
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 248/09.09.2019 privind aprobarea 

modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate 
al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului 

administrativ  
 
           Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;  
          Având în vedere:  
            - referatul primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 
423/CLM/07.11.2019;        
         - raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare, Cooperare Interinstituţională  din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Buzău înregistrat sub nr. 
136.637/07.11.2019, în conformitate cu prevederile  art. 136, alin. (8), lit. b) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;  

- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  
         - H.C.L. nr. 248/09.09.2019 privind aprobarea modificării organigramei 
şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ; 

- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 - prevederile art 129, alin.(3), lit.c) art. 158, art. 382, art.  544, alin.(1), 
lit. h) şi art. 546, lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

În temeiul art. 129, alin. (3), lit. a), art. 139, alin.  (1), coroborat cu art. 
5, lit. ee) şi ale art. 196, alin (1), lit. a) din O.U.G.57/2019 privind Codul 
administrativ,  

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

          Art.1.- Se aprobă modificarea art. 1, lit. b) la H.C.L. nr. 248/09.09.2019 
privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată 
potrivit Codului administrativ din organigrama şi statul de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău,  prin transformarea 



unui post vacant de natură contractuală  de consilier, gradul IA, din cadrul 
compartimentului Cabinet Primar în referent, treapta IA. 

Art. 2.- Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 248/09.09.2019 privind 
aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit 
Codului administrativ, rămân nemodificate. 
          Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului 
Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interinstituţională, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
          

PRESEDINTELE  ŞEDINTEI, 
                                     consilier Vasile Murguleț 

 
 

 

 

                  CONTRASEMNEAZĂ: 
                                         SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

     CU ATRIBUȚII DELEGATE, 
        Elena – Camelia Toma 
                                                                                       
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Buzău, 15 noiembrie 2019 
Nr. 324 

 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 15 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 139, 
alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 21 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, 
din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
PRIMAR 

Nr. 423/CLM/07.11.2019 
 
 

R E F E R A T  
la proiectul de hotarâre privind aprobarea modificării H.C.L.  

nr. 248/09.09.2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – 

forma actualizată potrivit Codului administrativ 
 

            În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(3), lit.c) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local aprobă în condiţiile legii, 
la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului.  

Având în vedere cele precizate mai sus şi prevederile  art. 158, art. 
382, art.  544, alin.(1), lit. h) şi art. 546, lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, conform cărora: 
”Primarii municipiilor pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi 
aprobate, cabinetul primarului, în condiţiile prevăzute de partea a VI-a titlul III 
capitolul II. 
    (1)  Au dreptul la organizarea unui cabinet care funcţionează în cadrul 
instituţiilor pe care le conduc sau în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea: 
h) primarii; 
Numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este: 
j) 6 posturi pentru cabinetul primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ …;” 
   precum şi necesitatea ocupării unei funcţii de natură contractuală  pentru 
studii medii din cadrul cabinetului primarului municipiului Buzău, în vederea 
eficientizării activităţii compartimentului, precum şi recrutarea de personal cu 
studii medii, iniţiez prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
H.C.L. nr.248/09.09.2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a 
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ, astfel: 

- Compartimentul Cabinet Primar, cu o structură de 6 posturi de 
natură contractuală se modifică prin transformarea unui post vacant 
de natură contractuală  de consilier, gradul IA, din cadrul 
compartimentului în referent, treapta IA şi va avea o structură de 6 
posturi de natură contractuală  după cum urmează: 

- Consilier, gradul I A – 5 posturi 
- Referent IA – 1 post 

 Precizez că numărul posturilor nu se modifică. 
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
Serviciul Resurse Umane, Prognoză, 

Organizare, Cooperare Interinstituţională 
Nr. 136.637/07.11.2019 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L.  

nr. 248/09.09.2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – 

forma actualizată potrivit Codului administrativ 
 
 

Prin referatul de aprobare nr. 423/07.11.2019, Primarul municipiului 
Buzău supune dezbaterii şi aprobării Consiliului Local proiectul de hotărâre 
privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 248/09.09.2019 privind aprobarea 
modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate 
al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului 
administrativ 

Urmare a analizei proiectului de hotărâre iniţiat de primarul municipiului 
Buzău, judeţul Buzău mai sus menţionat, consider iniţierea acestuia 
oportună, din următoarele considerente: 
            În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(3), lit.c) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local aprobă în condiţiile legii, 
la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului.  

Având în vedere cele precizate mai sus şi prevederile  art. 158, art. 
382, art.  544, alin.(1), lit. h) şi art. 546, lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, conform cărora: 
”Primarii municipiilor pot înfiinţa, în limita numărului maxim de posturi 
aprobate, cabinetul primarului, în condiţiile prevăzute de partea a VI-a titlul III 
capitolul II. 
    (1)  Au dreptul la organizarea unui cabinet care funcţionează în cadrul 
instituţiilor pe care le conduc sau în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea: 
h) primarii; 
Numărul maxim de posturi din cadrul cabinetului, respectiv cancelariei este: 
j) 6 posturi pentru cabinetul primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ …;” 
precum şi necesitatea ocupării unei funcţii de natură contractuală  pentru 
studii medii din cadrul cabinetului primarului municipiului Buzău, în vederea 
eficientizării activităţii compartimentului, precum şi recrutarea de personal cu 
studii medii, avizăm aprobarea modificării H.C.L. nr.248/09.09.2019 privind 
aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit 
Codului administrativ, astfel: 

- Compartimentul Cabinet Primar, cu o structură de 6 posturi de 
natură contractuală de consilier, gradul IA se modifică prin 
transformarea unui post vacant de natură contractuală  de consilier, 
gradul IA, din cadrul compartimentului în referent, treapta IA şi va 



avea o structură de 6 posturi de natură contractuală  după cum 
urmează: 

- Consilier, gradul I A – 5 posturi 
- Referent IA – 1 post 
Conform prevederilor art.23 alin.(2) lit.c) din Legea nr.273/2006, privind 

finanţele publice locale, ordonatorii principali de credite răspund de 
angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare 
aprobate şi a veniturilor bugetare  posibil de încasat. 
       În baza prevederilor din Legea bugetului de stat pe anul 2019, 
ordonatorii principali de credite sunt autorizaţi să detalieze în structură, pe 
funcţii, numărul maxim de posturi finanţate în anul 2019  şi fondul de salarii 
de bază. 
       Prin art.26 alin.(4) din Legea nr.273 / 2006 privind finantele publice 
locale se arată că „numărul de personal, permanent şi temporar precum şi 
fondul de salarii de bază, se aprobă distinct prin anexa la bugetul fiecărei 
institutii publice. 
       Pentru  perioada următoare, se propune acelaşi număr de posturi în 
numar total de 804, aprobate prin Ordinul nr. 5110/12.04.2019, pentru anul 
2019, de către Instituţia Prefectului - Judeţul Buzău. 

Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (10) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a întocmit raportul de 
specialitate cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 
H.C.L. nr.248/09.09.2019 privind aprobarea modificării organigramei şi a 
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.  

Proiectul de hotarare va fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului 
local al municipiului Buzău.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, cu considerentul ca proiectul 
de horărâre iniţiat este oportun şi legal şi ar trebui adoptat în forma prezentă 
şi, în conformitate cu  prevederile art.129,alin.3),lit.c) şi art.136,alin.(10) din 
O.U.G.57/2019 privind Codul administrativ, avizăm favorabil proiectul de 
hotarare iniţiat şi prezentat de către dl.Primar. 

 
 

Sef serviciu, 

Gianina-Cristina Dinu 

 
 
                                   Inspector, I, principal, 
                                           Ionel Ivan  

 


