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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr

pentru aprobarea modificdrii nivelului unui post din statul
de funclii al Muzeului Judetean Buzdu

ConsiIEr!l juelegearu Buz5u,
Av6nd ?n vedene:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului jude[ean BuzEu,
?nregistrat5 la nr. t4327 /ZO "1"A.2At7 ;- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unitdti sanitare, ?nregistrat la nr. 14328/ZO.lO"2Ol7;

- adresa rrr. 1"992./03.7a.?-aL7 a Muzeurui Judelean Buzdu,
?nregistratd la consiliul jucle[ean Buzbu sub nr. t3416/03.t0.2017;

- avizul de iegalitate al Secretanrlui judelului Buzdu dat pe proiectul
de hotdrdre;

- rapoartele comisillor de specialitate ale Consiliului Judetean Buzdu
anexate la hotBr8re;

- prevederile Anexei nr. 2 la Hot5rSrea nr. 303l2OtG a Consiliului
jude[ean BuzEu privind aprobarea formei actualizate a statului de
functii la Muzeul jude[ean Buz5u, cu modificSrile gi completdrile
u lterioa re;

- prevederile Legii 311/7a03 a muzeelor gi colec[iilor publice,
republicatS, cu modificdrile gi completbrile ulterioare;

- prevederile Legii nr. L53/201,7 Lege-cadru privind salarizarea
personalului plStit din fonduri publice,

in temeiul art" 91- alin, (1) lii, ,, d ",, alin. (2)'lit.,,
Legea nr. 275/ZAM a administraliei publice locale,
modificdrile gi complet5rile ulterioare,

c " $i art. 97 din
repu blicatS, cu

vv

HOTAR.A$TEr

Ant.1. Se aprobE nlodificarea niveluilui unui post din statul de funclii al
Muzeului judetean Buz5u, astfel:

- postul de ,,restaurator, gradul profesional II, (S),, din cadrul
compartimentului laborator restaurare (nr. crt. 33 din statul de
functii) se modificd in ,,restaurator, gradul profesionar r, (s)-.



Art.2. Anexa nr. 2
Buz5u, cu modificbrile
prevederilor art.1.

Art.3. Conducerea
prezenta hot5rdre.

Art,4. Secreta ru I

a utorit5ti lor i nteresate 
"

la Hot5rrirea nr. 303/2016 a Consiliului judelean
gi completdrile ulterioare, se modific5 potrivit

Muzeulul Jude[ean Buzbu va aduce la indeplinire

jude[ului va comunica hotd16rea institu[iei gi

PRE9EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU

NTRASEMN EAZA,
ARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI . LAURENTIU GAVRILA
\

Nr. 262
BUZAU, 26 OCTOMBRTE 2OL7

Hotirdrea a fost adoptati cu 32 voturi ,,p€htru,,, - voturi
,,impotrivd", - abtineri de cei 32 consilieri judeleni prezenti.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. L4327 I 2O.LO.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotirdre pentru aprobarea modificirii
nivelului unui post din statul de funclii al

Muzeului Judetean Buzdu

Conducerea Muzeului judelean Buzdu a inaintat solicitarea de
modificare a nivelului unui post din statul de funclii, pentru promovarea in
grad profesional a titularului, cu indeplinirea condiliilor gi suslinerea
examenului organizat potrivit reglement5rilor legale in vigoare.

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, supun dezbaterii gi

aprobdrii proiectul de hotdrdre iniliat.

PRE$EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
SERVICIUL RESURSE UMANE SI
MANAGEMENT UNITATI sANIianT

Nr. L4328 I 2O.1.O.2O1.7

RAPORT

la proiectul de hot5rdre pentru aprobarea modificdrii
nivelului unui post din statul de funclii al

Muzeului Judelean Buziu

Promovarea personalului dupd suslinerea examenului pentru gradul
profesional imediat superior celui delinut se realizeazd cu modificarea
nivelului postului ocupat Tn statul de funclii.

tn acest sens, conducerea Muzeului judelean BuzEu a inaintat
solicitarea de modificare a nivelului unui post din statul de funclii aprobat
prin Hot5r6rea nr. 303/2016, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare.

tn considerarea celor de mai sus, suslinem proiectul de hotdr6re in
forma ini[iat5, cu incadrarea in alocaliile bugetare repartizate Muzeului

Judelean Buz5u pentru anul 20L7.
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