
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL  LOCAL 

 
H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea organigramei,  numărului de personal şi  
 statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate  

al primarului pentru anul 2016 
 

   Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
 

 Având în vedere: 

 expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr.20140/2016, prin care se propune aprobarea organigramei, numărului de 
personal şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, cu 
valabilitate de la 01 noiembrie 2016; 

 raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
al Municipiului Buzău; 

 adresa nr.1.436/2006 şi avizul nr.3.493/2015 ale Instituţiei Prefectului 
Judeţului Buzău privind stabilirea numărului maxim de posturi la nivelul Primăriei 
Municipiului Buzău în anul 2016; 

 avizul nr.51815/50971/49005/2016 al Agenţiei Naţionale a Funcţio-
narilor Publici, privind avizarea funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Buzău; 

 prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată (r2), cu  modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 prevederile Hotărârii nr.1/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău 
pentru aprobarea bugetului general al municipiului Buzău pe anul 2016. 

În temeiul art.36, alin.(1), alin.(2), lit.a) şi alin.(3), lit.b), art.45, alin.(1) şi 
art. 115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



-2- 
 

                                                  H O T Ă R Ă Ş T E: 
                       
               Art.1. - Începând cu data de 01 noiembrie 2016 se aprobă un număr 
maxim de 497 posturi funcţionari publici şi personal contractual în cadrul aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Buzău. 
          Art.2. - Se aprobă organigrama şi numărul de personal pentru aparatul 
de specialitate al primarului municipiului Buzău, conform anexelor nr.1 şi 1 a.            
   Art.3. - Se aprobă statul de funcţii pe anul 2016 al personalului din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău conform anexei nr. 2. 
               Art.4. - Anexele nr. 1, 1a şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
               Art.5. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 noiembrie 
2016, dată la care prevederile Hotărârii nr.77/2016 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău se abrogă.      
               Art.6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, Direcţiei Economice, 
Serviciul Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli şi Serviciul Financiar-Contabil, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Constantin Florescu      

 
 
                                                                                              

                                                                                                                                                                                             
             CONTRASEMNEAZĂ: 

                                                                           Inspector  cu atribuţii   
                                                                           delegate de secretar, 

                                                                                         George Sava 
                                
                                                                                          
Buzău, 18 octombrie 2016 
Nr.193 
 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data 18 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(1) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, 
cu un număr de 18 voturi pentru, - abţineri şi 4 voturi împotrivă, din numărul total 
de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 





 
 


