de
soluţionare a petiţiilor şi informează Consiliul judeţean;
– organizează activitatea de audienţe acordate de Preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul
judeţului şi ţine evidenţa acestora;
– compartimentul asigură şi secretariatul Autorităţii teritoriale de ordine publică prin:
¾ convocarea şedinţelor ordinare şi extraordinare la solicitarea scrisă a
preşedintelui Autorităţii teritoriale de ordine publică sau la solicitarea scrisă
a cel puţin 4 membri, adresată preşedintelui acestui organism;
¾ convocarea comisiilor de lucru ale Autorităţii teritoriale de ordine publică;
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¾ primirea şi trimiterea corespondenţei Autorităţii teritoriale de ordine publică;
¾ primirea şi trimiterea sesizărilor şi petiţiilor primite de la cetăţeni pe adresa
Autorităţii teritoriale de ordine publică;
¾ întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Autorităţii teritoriale de ordine
publică şi ale comisiilor de lucru;
¾ redactarea hotărârilor luate în şedinţele Autorităţii teritoriale de ordine
publică;
¾ asigurarea întocmirii raportului anual şi a informărilor trimestriale asupra
eficienţei serviciului poliţienesc, care sunt prezentate de preşedintele
Autorităţii teritoriale de ordine publică în şedinţele Consiliului judeţean
Buzău;
¾ întocmirea pontajului lunar şi, după avizarea acestuia de către preşedintele
Autorităţii teritoriale de ordine publică, depunerea lui la Serviciul resurse
umane şi salarizare al Consiliului judeţean;
¾ ţinerea evidenţei lucrărilor comisiilor de lucru ale Autorităţii teritoriale de
ordine publică;
¾ elaborarea Planului strategic anual, precum şi a altor materiale;
¾ asigurarea legăturii între Autoritatea teritorială de ordine publică şi consiliile
locale din judeţ, colaborând cu acestea la realizarea atribuţiilor ce revin
Autorităţii teritoriale de ordine publică.

3. Biroul administraţie publică şi editare a Monitorului Oficial al judeţului
– îndrumă şi colaborează cu consiliile locale şi aparatul de specialitate al primarilor
activitatea de punere în aplicarea actelor normative şi a hotărârilor Consiliului judeţean Buzău;
– participă la activitatea de organizare a şedinţelor comisiilor de specialitate ale
Consiliului judeţean şi a şedinţelor plenului Consiliului judeţean; elaborează minuta de desfăşurare
a şedinţelor de consiliu judeţean;
– ţine evidenţa şedinţelor consiliilor locale din judeţ la care pot participa Preşedintele
Consiliului judeţean sau reprezentanţii acestuia;
– întocmeşte metodologii de lucru pentru activitatea curentă a primăriilor şi consiliilor
locale, circulare pe probleme de interes comun, asigură transmiterea în teritoriu a documentelor,
circularelor, precizărilor primite de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, de la alte ministere,
servicii deconcentrate, Instituţia Prefectului şi care vizează activitatea administraţiei publice locale;
– acordă asistenţă de specialitate primăriilor, în vederea întocmirii, completării şi ţinerii la
zi a registrelor agricole;
– controlează, în baza împuternicirii Preşedintelui, modul de întocmire şi eliberare a
certificatului de producător de către primari;
– acordă, la cererea expresă a consiliilor locale şi primarilor, asistenţă şi sprijin în domenii
privind:
¾ organizarea şi funcţionarea consiliilor locale;
¾ elaborarea proiectelor de hotărâri, dispoziţii ale primarului, alte materiale
necesare;
¾ pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor;
¾ organizarea alegerilor, referendum-urilor, recensămintelor;
¾ eliberarea adeverinţelor, certificatelor;
¾ evidenţa, circulaţi şi păstrarea documentelor;
¾ organizarea pazei publice şi a activităţii serviciilor voluntare pentru situaţii
de urgenţă;
– asigură organizarea întâlnirilor de lucru cu primarii şi secretarii unităţilor administrativeteritoriale, cu alţi funcţionari din administraţia publică locală în colaborare cu celelalte
compartimente de resort din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean;
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– gestionează baza de date cuprinzând datele personale ale consilierilor judeţeni, evidenţa
grupurilor de consilieri constituite conform Statutului aleşilor locali, a formaţiunilor politice,
alianţelor politice şi/sau electorale, evidenţa primarilor, viceprimarilor şi secretarilor unităţilor
administrative-teritoriale din judeţ, precum şi evidenţa conducerii executive a consiliilor judeţene
din ţară;
– asigură operaţiunile tehnice pentru editarea Monitorului Oficial al judeţului Buzău în
sensul: preluării actelor administrative adoptate de Consiliul judeţean, respectiv, emise de
Preşedinte, precum şi a celor transmise de către autorităţile publice locale şi serviciile publice
deconcentrate, pe care le pregăteşte în vederea publicării; îmbunătăţirea procedurii de editare a
Monitorului Oficial;
– asigură publicarea, sub formă de afiş, hotărârile Consiliului judeţean cu caracter
normativ;
– ţine evidenţa monitoarelor oficiale ale judeţelor cu care Consiliul judeţean are relaţii de
colaborare;
– gestionează evidenţa privind categoriile de revoluţionari care au contribuit la victoria
Revoluţiei din decembrie 1989 şi eliberează biletele de călătorie CFR şi METROREX;
– promovează şi implementează Programul Naţional „Agentul de Dezvoltare Locală” la
nivelul judeţului Buzău;
– participă în secretariatele tehnice de pe lângă birourile electorale judeţene;
– elaborează proiectele de hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea
domeniului public de interes judeţean şi local ;
– colaborează cu consiliile locale din judeţ şi Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de
muncă pentru aplicarea Legii nr.76/2002.

4. Serviciul cancelarie
– asigură întocmirea, împreună cu Secretarul judeţului, a proiectului ordinii de zi a
şedinţelor Consiliului judeţean Buzău, pe baza propunerilor primite de la comisiile de specialitate
ale Consiliului judeţean Buzău, structurilor funcţionale ale aparatului propriu, instituţiilor şi
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judeţean şi îl prezintă Preşedintelui Consiliului
judeţean Buzău;
– comunică celor vizaţi, sub semnătura Secretarului judeţului, problemele supuse analizei
Consiliului judeţean, în vederea elaborării materialelor şi urmăreşte depunerea lor la timp;
– primeşte şi verifică îndeplinirea condiţiilor de formă pentru toate materialele înscrise pe
ordinea de zi a şedinţelor comisiilor de specialitate şi a şedinţelor ordinare şi extraordinare ale
Consiliului judeţean;
– execută operaţiunile tehnico-materiale necesare pregătirii şi desfăşurării şedinţelor
comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean şi ale şedinţelor ordinare şi extraordinare ale
Consiliului judeţean, inclusiv stenografierea dezbaterilor şi redactarea proceselor-verbale ale
acestora;
– îndeplineşte procedura prevăzută de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică pentru proiectele de hotărâre cu caracter normativ, redactează anunţul
publicitar pentru hotărârile cu caracter normativ şi a celui pentru aducerea la cunoştinţă publică a
acţiunii de elaborare, asigurarea publicării acestuia, inclusiv redactarea minutei şedinţei publice;
– se îngrijeşte de semnarea hotărârilor Consiliului judeţean şi dispoziţiilor Preşedintelui
Consiliului judeţean şi ţine evidenţa acestora şi a altor acte administrative emise în derularea
activităţii curente a administraţiei publice judeţene (note interne, rezoluţii, hotărâri ale comisiilor de
evaluare în cazul procedurilor de achiziţii publice);
– comunică celor interesaţi hotărârile adoptate de Consiliul judeţean şi dispoziţiile
Preşedintelui Consiliului judeţean, inclusiv Prefectului judeţului Buzău, cu respectarea termenelor
prevăzute de lege;
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– selectează, împreună cu Biroul administraţie publică şi editare Monitor Oficial al
judeţului, actele adoptate de Consiliul judeţean Buzău şi, respectiv, emise de Preşedinte în vederea
publicării lor în Monitorul Oficial al judeţului;
– asigură constituirea dosarelor şedinţelor Consiliului judeţean, ordonarea, păstrarea şi
arhivarea acestora;
– ţine evidenţa şi asigură transmiterea tuturor circularelor, adreselor, notelor etc. către
autorităţile publice locale din judeţ, instituţiilor, serviciilor publice şi agenţilor economici de sub
autoritatea Consiliului judeţean Buzău;
– răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi
păstrarea sigiliilor, ştampilelor şi a timbrului sec din evidenţa şi folosinţa Consiliului judeţean
Buzău;
– înregistrează în registrul unic de intrare-ieşire corespondenţa primită pe adresa
Consiliului judeţean Buzău şi o prezintă Preşedintelui sau Secretarului judeţului, după caz, spre
rezoluţionare;
– repartizează corespondenţa pe structurile funcţionale ale aparatului de specialitate
potrivit rezoluţiei conducerii Consiliului judeţean şi urmăreşte rezolvarea acesteia în termen;
– sesizează Secretarului judeţului eventualele întârzieri în rezolvarea corespondenţei;
– verifică, la expediere, îndeplinirea condiţiilor de formă privind redactarea actelor (antet,
adresă, semnături autorizate etc.) şi execută operaţiunile materiale necesare expedierii operative a
acestora;
– întocmeşte, potrivit legii, pe baza propunerilor structurilor funcţionale ale aparatului de
specialitate al Consiliului judeţean Buzău, indicatorul termenelor de păstrare a documentelor şi
nomenclatorul dosarelor, pe care le supune avizării Direcţiei judeţene Buzău a arhivelor statului şi
urmăreşte respectarea lui de către întreg aparatul propriu de specialitate al Consiliului judeţean;
– răspunde de depunerea la arhiva Consiliului judeţean a documentelor create şi clasate în
dosare de structurile funcţionale ale aparatului de specialitate al Consiliului judeţean pe bază de
inventar; asigură păstrarea arhivei Consiliului judeţean în bune condiţii; ia măsuri cu privire la
conservarea, selecţionarea şi predarea acesteia, după caz, la Direcţia judeţeană Buzău a arhivelor
statului sau la centrele de topire;
– asigură folosirea, conform dispoziţiilor legale, a documentelor din arhiva Consiliului
judeţean; eliberează certificate, copii, extrase de pe documentele din arhivă, în condiţiile prevăzute
de dispoziţiile legale în vigoare;
– gestionează titlurile de valoare folosite în activitatea de secretariat (timbre, mărci poştale
etc.).

