
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZ.AU

HorARAne
pentru aprobarea modificirii unor posturi din statul de

funcfii al Muzeului Judelean Buziu

Consiliul judelean Buziu,
Avind in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului judelean Buz5u'

inregistrat6 la nr. 1 5897 120'lt'20t7 ;

- .apoltul de specialitate al Serviciului resurse umane 9i management

,nitagi sanitare, inregistrat la nr. 15898/20.tL.20L7;
- adresa nr. 23l}l)g.tl.2oL7 a Muzeului Judelean Buz5u,

inregistrat5 la consiliul judelean BuzSu sub nr. L5375lto'LL'20L7;
- avizul de legalitate al d"ct"larrlui Judelului BuzEu dat pe proiectul

de hot5r6re;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului Judelean BuzSu

anexate la hot5r6re;
- prevederile Anexei nr. 2 la HotSr6rea nr. 30312016 a Consiliului

judelean auzSu privind aprobar.ea formei actualizate a statului de

funclii la Muzeul judelean Buz5u, cu modific5rile 9i complet5rile

ulterioa re;
- preveoerite HotSrarii nr. L77l2ot7 a consiliului judelean BuzSu

privind itubiliruu salariilor de bazb pentru personalul contractual din

cadrulMuzeuluijudeleanBuzSufuncliispecificefamiliei
ocuPaliona le,,Admi nistralie";

- prevederile Legii 311/i003 a muzeelor 9i colectiilor publice'

republicatS, cu modificSrile 9i completSrile ulterioare;
- prevederile Legii nr. tSilZOtl Lege-cadru privind salarizarea

personalului plStit din fonduri publice,

tn temeiul art. g1 alin. (1) lit. ,, a ", alin.(2) lit. ,, c " 9i art. 97 din

Legea nr. ztitioot a aominiitragiei publice locale, republicatS' cu

modificbrile 9i completSrile ulterioare,

vv

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobd modificarea nivelului unor posturi din statul de functii

al Muzeului judelean Buz5u, astfel:

- postul de ,,economist, gradul IA, (S)"
fiananciar - contabil (nr. crt. 38 din statul de

,,inspector de specialitate, gradul IA, (S)"

din cadrul Biroului
funclii) se modificS in



- postul de ,,economist, gradul IA' (S)" din -.cadrul 
Biroului

fiananciar - contabil (nr. .r[. +o din statui de runclii) se modifica in

,,inspector de specialitate, gradul IA' (S)"'

Art.2. Anexa nr. 2 la Hotdrarea nr. 30312016 a consiliului judetean

Buz5u, Cu modifiCSrile gi .o*pt"tatit. ulterioare' Se modificS potrivit

prevederilor art.1.

Art.3. Conducerea Muzeului ludelean BuzSu va aduce la indeplinire

prezenta hotbrdre.

Art.4. Secretarul Judelului BuzSu va comunica hotararea institutiei 9i

autorit6tilor i nteresate.

PREgEDINTE,

NOIL NEAGU

y'conrnesEMNEAzA t u

ETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA

Nr. 294
BUZAU ,27 NOTEMBRTE 2OL7

HotSrarea a fOSt adoptati cu 31 voturi "p€htfu"' - voturi

,,impotriv6,,,. ,ut'n"ri de cei 31 consilieri judeleni prezenti.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
I'RESEDINTE

Nr. t58l97 l20.1L.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotir6re pentru aprobarea modificirii unor
posturi din statul de funclii al Muzeului Judelean Buzau

conducerea Muzeului judelean BuzSu a inaintat solicitarea de

modificare a denumirii unor posturi din statul de funclii, deoarece, nu se mai

reg5sesc Tn anexele la Legea nr. t5312017, lege - cadru privind salarizarea

personalului pl5tit din fonduri publice'

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, supun dezbaterii 9i

aprob6rii proiectul de hot5r6re initiat'

PREgEDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
sERVrcruL RESURSE UMANE 9r
MANAGEMENT UNITATI SANITARE

hlr. 15898 I 2O,LL-2OL7

RAPORT

la proiectul de hotar6re pentru aprobarea modificdrii unor
posturi ain statul de funclii al Muzeului Judelean Buziu

Conform solicit5rii inaintate de conducerea Muzeului Judelean Buz5u'

Sepropunemodificareadenumiriiunorposturidinstatuldefunctii,ca
urmare a faptului c5 nu se mai reg5sesc in anexele la actualul act normativ

privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice' respectiv' Legea

nr. L5312017.

tn considerarea celor de mai sus, suslinem proiectul de hot5rdre in

forma initiatS.

9EF SERVrcru,

"W"u


