
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

VA

HOTARARE

pentru aprobarea modificdrii nivelului unor posturi din
statul de functii al Centrului Jude[ean de Cultur6 gi Arti

Buzdu

Consiliul judefean Buzdu,
Avind in vedere:
- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului judelean BuzEu,

inregistratd la nr. 14325/20.L0.ZOL7 ;- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unitS[i sanitare, inregistrat la nr. t4326/2O.tO.2OL7;

- adresa nr. 2925/03.10.2017 a Centrului Judelean de Culturb gi ArtE
Buzdu, inregistrat5 la consiliul judelean BuzEu sub nr.
13418/03 .L0.20L7 ;- avizul de legalitate al Secretarului judelului Buzdu dat pe proiectul
de hotd16re;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean BuzHu
anexate la hot5r6re;

- prevederile Anexei nr. 2 la HotS16rea nr. 6B/20L3 a Consiliului
judetean BuzSu privind ?nfiinlarea Centrului Judelean de Cultur} gi
ArtE BuzEu, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;- prevederile ordonantei de urgent6 a Guvernului nr. 118/2006
privind infiintarea, organizarea gi desf5gurarea activitb[ii
agezSmintelor cultu rale, cu modific5rile gi completbrile ulterioare;- prevederile Legii nr. t53/2017 Lege-cadru privind salarizarea
personalului pl5tit din fonduri publice,

in temeiul art, g1
Legea nr, 215/2001 a
modific5rile gi compiel"5riie

alin. (1) lit. ,, o ",alin. (2) lit. ,,
administratiei publice locale,
ulterioare,

c " Si art. 97 din
repu blicatS, cu

vv

HOTAR.A$TE:

Art.1. Se aprobb modificarea nivelului unor posturi din statul de funclii
al Centrului Judelean de Culturb gi Artb Buzbu astfel:

- postul de <<referent, grad profesional Tt (ssD)> din cadrul
compartimentului contabilitate, resurse umane gi juridic (nr. 29 din
statul de functii) se modific5 ?n <<referent, grad profesional IA,
(ssD)> ;



- postul de <<referent, grad profesional r, (ssD)>> din cadrul
compartimentului administrativ (nr. 32 din statul de func[ii) se
modificb ?n <<referent, grad profesional IA, (SSD)>>.

Art.2' Anexa nr. 2 la HotEr6rea nr. 68/2013 a Consiliului judelean
BuzEu, cu modificSrile gi completbrile ulterioare, Se modific5 pofrivit
prevederilor art. 1.

Art.3. Conducerea Centrului Judelean de CulturS gi ArtE Buz|u va
aduce la indeplinire prezenta hot5rdre.

Art.4. Secretarul judetului va comunica hot516rea instituliei gi
a utorit5ti lor i nteresate.

PRE$EDINTE,

NOIL NEAGU

zl-"r-l---.

ONTRASEMNEAZA,
ETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI . LAURENTIU GAVRILA
\

N r. 261
BUZAU, 26 OCTOMBRTE 2OL7

Hotir6rea a fost adoptatd cu gZ voturi ,,p€[tru,,, - voturi
,,impotrivd", - ablineri de cei 32 consilieri judeleni prezenfi.



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE

Nr. 14325 I zO.LO.zOtl

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotdr6re pentru aprobarea modificdrii
nivelului unor posturi din statul de funcgii al
centrului Judetean de culturi gi Arti Buziu

Conducerea Centrului Judelean de CulturS gi ArtE Buzdu a Tnaintat
solicitarea de modificare a nivelului unor posturi din statul de funclii, in urma
sustinerii examenului de promovare a titularilor acestora, cu ?ndeplinirea
conditiilor, potrivit legislatiei in vigoare.

Av6nd Tn vedere cele prezentate mai sus, supun dezbaterii gi

aprob5rii proiectul de hot5rSre inifiat.

PRESEDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
SERVTCTUL RESURSE UMANE gr
MANAGEM ENT UNITATI sANliane

Nr. 14326 I 2O.LO.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotdrdre pentru aprobarea modificirii
nivelului unor posturi din statul de funclii al
Centrului Judetean de Culturi gi Artd Buziu

Conducerea Centrului Judetean de Cultur5 gi ArtE Buz5u a Tnaintat

solicitarea de modificare a nivelului unor posturi din statul de funclii, ca

urmare a parcurgerii procedurii de promovare, potrivit reglementdrilor in

vigoare. tn aceste condilii, pentru promovarea personalului, este necesarE

modificarea nivelului posturilor ocupate.

tn considerarea celor prezentate, suslin proiectul de hot5rdre cu

respectarea alocatiilor bugetare repartizate Centrului Judetean de Culturd gi

Artb Buz5u pentru anul 20L7.

VICIU,

FL RI RADULESCU

RF/RF