4.1. Compartiment cancelarie demnitari
– asigură lucrările de secretariat la cabinetele Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului
judeţean;
– asigură materialele de birotică necesare desfăşurării activităţii la cabinetele Preşedintelui
şi vicepreşedinţilor;
– selectează din mass-media referirile la activitatea Consiliului judeţean Buzău şi prezintă
zilnic conducerii instituţiei o sinteză asupra materialelor apărute;
– asigură tehnoredactarea materialelor pentru presă, comunicarea directă cu conducerile
celorlalte consilii judeţene;
– asigură evidenţa, ordonarea şi arhivarea documentelor specifice activităţii Preşedintelui
şi vicepreşedinţilor;
– întocmeşte evidenţele cu datele de identificare ale instituţiilor publice, serviciilor publice
judeţene, autorităţilor locale şi centrale pentru uzul conducerii;
– expediază şi înregistrează comunicările sosite pe fax de la instituţii şi autorităţi centrale
în atenţia conducerii Consiliului judeţean.
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B. Direcţia economică
Art. 18. (1) Direcţia economică este compartimentul de specialitate care asigură
îndeplinirea atribuţiilor Consiliului judeţean Buzău în elaborarea şi fundamentarea bugetului
propriu al judeţului în condiţii de echilibru bugetar, la termenele şi potrivit prevederilor stabilite de
Legea nr.273/2006, urmărind execuţia acestuia pe criterii de oportunitate, eficienţă şi legalitate a
angajării cheltuielilor.
(2) Direcţia economică asigură gestionarea patrimoniului corespunzător îndeplinirii
obiectivelor autorităţii publice în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate a utilizării
fondurilor publice şi organizezaă controlul financiar preventiv propriu.
(3) Direcţia economică gestionează activitatea de stabilire, control şi încasare a taxelor la
bugetul judeţului, de inventariere anuală a bunurilor din patrimoniul judeţului, de coordonare a
activităţii comerciale, de prestări servicii şi turism.
(4) Direcţia economică acordă sprijin şi asistenţă consiliilor locale, instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean pe probleme ce intră în sfera sa de atribuţii;
(5) Direcţia economică are atribuţii privind organizarea şi funcţionarea compartimentelor
de specialitate din cadrul direcţiei.
(6) Direcţia economică are şi alte atribuţii stabilite de conducerea Consiliului judeţean.
Art. 19. (1) Direcţia economică este condusă de un director executiv şi un director
executiv adjunct, funcţionari publici, care răspund de activitatea direcţiei, îndeplinind atribuţiile
stabilite prin fişa postului, precum şi orice alte sarcini stabilite de conducerea Consiliului judeţean
Buzău.
(2) Direcţia economică are în structură organizatorică: un birou, 3 compartimente
funcţionale şi un serviciu:
1. Compartiment funcţional buget-finanţe
2. Serviciul contabilitate-financiar
3. Compartiment funcţional impozite şi taxe, evidenţă patrimoniu
4. Compartiment funcţional coordonarea activităţii comerciale
5. Serviciul administrativ şi protocol.
(3) La nivelul Direcţiei economice este organizată viza de control financiar preventiv.
Persoanele desemnate pentru exercitarea vizei de control financiar preventiv sunt nominalizate prin
dispoziţie a Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău.
(4) Atribuţiile compartimentelor de specialitate şi funcţionale ale Direcţiei economice sunt:

1. Compartiment funcţional buget-finanţe:
– elaborează proiectul bugetului propriu al judeţului Buzău pentru anul în curs şi pentru
anii următori;
– asigură asistenţă de specialitate consiliilor locale, instituţiilor şi serviciilor publice de
interes judeţean cu privire la elaborarea bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli;
– după aprobarea bugetului propriu al judeţului, urmăreşte modul de realizare a veniturilor
bugetare, informând conducerea Consiliului judeţean despre aceasta şi formulând propuneri de
măsuri pentru încasarea veniturilor la termen;
– verifică, analizează şi centralizează proiectele bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice
de sub autoritatea Consiliului judeţean, precum şi bugetele proprii ale instituţiilor de învăţământ
special finanţate de la bugetul propriu al judeţului;
– după aprobarea cheltuielilor definitive de către Consiliul judeţean, ia măsuri pentru
defalcarea acestora pentru activitatea proprie;
– urmăreşte execuţia cheltuielilor prevăzute în bugetul propriu al judeţului şi informează
periodic ordonatorul principal de credite despre modul de realizare a acestora;
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– face propuneri privind repartizarea bugetului pe trimestre şi pe subdiviziuni ale
clasificaţiei bugetare;
– întocmeşte documentaţia necesară pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale
a sumelor defalcate din TVA pentru drumuri judeţene şi comunale;
– analizează, împreună cu celelalte direcţii ale aparatului de specialitate, legalitatea şi
oportunitatea listelor de lucrări, achiziţiilor de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii a căror finanţare
se asigură integral sau parţial din buget, în vederea cuprinderii acestora în proiectul de buget;
– organizează sistemul informaţional financiar în concordanţă cu cel al Direcţiei generale a
finanţelor publice a judeţului Buzău;
– asigură exercitarea controlului financiar preventiv pentru plăţile efectuate din bugetul
propriu al judeţului (alimentarea cu mijloace băneşti, plăţi, eliberări de valori materiale şi pentru
alte operaţiuni specifice, potrivit reglementărilor în vigoare);
– analizează cererile şi documentaţiile necesare pentru alimentarea cu mijloace băneşti a
conturilor de disponibil pentru cheltuieli curente şi de capital, urmărind respectarea legalităţii,
necesităţii şi oportunităţii acestora în limitele aprobate prin buget;
– propune repartizarea pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale – municipii, oraşe şi
comune – a sumei reprezentând 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale şi a sumei reprzentând 20% din cota de 22% din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală.

2. Serviciul contabilitate-financiar:
– organizează şi asigură evidenţa contabilă a patrimoniului public şi privat al Consiliului
judeţean Buzău;
– conduce şi organizează evidenţa privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor Consiliului judeţean Buzău în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor posibil
de încasat, precum şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, în conformitate cu Ordinul
ministrului finanţelor publice nr.1792/2002;
– întocmeşte documentele justificative privind operaţiile patrimoniale, organizează şi
urmăreşte ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii;
– întocmeşte documentele de plată către organele bancare conform reglementărilor în
vigoare şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi confruntarea acestora cu documentele
însoţitoare, asigurând încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a cheltuielilor;
– exercită controlul zilnic al operaţiunilor efectuate prin casierie şi asigură încasarea la
timp a creanţelor, lichidarea obligaţiilor de plată, luând măsuri pentru stabilirea răspunderilor atunci
când este cazul;
– organizează ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare
asupra patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
– organizează şi conduce evidenţa contabilă pentru sumele primite de la buget, precum şi
alimentările cu mijloace băneşti ale unor unităţi subordonate;
– participă la stabilirea şi valorificarea operaţiunii de inventariere şi înregistrează în
contabilitate documentele de casare şi declasare a bunurilor;
– întocmeşte şi transmite instituţiilor interesate dări de seamă contabile privind execuţia
bugetului propriu al judeţului;
– primeşte, verifică şi centralizează rapoartele contabile privind execuţia bugetului pentru
instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului judeţean în vederea depunerii lor la
Direcţia generală a finanţelor publice, la termenele stabilite;
– organizează efectuarea la timp a operaţiunilor de inventariere a valorilor materiale şi
băneşti şi a decontărilor din bugetul judeţean şi de la instituţiile şi serviciile publice de subordonare
judeţeană;
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– participă în comisiile de negociere privind vânzarea, concesionarea sau închirierea
bunurilor proprietate publică a judeţului, în condiţiile legii.

3. Compartiment funcţional impozite şi taxe, evidenţă patrimoniu:
– asigură îndeplinirea competenţelor şi răspunderilor ce revin Consiliului judeţean, potrivit
legii, cu privire la stabilirea, controlul, urmărirea şi încasarea taxelor şi a altor venituri reprezentând
surse ale bugetului judeţean prin:
• elaborarea documentaţiilor necesare pentru stabilirea taxelor, tarifelor şi a taxelor
speciale date în competenţa autorităţii administraţiei publice judeţene şi a instituţiilor şi
serviciilor publice de subordonare judeţeană;
– acordă asistenţă de specialitate consiliilor locale, primăriilor şi serviciilor publice care
funcţionează pe lângă consiliile locale în fundamentarea şi stabilirea tarifelor, taxelor şi impozitelor
locale de competenţa acestora;
– participă la realizarea documentaţiei de înfiinţare, organizare şi funcţionare, precum şi la
analiza şi urmărirea activităţii agenţilor economici de interes judeţean;
– împreună cu direcţiile de specialitate ale Consiliului judeţean, întocmeşte documentaţia
prevăzută de lege pentru privatizarea societăţilor comerciale la care Consiliul judeţean este acţionar
unic;
– realizează operaţiunile privind evidenţa patrimoniului din punct de vedere al
înregistrărilor contabile, inventarierilor periodice şi reevaluărilor activelor;
– întocmeşte, în proiect, raportul anual cu privire la gestionarea bunurilor aparţinând
domeniului public şi privat al judeţului;
– colaborează cu direcţiile de specialitate pentru programul de investiţii;
– întocmeşte şi transmite darea de seamă referitoare la investiţii „INV”;
– completează registrul proiectelor de operaţiuni prevăzute să fie prezentate la viza de
control financiar preventiv propriu.

