
PROIECT

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HoTARARE
privind aprobarea modificirii organigramei 9i

statului de functii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Buziu

Consiliul Jude[ean Buziu;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu,
inregistrat5 la nr. L2960/22.09.2017 ;- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unit5ti sanitare, inregistrat la nr. t2g6ll22.Og.ZOL7;

- avizul de legalitate al Secretarului judelului dat pe proiectul de
hot516re;

- prevederile Hot5r6rii nr. 129/20t7 a Consiliului Judegean BuzEu
privind aprobarea numErului de personal, numErului de funcfii
publice, a organigramei gi statului de funclii pentru aparatul de
specialitate al Consiliului judetean BuzEu, cu modific5rile gi
complet5ri le u lterioa re'

- prevederile HotE16rii 'nr. Bg/20t5 a Consiliului judelean BuzEu
privind aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al
aparatului de specialitate al Consiliului judetean BuzEu;

- prevederile Legii nr. t53/2017 Lege-cadru privind salarizarea
unitarE a personalului plStit din fonduri publice;

- prevederile codului Muncii aprobat prin Legea nr. s3/2003,
republicatS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare,

in temeiul art. 91 alin. (1) lit. ,,a", alin. (2) lit. ,,c" gi art. 97 din Legea
nr. 2t5/2001 a administratiei publice locale, republicatS, cu modificbrile gi
completd rile u lterioare,

HorAnAgre:

Art.1. (1) Se aprob5 infiintarea Biroului gestiiuni gi aprovizionare
in Directia economici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
judetean Buz5u, direct subordonat Directorului executiv al Direcliei
economice, cu un numir de 5 posturi contractuale din care:

- gef birou, gradul II - 1 post;
- inspector de specialitate, gradul IA - 2 posturi;
- inspector de specialitate, gradul I - 1 post;



- inspector de specialitate, gradul II (S) - 1 post;
- referent, IA (M) - 1 pos;t.

(2) Posturile corespunz5toare Biroului gestiuni gi aprovizionare se vor
ocupa astfel:

- un post de inspector de specialitate, gradul IA - prin preluare de
personal de la Serviciul administrativ gi protocol;

- un post de inspector de specialitate, gradul I - prin preluare de
personal de la Serviciul administrativ gi protocol;

- postul de gef birou gi celelalte 3 posturi din structura biroului se
vor ocupa prin recrutare, potrivit legii.

(3) Atribuliile Biroului gestiuni gi aprovizionare constituit potrivit alin.
(1) sunt prev5zute in anexa nr. 1.

Art.2. tn aplicarea prevederilor art. 1 numbrul de personal,
organigrama gi statul de funcfii se modific5 potrivit anexei nr. 2.

Art.3. Anexele nr. 1 gi 2 fac parte integrantd dirr prezenta hotbrdre.

Art.4. Cu data intr5rii in vigoare a prezentei hot5r6ri Hotdrdrile nr.
Bgl20t5 gi nr. L29/20L7 ale Consiliului judelean Buzbu, cu modific5rile gi
completdrile ulterioare se completeazS, respectiv se modific5 potrivit
prevederilor art. 1.

Art.S. Directia economic6 gi Serviciul resurse umane gi management
unit5ti sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judelean
Buz5u va aduce la Tndeplinire prevederile prezentei hotbr6ri.

Art.6. Secretarul judetului BuzEu va asigura Lransmiterea prezentei
hot616ri autorit5tilor gi instituliilor interesate.

PRE9EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL JUDETU LUr BUz,Att,

MIHAI - LA

Nr

Buz5u lOLT

RF/RF
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CONSILIUL JUUDETEAN BUZAU

la HotSr6rea Consiliului Judelean
din

ANEXA NR. 1
Buz5u nr.

