
 
ROMÂNIA 

  JUDEŢUL BUZĂU 
  MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL – 

 
 H O T Ă R Â R E  

privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău  
nr.193/2016 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.161/CLM/28.03.2017, prin care se propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr.193/2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal 
şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

 raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională, înregistrat sub nr.8610/28.03.2017; 

 avizul Comisiei pentru administrația publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău ; 

 avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico – financiare a Consiliului Local 
al Municipiului Buzău; 

 adresele nr. 1436/20.01.2016, 1.024/17.01.2017 și 8407/13.04.2017  ale Instituţiei 
Prefectului Judeţului Buzău privind stabilirea numărului maxim de posturi la nivelul 
Primăriei Municipiului Buzău în anul 2017; 

 Decizia Curtii de Conturi -Camera de Conturi Buzau nr.21/18.08.2016 ; 

 Sentinta civila nr.754/2016 a Tribunalului Buzau, definitiva prin Hotărârea  Curtii de Apel 
Ploiesti nr. 396/14.03.2017 ; 

 prevederile art.64, alin(1) şi art. 65, alin.(2) şi (3) din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
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; 
   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, 
 

 
                                      
     



H O T Ă R Ă Ş T E: 
                       
 
       Art.1.- Începând cu data de 15 mai 2017 se abrogă Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău nr.193/2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016. 
        Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, 
Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri 
         Art.3. - Secretarul muncipiului Buzau va comunica prezenta hotărâre primarului 
municipiului, Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare 
Interinstituţională si Institutiei Prefectului-Judetului Buzau, în vederea exercitării 
controlului legalității. 
 
 
 

PRESEDINTELE SEDINTEI, 
consilier Lambru Daniel 

 

 

 

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZA 
                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZAU 

                                                Roxelana Radu 
 
 
 
 
 
 

         Buzău, 28  aprilie 2017  
Nr.93 

 
 
 
 
 
 

  Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 28  aprilie 2017 cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit.a) din 
Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale ,republicată şi actualizată, cu un 
număr de 16 voturi pentru, 6 abţineri, şi -- voturi împotrivă, din numărul total de23 
consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 



   ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

PRIMAR 
Nr.161/CLM/28.03.2017 

 
  

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Buzău nr.193/2016  pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi 
statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016 

 
În fiecare an, după aprobarea bugetului local, consiliile locale aprobă, la 

propunerea primarului, organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii ale 

aparatului de specialitate al primarului, în conformitate cu prevederile art.36, 

alin.(2), lit.a) şi alin.(3), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere aceasta prerogativă a autorităților publice locale, prin care 

consiliile locale, la iniţiativa primarului, își pot organiza în fiecare an structura 

organizatorică a aparatului de specialitate al primarului în funcție de dinamica 

activităților și a proiectelor propuse de municipalitate pentru anul 2017, se impune 

abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.193/2016 pentru 

aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016 și, implicit aprobarea altei 

organigrame și a unui nou stat de funcții. 

         Temeiul legal al abrogării H.C.L. nr. 193/2016 îl constituie prevederile art.64, 

alin(1) şi art. 65, alin.(2) şi (3) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Totodată, sunt relevante și următoarele aspecte care au dus în ultimele luni 

la unele disfuncționalități și chiar la blocarea activității din cadrul aparatului de 

specialitate: 

 suspendarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.193/2016 

pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016, prin 

Sentinta civila nr.754/2016 a Tribunalului Buzău, rămasă definitivă prin 

Decizia Curții de Apel Ploiești nr. 396/14.03.2017 ; 

 imposibilitatea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

de conducere (80 % din posturile de conducere sunt în prezent vacante), 

precum și a unui număr destul de mare de posturi de execuție vacante în 

special pe segmentul de activitate juridic și al aplicarii Legii nr.10/2001, 



resurse umane, audit intern, al atragerii fondurilor structurale, administrării 

domeniului public, urbanism, etc. 

 Luând în considerare cele prezentate mai sus, vă supun spre aprobare 

Proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Buzău nr.193/2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi 

statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 

2016, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. 

 
PRIMAR, 

Constantin Toma 
 



                    ROMÂNIA                                              
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
    - Serviciul Resurse Umane, Prognoză,                                 

Organizare, Cooperare Interinstituţională - 

            Nr.8610/28.03.2017 
 
 
 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind abrogarea Hotărârii nr.193/2016 a Consiliului Local 

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

al primarului pentru anul 2017 
 
 
 
 

Având în vedere prerogativa autorităților publice locale, prin care consiliile locale, 

la iniţiativa primarului, îsi pot aproba în fiecare an structura organizatorică a aparatului 

de specialitate al primarului în funcție de dinamica activităților și a proiectelor propuse 

de municipalitate pentru anul 2017, se impune abrogarea Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Buzău nr.193/2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal 

şi statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016  

și implicit aprobarea altei organigrame și a unui nou stat de funcții. 

         Temeiul legal al abrogării H.C.L. nr. 193/2016 îl constituie prevederile art.64, 

alin(1) şi art. 65, alin.(2) şi (3) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

         Totodată, sunt relevante și următoarele aspecte care au dus în ultimele luni la 

unele disfuncționalități și chiar la blocarea activității din cadrul aparatului de specialitate 

: 

 suspendarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.193/2016 

pentru aprobarea organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016, prin 

Sentința civilă nr.754/2016 a Tribunalului Buzău, rămasă definitivă prin 

Decizia Curții de Apel Ploiești nr. 396/14.03.2017 ; 

 imposibilitatea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante 

de conducere (80 % din posturile de conducere sunt în prezent vacante), 

precum și a unui număr destul de mare de posturi de execuție vacante, în 

special pe segmentul de activitate juridic și al aplicării Legii nr.10/2001, 



resurse umane, audit intern, al atragerii fondurilor structurale, administrării 

domeniului public, urbanism, etc. 

 În sensul celor arătate mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu 

rugămintea de a fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Buzău în luna aprilie 2017. 

 

Şef Serviciu, 

Georgeta Cristea 

 
 

 

 