4. Compartiment funcţional coordonarea activităţii comerciale:
– acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale
cu privire la:
• dezvoltarea armonioasă a reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă;
• stabilirea strategiei de dezvoltare a reţelei comerciale;
• stabilirea criteriilor de dezvoltare urbanistică a sectorului comercial;
– acordă consiliilor locale şi primarilor sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate în
îndeplinirea atribuţiilor ce le revin cu privire la asigurarea libertăţii comerţului şi a concurenţei
loiale, organizarea şi buna funcţionare a târgurilor, pieţelor şi oboarelor, locurilor şi parcurilor de
distracţii;
– inventariază resursele turistice care fac parte din domeniul public sau privat al unităţilor
administrativ-teritoriale, precum şi al celor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, de
drept privat, prin înscrierea acestora în “Registrul local al patrimoniului turistic” creat de Consiliul
judeţean;
– colaborează cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pe probleme ce
intră în competenţa administraţiei publice judeţene, conform prevederilor legale în vigoare, pentru
clasificarea structurilor turistice;
– formulează propuneri de promovare a ofertei turistice locale;
– sprijină consiliile locale în activitatea de marcare a traseelor turistice în vederea
valorificării patrimoniului turistic;
– verifică respectarea de către primari a condiţiilor legale cu privire la procedurile de
eliberare a certificatelor de producător; constată şi sancţionează contravenţiile la această activitate.
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5. Serviciu administrativ şi protocol:
– asigură condiţiile materiale pentru buna desfăşurare a activităţii aparatului de specialitate
al Consiliului judeţean Buzău;
– participă la elaborarea Programului anual de achiziţii publice;
– răspunde de folosirea corespunzătoare a spaţiilor aferente activităţii Consiliului judeţean,
urmărind realizarea de către agenţii economici contractanţi a serviciilor de întreţinere şi reparare a
instalaţiilor sanitare, electrice, de termoficare şi alimentare cu apă, precum şi menţinerea în condiţii
de curăţenie şi igienă a spaţiilor;
– asigură exploatarea în condiţii de eficienţă a parcului auto propriu, urmărind încadrarea
în cotele de carburant aprobate, starea tehnică a autovehiculelor şi activitatea şoferilor;
– în baza solicitării direcţiilor de specialitate şi a compartimentelor asimilate din aparatul
de specialitate, întocmeşte graficul săptămânal cu repartizarea autovehiculelor din parcul comun
necesare deplasărilor în interes de serviciu ale personalului;
– asigură condiţiile de protocol necesare desfăşurării diverselor activităţi organizate în
cadrul Consiliului judeţean;
– asigură aprovizionarea cu materiale şi obiecte de inventar, distribuirea acestora pe
structurile funcţionale ale aparatului de specialitate, astfel încât să asigure buna desfăşurare a
activităţii Consiliului judeţean, precum şi gestionarea acestora, conform legii;
– asigură dotarea spaţiilor Consiliului judeţean cu mijloace de primă intervenţie pentru
stingerea incendiilor şi ia măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate de inspectorii
Inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă “Neron Lupaşcu”;
– asigură întreţinerea şi curăţenia sediului Consiliului judeţean Buzău şi în acest scop
răspunde de activitatea personalului administrativ (îngrijitoare curăţenie, paznici-portari, instalatori,
tâmplari, electricieni, zugravi, mecanici auto şi personalul de la centrala telefonică) încadrat la S.C.
URBIS S.R.L. Buzău ce îşi desfăşoară activitatea la Consiliul judeţean.

C. Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii
Art. 20. (1) Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii asigură îndeplinirea
competenţelor stabilite prin lege Consiliului judeţean de administrare a domeniului public şi privat
parte a patrimoniului judeţului Buzău, investiţii, gospodărie comunală şi locativă, administrarea
drumurilor şi podurilor judeţene, protecţia mediului, dezvoltare locală în contextul dezvoltării
regionale urmare integrării în Uniunea Europeană.
(2) Direcţia are atribuţii importante în elaborarea şi fundamentarea programelor de
dezvoltare tehnico-edilitară a localităţilor judeţului, de dezvoltare a obiectivelor de interes public,
de dezvoltare în condiţii de siguranţă a traficului rutier, a strategiilor de dezvoltare durabilă şi
echilibrată a sistemelor de infrastructură de utilităţi la nivelul judeţului.
Art. 21. (1) Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii este condusă de un
director executiv şi un director executiv adjunct, funcţionari publici, care răspund de activitatea
direcţiei, îndeplinind atribuţiile stabilite prin fişa postului, precum şi orice alte sarcini stabilite de
conducerea Consiliului judeţean Buzău.
(2) Direcţia are în structura organizatorică un birou, 5 compartimente funcţionale şi o
Unitate judeţeană pentru monitorizare (UJM):
1. Biroul achiziţii publice şi investiţii
2. Compartimentul funcţional de administrare a drumurilor şi podurilor judeţene
3. Compartimentul funcţional de proiectare drumuri şi poduri, întocmire documentaţie,
bază de date
4. Compartimentul funcţional de siguranţă a circulaţiei, asigurarea şi controlul calităţii
lucrărilor
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5. Compartimentul funcţional de administrare a domeniului public, privat şi asistenţă
tehnică lucrări civile
6. Compartimentul programe, dezvoltare locală, echipare edilitară şi mediu, în cadrul
căruia funcţionează unitatea judeţeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de
utilităţi publice (UJM).
(3) Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii are următoarele atribuţii
exercitate prin compartimentele de specialitate şi funcţionale prevăzute la alin.(2), după cum
urmează:

1. Biroul achiziţii publice şi investiţii:
– centralizează propunerile compartimentelor de specialitate privind necesarul de bunuri,
servicii şi lucrări şi întocmeşte proiectul programului anual de achiziţii publice;
– pregăteşte documentaţia necesară pentru lucrările de construcţii şi reabilitări ce se
realizează din bani publici şi o supune spre aprobare Consiliului judeţean Buzău;
– pregăteşte documentaţia necesară şi transmite la Monitorul Oficial al României – partea a
VI-a Programul anual de achiziţii publice, anunţurile de intenţie şi anunţurile de participare la
licitaţiile organizate pentru achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări, precum şi anunţurile de
atribuire a contractelor de achiziţii publice;
– analizează şi propune Preşedintelui Consiliului judeţean, prin notă de fundamentare,
iniţierea demersurilor pentru efectuarea achiziţiilor publice, cu respectarea programului anual de
achiziţii publice aprobat, inclusiv din punct de vedere al ordinii de prioritate şi oportunitate;
– prezintă Preşedintelui Consiliului judeţean, pentru aprobare, propuneri privind forma de
licitaţie, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, precum şi propuneri pentru
componenţa comisiei de evaluare;
– urmăreşte şi răspunde de respectarea termenelor procedurale prevăzute de Ordonanţa
Guvernului nr.34/2006 şi Hotărârea Guvernului nr.925/2006;
– colaborează cu direcţiile şi serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al
Consiliului judeţean în derularea procedurilor de achiziţii publice, elaborarea documentaţiei
necesare şi întocmirea contractelor de achiziţie publică;
– întocmeşte şi ţine evidenţa documentelor (procese-verbale, hotărâri şi rezoluţii) rezultate
din aplicarea procedurilor de achiziţii publice;
– ţine registrul de evidenţă a achiziţiilor publice şi păstrează dosarele achiziţiilor publice;
– întocmeşte raportul anual cu datele referitoare la contractele de achiziţie publică
atribuite, indiferent de valoarea acestora, în vederea comunicării la Autoritatea Naţională de
Reglementare şi Monitorizare în domeniul Achiziţiilor Publice;
– acordă asistenţă de specialitate în domeniul achiziţiilor publice consiliilor locale,
instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului judeţean;
– coordonează şi susţine dezvoltarea durabilă şi echilibrată a sistemelor de infrastructură de
utilităţi la nivelul judeţului Buzău;
– face propuneri, în colaborare cu celelalte compartimente funcţionale ale aparatului de
specialitate al Consiliului judeţean Buzău pentru rezolvarea problemelor edilitar-gospodăreşti din
localităţile aflate pe teritoriul judeţului;
– urmăreşte derularea programelor de infrastructură/de utilităţi implementate pe teritoriul
judeţului Buzău;
– participă la recepţia lucrărilor de investiţii finanţate din fonduri speciale sau de la buget;
– organizează proceduri de licitaţie publică pentru valorificarea de bunuri ce aparţin
patrimoniului Consiliului judeţean, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr.845/1995, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr.966/1998.
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2. Compartiment funcţional administrare a drumurilor şi podurilor judeţene
– execută, potrivit reglementărilor în vigoare, revizia drumurilor, podurilor şi a altor lucrări
de artă de interes judeţean, în urma cărora se stabilesc programele de lucrări lunare, anuale şi de
perspectivă în vederea menţinerii viabilităţii drumurilor şi podurilor din administrare, precum şi a
întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţie de interes judeţean;
– propune întocmirea studiilor şi prognozelor privind sistematizarea, dezvoltarea şi
îmbunătăţirea stării de viabilitate a reţelei de drumuri publice şi urmăreşte aplicarea acestora astfel
încât să se asigure dezvoltarea unitară a reţelei de drumuri publice;
– face propuneri şi participă la întocmirea programelor anuale privind lucrările de
întreţinere curentă şi periodică a reţelei de drumuri şi poduri de interes judeţean, reparaţii curente,
reparaţii capitale la drumuri, poduri şi anexe, lucrări noi, indiferent de sursa de finanţare;
– asigură dirigenţia lucrărilor contractate, propune decontarea situaţiilor de lucrări, în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
– acordă consultanţă de specialitate consiliilor locale pentru construirea, întreţinerea şi
modernizarea drumurilor comunale;
– participă la întocmirea planului operativ de acţiune pentru combaterea efectelor
meteorologice periculoase pe timp de iarnă;
– participă la recepţia lucrărilor de drumuri şi poduri şi la întocmirea cărţii tehnice a
construcţiei;
– urmăreşte inventarierea şi măsurarea capacităţii de trafic, prin operaţiunile de
recensământ al circulaţiei;
– urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor de drumuri şi poduri executate şi informează
în caz de nereguli;
– propune şi ţine evidenţa băncii de date tehnice rutiere;
– pregăteşte documentaţia necesară eliberării acordurilor, avizelor, autorizaţiilor pentru
lucrări ce se execută în zona drumurilor judeţene şi urmăreşte respectarea condiţiilor rezultate la
emiterea acestora;
– urmăreşte realizarea de studii şi cercetări, experimentări în domeniul rutier, inclusiv
urmărirea în exploatare a sectoarelor experimentale;
– participă la acţiunea de investigare şi expertizare a reţelei rutiere, acţiunea de cercetare şi
testare a podurilor, pasajelor;
– verifică respectarea prevederilor legale privind regimul juridic al drumurilor, stabileşte
eventualele contravenţii şi asigură respectarea prevederilor legale în acest sens;
– urmăreşte şi participă la efectuarea controalelor pentru verificarea respectării tonajelor şi
gabaritelor vehiculelor care circulă pe drumurile judeţene;
– participă la fundamentarea tarifelor având ca obiect stabilirea de taxe, avize şi acorduri
emise pentru exploatarea drumurilor judeţene;
– colaborează cu celelalte servicii şi compartimente ale Consiliului judeţean în vederea
stabilirii programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a judeţului;
– contribuie la elaborarea strategiei judeţului în domeniul administrării drumurilor şi
podurilor de interes judeţean;
– propune clasări şi declasări de drumuri, având în vedere prevederile legale în vigoare;
– colaborează cu celelalte servicii şi compartimente ale aparatului de specialitate al
Consiliului judeţean în vederea îndeplinirii sarcinilor ce decurg pe linia prevenirii şi apărării
împotriva dezastrelor.