ATRIBUTIILE

corespunzStoare Biroului gestiuni gi aprovizionare

asigurE desfSgurarea in bune condilii a acfiunilor comune ale instituliei
cu unit5ti 5i institutii subordonate sau cu alte in:;titulii, atSt in privinla
asigurErii materiale, c6t gi in privinla gestionSrii gi administr5rii Sediului
Administrativ;

stabilegte necesarul gi efectueazd aprovizionarea instituliei cu
materiale consumabile, obiecte de inventar gi mijloace fixe, avSnd in
vedere Tncadrarea in prevederile bugetare, prin achizilii directe, conform
dispozitiei Pregedintelui Consiliului judetean Buzdu;

receptioneazd gi elibereaz5 din gestiune pentru consum sau darea in
folosint5 a bunurilor de natura materialelor consufftabile, a obiectelor de
inventar gi a imobiliz5rilor (corporale sau necorporale) pe total, pe locuri
de folosintS, pe institutii gi pe actiuni;

conduce evidenta operativ5 a bunurilor de natura materialelor
consumabile gi a obiectelor de inventar, Tntocmegte situalia lunarE a

intrbrilor gi darea in consum sau Tn folosin[5 gi o transmite in termen
Serviciului Contabilitate pentru inregistrarea in evidenlele contabile,
efectueaz5 confruntarea evidentei operative cu evidenla contabilS;

participd la actiunile de inventariere a bunurilor institu!iei gi institu!iilor
subordonate, la Tntocmirea listelor de inventar gi a celor cu propunerile de
casare;

urm5regte modul cum sunt folosite bunurile, ia m5suri pentru buna lor
gospod5rire, intretinere gi reparare, pentru scoerterea din gestiune gi

valorificarea bunurilor casate, conform legilor in vigoare, asigurE modul
judicios de repartizare a bunurilor procurate centralizat gi redistribuirea
celor devenite disponibile, intocmind documentele de natur5 gestionar|
aferente, impuse de legislatia in vigoare;

face propuneri pentru recuperarea pagubelor aduse bunurilor aflate in
administrare;
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B. participE la activitSgile specifice legate de telecomunicalii gi strategia
de informatizare a institutiei (achizitii de aparaturS, tehnic5 de calcul gi

biroticS, realizarea de retele de transmitere date gi voce, intrelinerea,
repararea 5i mentinerea in stare de funclionare a aparaturii gi refelelor,
asigurarea consumabilelor etc.) gi gestioneazd contractele de furnizare gi

cele de service cu partenerii in domeniu;
9. asigurb gestionarea serviciilor prestate in interesul instituliei, a

materialelor de birotic5 gi alte consumabile, a materialelor de curS[enie gi

de instalatii urm5rind eficientizarea cheltuielilor legate de acestea;
10. indeplinegte orice alte sarcini de serviciu increldinlate de conducerea

Consiliului Judetean sau a Directiei economice.



CONSILIUL JUUDETEAN BUZAU
ANEXA NR. 2

la Hotdrdrea Consiliului Judelean Buziu nr.
din

LISTA
cu modificirile privind numdrul de personal, organigrama

gi statul de functii pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judetean Buziiu

I. Modificarea numirului total de personal:
- Numdrul total de personal pentru aparatul de specialitate

al consiliului judetean BuzEu se majoreazd cu patru, de la
235 la 239 de posturi;

- NumErul de posturi de la Direclia economic5 se majoreaz5
de Ia 49 la 53;

II. Modificarea organigramei:
- Biroul gestiuni gi aprovizionare este structurE

independentS, condusd de un gef birou, sub coordonarea
directorului executiv al Directiei economice;

- NumSrul de personal din cadrul Serviciului administrative
gi protocol se reduce de la 11 Ia 9 posturi;

III. Modificarea statului de functii:
- statul de functii al Directiei economice se modificd gi

completeazd cu posturile corespunzStoare Biroului
gestiuni gi apHrovizionare, precum gi cu modic5rile
aferente.



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE

Nr. L296O/22.09.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotir6re privind aprobarea modificdrii
organigramei gi statului de functii ale aparatului de

specialitate al Consiliului Judetean Buzdu

tn vederea asigurErii necesarului de personal pe segmentul de

gestiune gi aprovizionare pentru desf5gurarea in bune condilii a activitSlii
aparatului de specialitate, precum gi pentru desfSgurarea in bune condilii a

activit5tii autoritS$ii publice judelene, se propune infiinlarea unei structuri
functionale cu atributii privind gestiunea bunurilor gi aprovizionare, cu

respectarea normelor legale in vigoare.

tn considerarea celor prezentate, am iniliat proiectul de hot616re

alSturat, pe care Tl supun dezbaterii gi aprobdrii dumneavoastrS.

PRE9EDINTE,

PETry.- EMANOTL NEI\GU

Z^\/v,1 \
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