3. Compartiment funcţional de proiectare drumuri şi poduri, întocmire
documentaţie, bază de date
– întocmeşte şi supune avizării documentaţii tehnico-economice pentru drumuri şi poduri
de interes judeţean, în limita competenţelor aprobate;
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– întocmeşte documentaţii, caiete de sarcini pentru lucrările cu specific de drumuri şi
poduri şi elaborează teme de proiectare pe care le supune aprobării Consiliului judeţean;
– acordă consultanţă de specialitate consiliilor locale pentru construirea, întreţinerea şi
modernizarea drumurilor comunale;
– asigură dirigenţia lucrărilor contractate, propune decontarea situaţiilor de lucrări, în
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
– participă la recepţia lucrărilor de drumuri şi poduri;
– urmăreşte inventarierea şi măsurarea capacităţii de trafic, prin operaţiunile de
recensământ al circulaţiei;
– urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor de drumuri şi poduri executate;
– propune măsuri de îmbunătăţire a băncii de date tehnice rutiere şi ţine evidenţa acesteia;
– participă la fundamentarea tarifelor având ca obiect stabilirea de taxe, avize şi acorduri
emise pentru exploatarea drumurilor judeţene;
– propune sistematizarea reţelei de drumuri publice judeţene şi acordă asistenţă tehnică de
specialitate pentru sistematizarea reţelei de drumuri comunale;
– iniţiază propuneri de studii şi proiecte privind dezvoltarea infrastructurii rutiere;
– participă la elaborarea programului de măsuri şi a planului operativ de acţiune pentru
combaterea efectelor meteorologice periculoase pe timp de iarnă;
– colaborează cu celelalte servicii şi compartimente ale aparatului de specialitate al
Consiliului judeţean în vederea îndeplinirii sarcinilor ce decurg pe linia prevenirii şi apărării
împotriva dezastrelor;
– elaborează documentaţii în vederea îndepărtării efectelor calamităţilor produse asupra
drumurilor şi podurilor.

4. Compartiment funcţional de siguranţă a circulaţiei, asigurarea şi
controlul calităţii lucrărilor
– urmăreşte calitatea lucrărilor de drumuri şi poduri, respectiv controlul tehnic al calităţii,
în conformitate cu prevederile legale;
– urmăreşte efectuarea de încercări de laborator pentru materiale, procese tehnologice,
echipamente cu specific de drumuri şi poduri;
– urmăreşte respectarea prelevării probelor, a analizelor şi determinărilor de laborator
executate de antreprenor care pot determina calitatea materialelor, prefabricatelor şi
semifabricatelor utilizate în executarea lucrărilor de drumuri şi poduri;
– urmăreşte realizarea de studii şi cercetări, experimentări în domeniul rutier, inclusiv
urmărirea în exploatare a sectoarelor definitive şi experimentale;
– solicită antreprenorului realizarea unor analize de laborator suplimentare în situaţiile care
se consideră că este necesar;
– propune sistarea lucrărilor în cazul constatării deficienţelor de execuţie şi informează
asupra măsurilor întreprinse;
– participă la întocmirea cărţii construcţiei şi răspunde de toate documentele care atestă
calitatea lucrărilor executate;
– colaborează la stabilirea traseelor pentru circulaţia mijloacelor de transport în comun,
corelate cu necesităţile de deplasare a populaţiei şi urmăreşte modul de respectare a acestora;
– urmăreşte realizarea studiilor şi experimentărilor privind siguranţa rutieră;
– urmăreşte activitatea privind siguranţa traficului rutier;
– face propuneri de lucrări în vederea fluidizării traficului în zonele aglomerate şi pentru
eliminarea “punctelor negre” ce conduc la înregistrarea accidentelor rutiere şi informează asupra
cauzelor generatoare de evenimente rutiere;
– urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor de drumuri şi poduri executate;
– urmăreşte inventarierea şi măsurarea capacităţii de trafic prin operaţiunile de
recensământ al circulaţiei;
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– participă la recepţia lucrărilor de drumuri şi poduri;
– acordă consultanţă de specialitate consiliilor locale pentru construirea, întreţinerea şi
modernizarea drumurilor comunale;
– asigură colaborarea cu organele de poliţie şi consiliile locale pentru menţinerea
viabilităţii drumurilor publice din administrare.

5. Compartiment funcţional de administrare a domeniului public, privat şi
asistenţă tehnică lucrări civile
– întocmeşte inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public şi privat al judeţului şi
actualizează anual acest inventar;
– iniţiază propuneri privind delimitarea dintre domeniul public de interes naţional, judeţean
sau local şi elaborează propuneri motivate pentru trecerea unor bunuri dintr-un domeniu în altul în
funcţie de natura, destinaţia şi uzul acestora;
– ţine evidenţa domeniului public şi privat al judeţului;
– asigură administrarea în bune condiţii a bunurilor care fac parte din domeniul public şi
privat al judeţului;
– elaborează propuneri de schimbare a destinaţiei unor bunuri mobile şi imobile din
patrimoniul judeţului;
– colaborează cu Direcţia juridică şi administraţie publică locală şi Direcţia economică în
gestionarea curentă a domeniului public şi privat al judeţului;
– urmăreşte executarea lucrărilor asupra patrimoniului public şi privat al judeţului şi
monitorizează comportarea în timp a acestora;
– elaborează studii şi prognoze cu privire la comportarea, exploatarea şi utilizarea
funcţională a obiectivelor din domeniul public şi privat al judeţului;
– întocmeşte documentaţii de expropriere pentru utilitate publică şi urmăreşte aprobarea
lor;
– asigură legătura cu Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului în vederea obţinerii avizelor şi acordurilor necesare lucrărilor de
investiţii proprii;
– acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru lucrările ce se realizează la obiectivele
aflate în domeniul public şi privat de interes judeţean;
– participă la fundamentarea actelor administrative ale Consiliului judeţean şi Preşedintelui
Consiliului judeţean ce au ca obiect realizarea unor obiective noi de interes judeţean;
– acordă consultanţă consiliilor locale în vederea realizării unor lucrări noi sau reparaţii la
obiectivele din patrimoniul acestora;
– participă la elaborarea programelor şi strategiilor în ceea ce priveşte realizarea de
obiective noi de interes judeţean;
– urmăreşte realizarea investiţiilor proprii şi lucrărilor de reparaţii la obiectivele aflate pe
domeniul public şi privat de interes judeţean, pe parcursul execuţiei, conform documentaţiilor de
proiectare elaborate, asigurând recepţia calitativă a lucrărilor executate şi corelarea situaţiilor de
lucrări cu operaţiile fizice efectuate (asistenţa tehnică la structuri şi finisaje);
– urmăreşte starea tehnică a imobilelor din domeniul public şi privat al judeţului şi face
propuneri pentru intervenţii în caz de necesitate;
– asigură deschiderea finanţării, decontarea lunară, urmăreşte efectuarea recepţiilor şi
predarea obiectivelor de investiţii la beneficiarii de dotaţii;
– participă la negocieri şi medieri în legătură cu indexarea coeficienţilor de manoperă,
utilaje de transport etc. pentru lucrările de construcţii şi reparaţii la obiectivele aflate în domeniul
public şi privat de interes judeţean.
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6. Compartiment funcţional programe, dezvoltare locală, echipare edilitară
şi mediu (împreună cu Unitatea judeţeană pentru monitorizarea serviciilor
comunitare de utilităţi publice – UJM)
– iniţiază propuneri de studii şi proiecte privind dezvoltarea infrastructurii edilitare a
judeţului;
– analizează şi propune spre aprobare Consiliului judeţean programele anuale şi de
perspectivă referitoare la modernizarea sau dezvoltarea reţelelor tehnico-edilitare;
– analizează şi supune spre aprobare sau avizare documentaţiile tehnico-economice pentru
lucrările edilitare nominalizate de Consiliul judeţean;
– acordă asistenţă tehnică la execuţia lucrărilor de investiţii, reparaţii curente şi capitale
pentru obiectivele edilitare aflate în domeniul public sau privat de interes judeţean, urmărind
efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor, respectiv recepţia finală la expirarea perioadei de
garanţie;
– analizează şi informează asupra modului de utilizare a resurselor de apă, energie
electrică, agent termic, gaze naturale şi combustibil pe localităţi şi judeţ, precum şi a reţelelor
aferente acestora;
– îndrumă activitatea de administrare, întreţinere şi exploatare a fondului locativ şi de
sprijinire a populaţiei în construirea şi repararea locuinţelor afectate de calamităţi şi dezastre
naturale;
– colaborează cu celelalte servicii publice ale Consiliului judeţean la stabilirea programelor
şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a judeţului;
– analizează şi propune Consiliului judeţean nominalizarea localităţilor în care urmează să
se execute lucrări de reţele electrice (electrificarea unor sate, extinderea reţelelor de electrificare,
reparaţii la reţelele existente, resurse regenerabile – neconvenţionale – etc.);
– consiliază consiliile locale în vederea elaborării studiilor de fezabilitate sau
documentaţiilor tehnice pentru lucrări de alimentare cu apă finanţate din diverse surse;
– urmăreşte aplicarea măsurilor prevăzute în Programul judeţean privind gestionarea
deşeurilor;
– organizează campanii de informare/conştientizare a publicului şi a sectoarelor industriale
privind problemele de mediu;
– contribuie la elaborarea programului de monitorizare a problemelor de mediu la nivelul
judeţului;
– colaborează permanent cu Agenţia pentru protecţia mediului Buzău pentru identificarea
problemelor de mediu la nivel local şi reanalizarea acestora în contextul angajamentelor rezultate
din procesul de negocieri, Capitolul 22 – Mediu cu Uniunea Europeană în vederea soluţionării lor.

Atribuţiile Unităţii judeţene pentru monitorizarea serviciilor comunitare de
utilităţi publice (UJM):
– asigură şi coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării
serviciilor comunitare de utilităţi publice pentru comunele şi oraşele din judeţ şi a planurilor de
implementare aferente acestora, precum şi centralizarea şi implementarea acestora, alături de
autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti implicate, în conformitate cu
cerinţele acquis-ului comunitar în domeniu şi respectarea prevederilor Legii nr.51/2006 şi Hotărârii
Guvernului nr.246/2006 referitoare la Strategia Naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor
comunitare de utilităţi publice, prin care se asigură următoarele utilităţi:
• alimentarea cu apă;
• canalizarea şi epurarea apelor uzate;
• colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
• salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide;
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• alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
• iluminatul public;
• transportul public local;
– elaborează şi supune spre aprobare plenului Consiliului judeţean Strategia judeţeană
privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi a planului de implementare aferent
acesteia, precum şi actualizarea anuală a acestora în colaborare cu operatorii existenţi;
– monitorizează, fundamentează şi coordonează implementarea strategiilor locale şi a
planurilor aferente cu respectarea termenelor de realizare şi a indicatorilor de performanţă şi calitate
în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, corespunzător legislaţiei în vigoare;
– inventariază şi centralizează trimestrial rapoartele de evaluare pentru fiecare tip de
serviciu comunal de utilităţi publice: alimentare cu ap, canalizare şi epurare a apelor uzate,
colectare, canalizare şi evacuare a apelor pluviale, alimentare cu energie termică în sistem
centralizat, transport public local, iluminat public;
– prezintă rapoarte de activitate şi le supune spre aprobare Consiliului judeţean;
– transmite trimestrial rapoarte de monitorizare şi evaluare pentru fiecare tip de serviciu
comunal de utilităţi publice către Biroul prefectural de monitorizare, Unitatea centrală de
monitorizare, precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumentele structurale şi
programele operaţionale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
– asistă operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale în procesul de accesare şi
atragere a fondurilor pentru investiţii;
– elaborează şi aprobă un Plan–director pentru fiecare sector al serviciilor comunitare de
utilităţi publice în care să se identifice şi să se centralizeze obiectivele de investiţii necesare la
nivelul fiecărei comunităţi locale, prioritatea acestora, identificarea resurselor necesare realizării
proiectelor;
– coordonează întreg procesul în cazul proiectelor de investiţii publice ce necesită o
abordare judeţeană sau care înglobează oraşe şi/sau zone rurale şi colaborează cu agenţiile de
dezvoltare regionale în cazul proiectelor cu abordare regională.

D. Direcţia de dezvoltare regională
Art. 22. (1) Direcţia de dezvoltare regională gestionează mandatul de competenţe şi
activităţi al autorităţii publice judeţene privind elaborarea şi implementarea proiectelor/programelor
cu finanţare nerambursabilă, de elaborare şi monitorizare a unor strategii pe termen mediu şi lung
de dezvoltare durabilă în context naţional şi regional a judeţului şi de stimulare a parteneriatelor
public-private.
(2) Direcţia îndeplineşte un rol important în realizarea unui sistem de comunicare eficient şi
constant cu Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est, cu autorităţi publice din regiuni din
străinătate, promovând imaginea judeţului Buzău şi oferta acestuia de colaborare şi parteneriat.
(3) Direcţia este condusă de un director executiv şi are în structura organizatorică un serviciu
şi 2 compartimente funcţionale:
1. Serviciul elaborare, implementare, monitorizare proiecte
2. Compartimentul funcţional de relaţii internaţionale
3. Compartimentul funcţional strategii, programe, prognoze

1. Serviciul elaborare, implementare, monitorizare proiecte
– identifică programele de finanţare care se adresează autorităţilor publice locale,
serviciilor descentralizate şi instituţiilor de interes judeţean aflate sub coordonarea consiliului
judeţean;
– asigură informaţii şi asistenţă de specialitate consiliilor locale în scopul accesării
fondurilor nerambursabile;
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– colaborează la realizarea şi actualizarea portofoliului judeţean de proiecte eligibile prin
fondurile structurale şi de coeziune;
– identifică potenţialii parteneri - locali, naţionali şi internaţionali - şi colaborează cu
aceştia în vederea elaborării proiectelor de interes comun;
– întocmeşte (în colaborare cu celelalte compartimente sau structuri aflate în subordinea
Consiliului judeţean Buzău şi cu partenerii/asociaţii din proiect) cererile de finanţare pentru
proiectele cu finanţare nerambursabilă în care Consiliul judeţean are calitatea de solicitant;
– stabileşte relaţii de asociere/parteneriat cu autorităţi locale, ONG-uri sau alte structuri
pentru implementarea unor proiecte de interes comun;
– colaborează la implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă în care funcţionarii
serviciului au calitatea de membri ai echipei de proiect;
– realizează activităţi de monitorizare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă în care
funcţionarii serviciului au calitatea de membri ai echipei de proiect;
– asigură realizarea bazei de date privind proiectele aflate in diverse stadii de promovare,
evaluare sau implementare, monitorizând situaţia existentă în consiliul judeţean, serviciile
descentralizate şi instituţiile de interes judeţean, precum şi în consiliile locale;
– asigură relaţia Consiliului Judeţean cu Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) în
vederea participării la acţiuni comune şi transmite agenţiei propuneri pentru elaborarea strategiilor
de dezvoltare regională, urmărind aplicarea acestora în judeţ;
– cooperează cu toţi factorii interesaţi (ADR, autorităţi publice locale, servicii
deconcentrate ale ministerelor în teritoriu, societatea civilă, instituţii de învăţământ, unităţi de
cercetare etc.) în vederea implementării strategiei de dezvoltare regională;
– asigură relaţiile informaţionale şi de consultanţă cu Ministerul Integrării Europene,
Ministerul Finanţelor Publice şi alte structuri guvernamentale responsabile de gestionarea fondurilor
nerambursabile interne şi externe;
– participă la programe de perfecţionare profesională cu tematică specifică;
– îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii încredinţate de Consiliul judeţean,
Preşedintele acestuia, precum şi cele rezultate din legi şi alte acte normative.

2. Compartimentul funcţional de relaţii internaţionale
– asigură identificarea posibilităţilor de colaborare inter-regională în domenii de interes
reciproc (înfrăţiri, cooperări, parteneriate) între Consiliul judeţean Buzău şi unităţi administrativteritoriale din alte ţări;
– asigură asistenţă de specialitate în domeniul relaţiilor internaţionale, urmărind
dezvoltarea şi diversificarea acestora, atât la nivelul consiliului judeţean, cât şi la nivel local;
– monitorizează întregul sistem de relaţii externe, înfrăţiri, parteneriate şi contacte externe
de la nivelul autorităţilor locale, al serviciilor şi instituţiilor de interes judeţean aflate sub
coordonarea consiliului judeţean;
– elaborează programul vizitelor şi al întâlnirilor oficiale din ţară şi străinătate;
– asigură desfăşurarea în bune condiţii a convorbirilor cu delegaţiile străine, traduceri şi
retroversiuni etc.;
– întreprinde toate demersurile necesare împreună cu Direcţia economică pentru pregătirea
deplasărilor delegaţiilor la diverse reuniuni internaţionale;
– asigură redactarea corespondenţei internaţionale;
– iniţiază şi asigură încheierea de protocoale, convenţii, acte de înfrăţire, parteneriate şi
programe comune pentru materializarea colaborărilor externe;
– colaborează cu compartimentele de specialitate ale consiliului judeţean, serviciile şi
instituţiile proprii în acţiunile şi proiectele care implică sfera de interes a problematicii europene şi a
relaţiilor externe;
– participă la reuniunile şi manifestările de documentare şi formare organizate la nivel
local, regional şi naţional, pe problematica europeană;
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– asigură iniţierea şi menţinerea unor relaţii de colaborare cu diferite organizaţii
internaţionale care vizează dezvoltarea cooperării inter-statale si inter-regionale;
– menţine şi dezvoltă relaţiile de informare, colaborare şi promovare cu reprezentanţele
străine, ambasadele şi consulatele acreditate în România, cu camerele de comerţ şi alte organizaţii
care pot deveni canale de promovare şi comunicare externă;
– răspunde de buna funcţionare a Centrului de informare europeană „Eurofocus”, centru
care asigură diseminarea informaţiilor privind Uniunea Europeană, organizează anual "Ziua
Europei" şi alte evenimente asociate tematicii europene;
– exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotarâri ale consiliului judeţean, dispoziţii ale
preşedintelui sau orice alte acte normative.

3. Compartimentul funcţional strategii, programe, prognoze
– întocmeşte (pe baza propunerilor consiliilor locale, a tuturor structurilor, serviciilor
publice şi instituţiilor de interes judeţean) proiecte de strategii şi programe privind dezvoltarea
economico-socială a judeţului şi le propune spre aprobare Consiliului judeţean;
– monitorizează şi raportează trimestrial îndeplinirea obiectivelor din Programul anual de
dezvoltare economico-socială a judeţului şi din strategiile adoptate pentru judeţul Buzău pe termen
mediu şi lung raportate la domeniile de competenţă ale consiliului judeţean;
– furnizează informaţiile necesare întocmirii profilului regional al Regiunii de Sud-Est in
cadrul politicii de dezvoltare regională;
– furnizează date necesare elaborării cererilor de finanţare nerambursabilă a proiectelor;
– realizează materiale promoţionale în scopul prezentării oportunităţilor locale de
dezvoltare (monografii, pliante, materiale informaţionale etc.);
– realizează prezentări ale oportunităţilor de afaceri locale pentru diferite evenimente:
vizite externe, expoziţii, târguri etc;
– realizează materiale de prezentare la solicitarea diverselor organizaţii interesate să
participe la dezvoltarea socio-economică sau promovarea judeţului (potenţiali investitori, parteneri
de proiect, publicaţii, ONG-uri etc.);
– sprijină consiliile locale în procesul de fundamentare şi elaborare a unor programe de
dezvoltare pe diverse termene şi domenii de activitate;
– coordonează activitatea de realizare a geoparcului din judeţul Buzău;
– sprijină prin mijloace specifice desfăşurarea activităţilor de promovare a judeţului;
– participă la programe de perfecţionare profesională cu tematică specifică;
– exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului judeţean, dispoziţii ale
preşedintelui sau orice alte acte normative.

E. Arhitect şef
Art. 23. (1) Arhitectul şef al judeţului reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării
teritoriului şi al urbanismului din cadrul administraţiei publice judeţene şi îndeplineşte atribuţiile
conferite de Legea nr.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca şef al
compartimentelor funcţionale determinate prin conţinutul atribuţiilor.
(2) Arhitectul şef al judeţului este coordonatorul activităţilor de amenajare a teritoriului
judeţean, de dezvoltare urbanistică generală a judeţului şi a unităţilor administrativ-teritoriale
componente ale acestuia.
(3) Funcţia de arhitect şef este o funcţie de autoritate tehnică şi de reprezentare asimilată
funcţiei publice de conducere de “director executiv”.
(4) Arhitectul şef conduce 3 compartimente funcţionale care au următoarele atribuţii:
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1. Compartiment funcţional amenajarea teritoriului şi urbanism:
– stabileşte orientări generale privind amenajarea teritoriului, organizarea şi dezvoltarea
urbanistică a localităţilor pe baza planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. În acest
scop, coordonează activitatea consiliilor locale şi le acordă asistenţă tehnică de specialitate;
– asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului naţional,
regional şi zonal în cadrul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru
teritoriile administrative ale localităţilor din judeţ, asigură elaborarea planului de amenajare a
teritoriului judeţean, a planurilor zonale de amenajare a teritoriului, care sunt de interes judeţean şi
le aprobă conform prevederilor legii;
– solicită consiliilor locale să elaboreze sau să actualizeze documentaţia de amenajare a
teritoriului sau de urbanism în vederea asigurării aplicării unor prevederi cuprinse în programele de
dezvoltare a judeţului;
– analizează şi supune spre avizare lucrări de amenajare a teritoriului pentru suprafeţele de
teren degradate aparţinând consiliilor locale, perdele de protecţie, împăduriri, desecări, corecţii de
torenţi, protejări de maluri împotriva inundaţiilor etc.

2. Compartiment funcţional autorizări – cadastru:
– analizează operativ respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse în
vederea emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare – din
competenţa de emitere a Preşedintelui Consiliului judeţean sau, în cazul în care primarii
municipiilor, oraşelor şi comunelor nu au respectat obligaţia de a ocupa funcţia de arhitect şef din
cadrul aparatului de specialitate al primarului cu o persoană cu pregătire corespunzătoare în
domeniu, analizează şi documentaţiile privind investiţiile ce se execută în intravilanul localităţilor;
– analizează proiectele depuse pentru autorizarea executării lucrărilor în vederea constatării
îndeplinirii tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, precum
şi a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant;
– pregăteşte şi prezintă documentaţiile depuse spre analiză în Comisia de acorduri unice,
întocmeşte acordul unic;
– redactează şi prezintă spre semnare certificatele de urbanism şi autorizaţiile de
construire/desfiinţare din competenţa de emitere a Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău;
– asigură publicitatea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare,
precum şi a avizelor emise de administraţia publică judeţeană;
– acordă asistenţă tehnică de specialitate, analizează şi avizează documentele
(documentaţiile) depuse pentru obţinerea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de
construire/desfiinţare din competenţa de emitere a primarilor comunelor, respectiv ai oraşelor şi,
după caz, ai municipiilor (în situaţia în care la nivelul acestora nu sunt constituite structuri de
specialitate), în baza convenţiilor încheiate între Preşedintele Consiliului judeţean şi primarii
localităţilor interesate;
– analizează operativ documentaţiile tehnice depuse de societăţile comerciale şi propune
spre avizare cererile acestora în vederea obţinerii certificatelor de atestare a drepturilor de
proprietate asupra terenurilor, conform Hotărârii Guvernului nr.834/1991;
– colaborează la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de
interes public şi privat de interes judeţean.

3. Compartiment funcţional disciplina în construcţii:
– urmăreşte respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în
construcţii în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale potrivit competenţelor de emitere a
autorizaţiilor de construire/desfiinţare, conform art.27 alin.(1) din Legea nr.50/1991, republicată;
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– centralizează, constituie şi gestionează baza de date permanentă a lucrărilor publice şi
construcţiilor autorizate, realizate din fonduri publice şi private, în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului nr.583/1998 şi Metodologiei de actualizare trimestrială;
– asigură secretariatul Comisiei judeţene antiseismice şi întocmeşte materialele cerute de
organele centrale în domeniu;
– asigură secretariatul Consiliului tehnico-ştiinţific judeţean şi a comisiilor acestuia;
– asigură secretariatul Comisiei tehnice de urbanism de pe lângă Consiliul judeţean;
– asigură secretariatul Comisiei de acorduri unice;
– asigură evidenţa certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare
emise de Preşedintele Consiliului judeţean Buzău;
– stabileşte taxele necesare eliberării certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de
construire/desfiinţare şi participă la regularizarea valorii taxelor de autorizare la expirarea duratei de
execuţie a lucrărilor de construire prevăzute în autorizaţie.

G. Serviciul resurse umane, salarizare
Art. 24. (1) Serviciul resurse umane, salarizare organizează şi gestionează resursele umane
la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean şi asigură fundamentarea riguroasă, pe
criterii de performanţă, a politicilor de personal la nivel judeţean; serviciul este subordonat direct
Preşedintelui Consiliului judeţean.
(2) În colaborare cu Preşedintele, vicepreşedinţii Consiliului judeţean şi Secretarul
judeţului, cât şi conducerile celorlalte structuri organizatorice din aparatul de specialitate al
Consiliului judeţean promovează cultura managerială în domeniul resurselor umane bazată pe
creşterea valorii şi performanţelor potrivit standardelor internaţionale, participând împreună cu
acestea la realizarea programelor, proiectelor şi strategiilor de dezvoltare a administraţiei publice la
nivel judeţean.
(3) Serviciul este condus de un şef serviciu, funcţionar public de conducere.
(4) În realizarea competenţelor sale, Serviciul resurse umane, salarizare îndeplineşte
următoarele atribuţii:
– întocmeşte, conform reglementărilor legale şi a propunerilor înaintate de direcţiile,
serviciile şi birourile independente de specialitate, documentaţiile privind organigrama, numărul de
personal şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate, care se supun, spre aprobare, Consiliului
judeţean, la propunerea preşedintelui;
– pe baza organigramei şi statului de funcţii aprobate, elaborează statul de personal, care
se înaintează spre aprobare preşedintelui Consiliului judeţean;
– pune la dispoziţia consiliilor locale materiale şi acordă asistenţă de specialitate pentru
aplicarea normelor metodologice şi precizărilor privind stabilirea structurii organizatorice şi
numărul de personal din compartimentele funcţionale de specialitate ale acestora, planul de ocupare
a funcţiilor publice;
– realizează documentaţiile impuse de cadrul legislativ în vederea organizării concursurilor
pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, funcţii
publice şi contractuale, participă în comisiile de concursuri, întocmeşte lucrările de secretariat şi
răspunde de buna organizare şi desfăşurare a acestor concursuri;
– întocmeşte, actualizează, rectifică şi păstrează dosarele profesionale ale funcţionarilor
publici cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal;
– transmite, în termenele prevăzute de lege, la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
modificările ce apar în situaţia funcţionarilor publici;
– gestionează carnetele de muncă ale salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului judeţean şi ale conducerii acestuia şi efectuează toate operaţiunile stabilite prin lege;
– eliberează, la cerere, personalului din aparatul de specialitate documente care să ateste
activitatea profesională, vechimea în muncă, în specialitate şi în funcţie, veniturile realizate etc.;
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– iniţiază, la propunerea conducerilor direcţiilor şi compartimentelor asimilate, demersurile
legale privind promovarea în funcţie şi avansarea personalului din aparatul de specialitate al
Consiliului judeţean, pentru funcţiile publice şi contractuale;
– întocmeşte, în conformitate cu prevederile legale, documentaţiile privind stabilirea
indemnizaţiilor de conducere, acordarea premiilor, a salariului de merit şi a altor sporuri la salariul
de bază, precum şi a concediului de odihnă suplimentar pentru personalul din aparatul de
specialitate, la propunerea conducerilor direcţiilor şi a compartimentelor asimilate, avizate, după
caz, de vicepreşedinţii Consiliului judeţean sau Secretarul judeţului;
– propune, în funcţie de reglementările legale în vigoare, categoriile de funcţionari publici
din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean care beneficiază de sporurile stabilite de lege
pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care au
cunoştinţă în exercitarea funcţiei, precum şi procentul concret al acestuia care se stabilesc prin
dispoziţie a Preşedintelui Consiliului judeţean;
– întocmeşte documentaţiile necesare pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului
din aparatul de specialitate, precum şi a modificărilor de orice natură intervenite conform
reglementărilor legale;
– întocmeşte documentaţiile în vederea pensionării personalului din aparatul de specialitate
care îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
– calculează şi ţine evidenţa vechimii în muncă pentru trecerea în tranşe superioare în
vederea acordării sporurilor corespunzătoare;
– întocmeşte statele de plată pentru întregul personal pe baza listelor de prezenţă avizate de
conducerile structurilor organizatorice, precum şi documentele pentru plata indemnizaţiilor
membrilor Consiliului judeţean şi ai comisiilor constituite la nivel judeţean care vor fi semnate de
Preşedintele Consiliului judeţean şi de directorul executiv al Direcţiei economice. Statele de plată
vor fi vizate pentru controlul financiar preventiv, conform dispoziţiilor Preşedintelui Consiliului
judeţean;
– întocmeşte programarea anuală a concediilor de odihnă şi ţine evidenţa efectuării
acestuia pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean;
– urmăreşte întocmirea de către şefii ierarhici a fişelor şi rapoartelor de evaluare a
performanţelor profesionale individuale pentru personalul din subordine;
– coordonează şi monitorizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale
individuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare;
– întocmeşte trimestrial, la propunerea conducerilor structurilor organizatorice din aparatul
de specialitate, programul de perfecţionare a pregătirii profesionale conform programelor transmise
de Institutul Naţional de Administraţie şi de centrele regionale şi realizează legăturile funcţionale
între acestea şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, urmărind permanent modul de derulare a
procesului de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru personalul din aparatul de specialitate;
– întocmeşte fişele şi ţine evidenţa tuturor rezerviştilor cu obligaţii militare din cadrul
compartimentelor de specialitate ale Consiliului judeţean, întocmeşte lucrările periodice cu privire
la mobilizarea la locul de muncă;
– acordă asistenţă tehnică de specialitate instituţiilor aflate sub autoritatea Consiliului
judeţean;
– acordă asistenţă de specialitate consiliilor locale, privind organizarea şi desfăşurarea
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de funcţii publice şi contractuale, întocmirea
documentaţiilor necesare pentru modificarea salariilor conform reglementărilor legale în vigoare,
modul de emitere a documentelor pentru angajarea, salarizarea personalului, completarea carnetelor
de muncă şi registrelor de evidenţă pentru personalul din aparatul propriu al acestora, precum şi
celelalte activităţi şi atribuţii din domeniul resurselor umane conform cerinţelor impuse de legislaţia
în vigoare;
– participă în comisiile de concurs la instituţiile aflate sub autoritatea Consiliului judeţean
şi la autorităţile locale, conform solicitărilor acestora;
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– stabileşte fondul de salarii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, în
vederea întocmirii proiectului de buget anual;
– întocmeşte rapoarte şi chestionare statistice trimestriale, semestriale şi anuale şi
colaborează cu Direcţia generală Buzău a Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice şi
cu Direcţia generală a finanţelor publice Buzău pentru realizarea acestora conform normelor legale
în vigoare;
– colaborează cu instituţiile abilitate în vederea realizării obiectivelor în domeniul
resurselor umane potrivit legislaţiei în vigoare;
– asigură lucrările necesare pentru evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici atât
din cadrul aparatului propriu, cât şi pe judeţ, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi
cele referitoare la urmărirea carierei funcţionarilor publici şi organizează sistemul informaţional în
domeniu;
– întocmeşte baza de date pentru evidenţa funcţionarilor publici la nivelul Consiliului
judeţean sau la nivelul judeţului, după caz;
– realizează legătura funcţională cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici referitoare
la evidenţa şi urmărirea carierei funcţionarilor publici, conform prevederilor Legii nr.188/1999, cu
modificările şi completările ulterioare;
– colaborează cu Casa judeţeană de asigurări sociale de sănătate, conform reglementărilor
legale în domeniu;
– ţine evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite şi asigură întocmirea
documentaţiilor necesare în vederea obţinerii avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare;
– întocmeşte, ţine evidenţa şi asigură depunerea în termenul prevăzut de lege a fişelor
fiscale atât pentru personalul din aparatul propriu, cât şi pentru consilierii judeţeni şi membrii
comisiilor constituite la nivel judeţean, în vederea stabilirii impozitului pe venitul global;
– întocmeşte şi depune la instituţiile autorizate documentaţiile prevăzute de legislaţia în
domeniul asigurărilor sociale şi al asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;
– la solicitare, pregăteşte lucrările necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii
comisiilor de disciplină şi paritară;
– întocmeşte planul anual de ocupare a funcţiilor publice vacante la nivel judeţean şi îl
înaintează, în termen, împreună cu documentaţiile impuse de cadrul legislativ în domeniu, Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici, urmărind respectarea acestuia;
– în urma obţinerii documentaţiilor solicitate autorităţilor locale şi instituţiilor subordonate,
întocmeşte programul anual de pregătire şi specializare a personalului în domeniul informaticii;
– întocmeşte documentaţiile impuse de lege privind monitorizarea cheltuielilor de personal
pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean şi instituţiile aflate sub autoritatea autorităţii
publice judeţene;
– realizează, împreună cu conducerile structurilor organizatorice din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean, documentaţiile impuse de legislaţia în vigoare privind
securitatea şi sănătatea în muncă şi instruirea personalului pe aceste probleme, precum şi pentru
protecţia muncii;
– îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin hotărâre a Consiliului judeţean, dispoziţie a
Preşedintelui sau impuse de legislaţia în vigoare în domeniul resurselor umane şi salarizării.

F. Serviciul de informatică
Art.25. (1) Serviciul informatică asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin administraţiei
publice judeţene în ce priveşte managementul şi gestiunea resurselor de tehnologia informaţiei din
dotare; elaborarea şi implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice prin modernizare.
(2) Serviciul de informatică este condus de un şef serviciu, funcţionar public.
(3) Serviciul informatică are următoarele atribuţii:
– participă la elaborarea strategiei de reformă a administraţiei publice judeţene, în relaţie
cu informatizarea administraţiei publice;
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– analizează situaţia existentă şi propune perfecţionările ce urmează a fi aduse sistemului
informatic integrat al Consiliului judeţean, ca urmare a diversificării activităţii sau a modificării
legislaţiei în vigoare. În cadrul sistemului informatic se realizează proiectarea fluxurilor de date şi
responsabilităţi clare, cu scopul de a se cunoaşte cu precizie cine asigură sursele de date, cum se
face prelucrarea datelor de intrare, care sunt persoanele care au acces la datele de ieşire (accese
diferenţiate, forma de prezentare a datelor de ieşire în raport cu tipul de acces admis);
– întreţine sistemul informatic al Consiliului judeţean;
– propune achiziţionarea de hardware (calculatoare, imprimante, scannere, alte dispozitive
periferice specifice) necesar completării reţelei interne de calculatoare sau înlocuirii unor posturi în
reţea;
– propune achiziţionarea de software de bază şi de aplicaţie (sisteme de operare, medii de
dezvoltare şi/sau exploatare, aplicaţii specifice compartimentelor Consiliului judeţean, licenţe de
utilizare), necesar funcţionării sistemului informatic propriu;
– participă la iniţierea şi monitorizarea/coordonarea de proiecte şi programe judeţene de
informatizare a administraţiei publice;
– propune scoaterea din funcţiune a tehnicii de calcul depăşită moral sau fizic;
– preia parţial tehnoredactarea lucrărilor de secretariat, în special în pregătirea numerelor
Monitorului oficial al Consiliului judeţean, prin procesarea materialelor din cuprins;
– asistă tehnic sau execută tehnoredactarea publicaţiilor ocazionale ale Consiliului
judeţean;
– la cererea conducerii, participă la realizarea de analize, sinteze şi prognoze economice şi
sociale necesare procesului de decizie prin asistarea cu calculatorul (programe specializate);
– asistă tehnic lucrările de proiectare (documentaţii, devize, desen tehnic automat,
proiectare, calcule inginereşti, programe de cercetare);
– monitorizează şi întreţine bazele de date tematice stabilite în acord cu cerinţele
conducerii Consiliului judeţean;
– asigură, pe calculator, condiţiile de consultare şi actualizare a bazei de date juridice în
reţeaua internă de calculatoare;
– propune şi realizează strategii de prevenire şi combatere a atacurilor din afara reţelei
interne (hackeri, viruşi, cai troieni, viermi, programe spion) prin mijloace de tip antivirus,
antispyware, firewall sau altele, adecvate scopului şi stadiului de evoluţie;
– propune şi realizează strategii de combatere a utilizării, în nodurile reţelei interne, de
programe pirat şi/sau nelicenţiate (medii de dezvoltare/exploatare, software de bază, jocuri,
documente etc.);
– constituie şi întreţine, la cererea conducerii, fondul de informaţii necesar colaborărilor
interne şi internaţionale ale unităţilor administrativ-teritoriale;
– întreţine, prin modificare şi completare, la cererea conducerii, site-ul propriu pe Internet;
pentru aceasta, propune măsuri referitoare la dimensionarea şi structurarea site-ului şi la găzduirea
acestuia pe un server specializat;
– monitorizează legarea la Internet a reţelei interne de calculatoare;
– asistă utilizarea serviciului de e-mail de către corespondenţii cu adrese POP3 din reţea;
– preia şi transmite informaţii prin Internet, atunci când este cazul, prin utilizarea
serviciului de navigare;
– administrează reţeaua internă de calculatoare;
– participă la realizarea prevederilor legate de transparenţa decizională, aşa cum sunt ele
prevăzute de lege, prin publicarea pe site-ul propriu a documentelor stabilite de conducere;
– participă, la cererea conducerii, la orice acţiune (asistare de proiectare tehnică, instalare
reţea judeţeană şi software aferent, implementarea reţelei judeţene, exploatarea reţelei judeţene etc.)
legată de informatizarea administraţiei publice locale, conform prevederilor Strategiei de
Informatizare a Administraţiei Publice aprobată de Guvern;
– acordă consiliilor locale asistenţă de specialitate în domeniu;
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– propune, în funcţie de structura reţelei şi de extinderea atribuţiilor, necesarul de personal,
modul şi nivelul de instruire necesar pe posturi;
– asigură participarea personalului propriu la programele de perfecţionare organizate în
alte unităţi, în vederea însuşirii metodelor de analiză, programe şi utilizare a echipamentelor de
calcul;
– prezintă, la cererea Consiliului judeţean, rapoarte şi informări privind activitatea
serviciului, în termenul şi forma solicitată;
– întocmeşte rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotărâri în domeniul de activitate
al serviciului, în vederea promovării lor în Consiliul judeţean;
– îndeplineşte, potrivit legii, alte atribuţii încredinţate de Consiliul judeţean, Preşedinte şi
vicepreşedinţi.

H. Biroul audit public şi control financiar intern
Art. 26. (1) Biroul audit public si control financiar intern este organizat ca o structură
functională independentă, aflată în subordinea directă a Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău.
(2) Activitatea exercitată de auditul intern are ca scop:
a) asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate să îmbunătaţească sistemele şi
activitaţile Consiliului judeţean Buzău;
b) sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entitaţii publice printr-o abordare
sistematică şi metodică, prin care se evaluează şi se îmbunataţeşte eficacitatea
sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a
proceselor administrării.
(3) Biroul este condus de un sef birou, functionar public şi are următoarele atribuţii privind
activitatea de audit intern:
– elaborarea normelor interne specifice administraţiei publice judeţene şi ale
activităţii instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea consiliului, norme supuse aprobarii
Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău;
– elaborarea proiectului Planului anual de audit intern pe baza metodologiei aprobate de
Consiliul judeţean Buzău;
– actualizarea Planului de audit intern in funcţie de modificările legislative sau
organizatorice care schimbă gradul de semnificaţie al auditării anumitor acţiuni sau operaţiuni, sau
la solicitarea expresă a Uniunii Centrale de Armonizare pentru Audit Public Intern, sau la
solicitarea Preşedintelui Consiliului judeţean;
– efectuarea misiunilor de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar si control (atât ale Consiliului judeţean, cât şi ale instituţiilor aflate sub autoritatea sa)
sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi
eficacitate;
– raportarea periodică către Preşedintele Cnsiliului judeţean asupra constatărilor,
concluziilor si recomandărilor rezultate din activitaţile sale de audit;
– informarea Preşedintelui asupra recomandărilor auditorilor, neînsuşite de conducerile
entităţilor auditate si despre consecinţele acestora;
– informarea Uniunii Centrale de Armonizare pentru Audit Public Intern sau structurile
teritoriale ale acesteia despre recomandările neînsuşite de către conducerile tuturor entităţilor
publice auditate şi despre consecinţele acestora;
– elaborarea Raportului anual de audit intern asupra activităţii desfăşurate şi supunerea
lui spre aprobare Preşedintelui Consiliului judeţean;
– în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, înştiinţarea în termen de 3
zile a Preşedintelui Consiliului judeţean şi directorilor instituţiilor auditate, precum şi structura de
control intern abilitată, în scopul continuării investigaţiei şi stabilirii măsurilor concrete de intrare în
legalitate sau, după caz, de recuperare a prejudiciului creat;
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– la solicitarea autorităţilor publice locale, cu aprobarea Preşedintelui Consiliului
judeţean, acordarea de sprijin şi consultanţă tehnică privind administrarea, gestionarea bunurilor,
angajarea şi efectuarea cheltuielilor;
– organizarea şi efectuarea de activităţi de consiliere;
– evaluarea activităţii de audit intern desfăşurată de entităţile de sub autoritatea
Consiliului judeţean Buzău.
(4) Biroul are atribuţii şi cu privire la controlul financiar intern şi pe această latură a
activităţii urmăreşte realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor Consiliului
judeţean şi instituţiilor de sub autoritatea acestuia, stabilite în concordanţă cu propria lor misiune, în
condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;
– verifică existenţa, integritatea, păstrarea şi paza bunurilor şi valorilor deţinute cu orice
titlu:
a) existenţa faptică a numerarului aflat în casă;
b) existenţa faptică a celorlalte valori aflate în casă;
c) respectarea disciplinei de casă;
d) gestiuni materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, etc
e) stabilirea şi constituirea garanţiilor materiale ale gestionarilor;
– efectuează control în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea si
natura bunurilor, posibilităţile de sustrageri, condiţiile de păstrare şi gestionare, parcurgând un
număr reprezentativ de repere şi documente care să permită tragerea unor concluzii temeinice
asupra respectării actelor normative din domeniul financiar, contabil şi gestionar;
– verifică utilizarea valorilor materiale de orice fel, declasarea şi casarea de bunuri:
a) aprovizionarea cu mijloace materiale în funcţie de necesar, stocuri existente;
b) respectarea normelor legale referitoare la recepţia, gestionarea şi livrarea
bunurilor din gestiuni;
c) legalitatea şi realitatea operaţiunilor de casare, declasare, scoatere din uz,
transferarea mijloacelor materiale;
– verificarea efectuării corecte, în numerar sau prin virament, a încasărilor şi plăţilor, în
lei şi valută, de orice natură, inclusiv a salariilor şi a reţinerilor din acestea şi a altor obligaţii fată de
salariaţi;
– verificarea întocmirii şi circulaţiei documentelor primare, documentelor tehnicoperative şi contabile;
– verificarea modului de efectuare a inventarierii anuale, regularizării şi valorificării
diferenţelor constatate, la termenele şi în condiţiile dispoziţiilor legale;
– verificarea respectării prevederilor legale în domeniul planificării financiare şi a
controlului financiar preventiv propriu;
– verificarea respectării procedurii de colectare a creanţelor de la clienţii rău platnici,
precum şi modul de calcul al dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate de aceştia;
– întocmirea de note de constatare, în care se consemnează abaterile constatate,
consecinţele economice, financiare, patrimoniale şi persoanele vinovate, precum şi măsurile luate;
– raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din
activităţile de control şefului Biroului audit public şi control financiar intern;
– prezentarea concluziilor finale asupra controlului efectuat, împreună cu măsurile ce se
propun, Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău.

I. Compartimentul calitate
Art. 27. (1) Compartimentul calităţii constituie o structură funcţională suport pentru
Sistemul de Management al Calităţii (SMC) la nivelul Consiliului judeţean, constituit din resurse
umane minimale necesare proiectării, implementării şi susţinerii SMC.
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(2) Se subordonează direct Preşedintelui Consiliului judeţean şi este coordonat de
directorul executiv al Direcţiei juridice şi administraţie publică locală, care este numit, prin
dispoziţia Preşedintelui, Reprezentantul Managementului cu Calitatea (RMC).
(3) Compartimentul calităţii are următoarele atribuţii:
– elaborează documentaţia SMC (Manualul Calităţii, Procedurile generale şi a
formularelor anexă) în vederea avizării şi aprobării de către RMC şi, respectiv, a Preşedintelui
Consiliului judeţean;
– revizuieşte periodic documentaţia SMC;
– ţine gestiunea (sistem informatic şi suport hârtie – în original) a documentelor SMC şi
asigură difuzarea controlată a Manualului Calităţii, Procedurilor generale în cadrul Consiliului
judeţean, sub coordonarea RMC;
– colaborează cu responsabilii cu calitatea ai compartimentelor aparatului de specialitate al
Consiliului judeţean la întocmirea procedurilor operaţionale, a înregistrărilor şi raportărilor
referitoare la analiza funcţionării şi eficacităţii SMC;
– evaluează modul de funcţionare a SMC, modul în care sunt respectate prevederile din
standardul de referinţă, din documentele SMC şi din reglementările legale, prin audituri interne de
calitate;
– elaborează Programul de audit intern de calitate, la începutul fiecărui an calendaristic,
sub coordonarea RMC;
– organizează şi efectuează, împreună cu auditorii, auditul intern de calitate, conform
Programului de audit stabilit;
– gestionează toate documentele şi înregistrările generate în procesul de audit intern de
calitate;
– colaborează cu RMC la întocmirea documentelor ce vor fi analizate în cadrul reuniunii
de analiză;
– asigură secretariatul şi redactează procesul-verbal al şedinţei de analiză;
– difuzează, în copie, Raportul de analiză, semnat de către toţi participanţii, persoanelor
responsabile şi păstrează originalul împreună cu toate documentele prezentate la reuniune sau
întocmite în cadrul reuniunii de analiză;
– asigură secretariatul tehnic al Consiliului Calităţii.

J. Cabinet consilieri Preşedinte
Art. 28. Conform art.105 alin.(4) din Legea nr.215/2001, republicată, atribuţiile
personalului din acest compartiment se stabilesc, prin dispoziţie, de Preşedintelui Consiliului
judeţean.

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII SPECIALE
Art. 29. În asigurarea gestiunii curente a competenţelor legale ale Consiliului judeţean,
direcţiile, serviciile şi birourile din aparatul propriu de specialitate au atribuţii comune exercitate
corespunzător segmentului profesional şi specializat angajat, astfel:
a) Direcţia juridică şi administraţie publică locală, Direcţia de dezvoltare regională,
Direcţia economică şi Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii
colaborează în realizarea unor parteneriate public-private; la întocmirea documentaţiei,
organizarea şi desfăşurarea procedurilor legale de achiziţii publice de produse, servicii
şi lucrări;
b) Toate structurile organizatorice din aparatul de specialitate colaborează la
fundamentarea, elaborarea şi implementarea programelor şi prognozelor de dezvoltare
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economică şi socială a judeţului Buzău, a strategiilor judeţului în domenii de
competenţa legală a Consiliului judeţean, precum şi în elaborarea unor politici şi
strategii de personal pe termen mediu şi lung.
c) Direcţiile, serviciile şi birourile din aparatul de specialitate au atribuţii comune şi
colaborează în implementarea normelor europene, precum şi a strategiei de accelerare
a reformei în administraţia publică, întocmind rapoarte trimestriale privind îndeplinirea
obiectivelor cuprinse în planurile operaţionale în responsabilitatea proprie, pe care le
înaintează Secretarului judeţului.
Art. 30. Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei juridice şi
administraţie publică locală vor fi desemnaţi în Comisia tehnică judeţeană de organizare şi
desfăşurare a alegerilor locale şi generale prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului judeţean, la
propunerea Secretarului judeţului, cu consultarea directorului executiv al direcţiei.
Art. 31. Structurile organizatorice din aparatul propriu de specialitate al Consiliului
judeţean au obligaţia de a respecta şi aplica, în exercitarea atribuţiilor stabilite prin prezentul
Regulament, procedurile conforme standardului de calitate ISO 9001 : 2000.

CAPITOLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art. 32. Compartimentele din aparatul de specialitate îndeplinesc şi alte atribuţii
încredinţate de Consiliul judeţean, preşedintele, vicepreşedinţii şi Secretarul judeţului.
Art. 33. Directorii executivi ai direcţiilor şi şefii celorlalte compartimente din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean sunt în relaţii de subordonare ierarhică funcţională cu
preşedintele, vicepreşedinţii şi Secretarul judeţului, având obligaţia de a aduce la îndeplinire
rezoluţiile, notele de serviciu, precum şi orice alte sarcini stabilite de către aceştia.
Art. 34. (1) Compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău au
obligaţia de a rezolva scrisorile, sesizările şi petiţiile cetăţenilor pe domeniile lor de activitate, în
termenele prevăzute de lege.
(2) Răspunsurile vor fi motivate şi încadrate în prevederile legale, fiind înaintate spre
semnare, după caz, şi cu referatele ori notele de fundamentare.
Art. 35. Funcţionarii publici şi personalul contractual, fără statut de funcţionar public, au
obligaţia de a participa la cursuri de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale, organizate de
instituţiile de specialitate.
Art. 36. (1) Personalul din aparatul de specialitate are obligaţia să cunoască, să respecte şi
să aplice prevederile prezentului Regulament care va fi adus la cunoştinţa sa de către fiecare şef de
compartiment.
(2) În aplicarea prezentului Regulament, şefii compartimentelor din aparatul de specialitate
vor reactualiza fişa fiecărui post, din care un exemplar se înmânează titularului postului, un
exemplar se păstrează la şeful compartimentului de specialitate, iar un exemplar se depune la
Serviciul resurse umane, salarizare.
Art. 37. Prezentul Regulament se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, Codului muncii, aprobat prin Legea
nr.53/2003, cu prevederile Codului de conduită a funcţionarilor publici, aprobat prin Legea
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nr.7/2004, respectiv ale Codului de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice, aprobat prin Legea nr.477/2004, precum şi ale altor acte normative aplicabile administraţiei
publice locale.
Art. 38. Prezentul Regulament intră în vigoare pe data adoptării, orice alte dispoziţii
anterioare încetându-şi aplicabilitatea.
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