
PROIECT
ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HoTARARE
privind aprobarea modificdrii numirului de personal,
organigramei gi statului de funclii pentru aparatul de

specialitate al consiliului Judelean Buzdu

Consiliul Judetean Buzdu;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean BuzEu,
inregistratd la nr. t5899/20.tL.2Ot7 ;- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unitSgi sanitare, ?nregistrat la nr. LS}OO/ZO.tt.ZOLZi- avizul de legalitate al Secretarului judelului dat pe proiectul de
hot516re;

- prevederile HotE16rii nr. t29/20L7 a Consiliului Judelean BuzEu
privind aprobarea numdrului de personal, numdrului de functii
publice, a organigramei gi statului de funclii pentru aparatul de
specialitate al Consiliului judelean Buz5u, cu modificSrile gi
com plet5 rile u lterioare;

- prevederile HotE16rii nr. B9/20L5 a Consiliului judelean Buz}u
privind aprobarea Regulamentului de organizare ji funclionare al
aparatului de specialitate al consiliului judefean Buz5u;- preved.erile Legii nr. L53/2077 Lege-cadru privind salarizarea
unitarE a personalului plStit din fonduri publice;

- prevederile codului Muncii aprobat prin Legea nr.53/zoo3,
republicatS, cu modific5rile gi complet5rile ulteriolre,

in temeiul art. 91 alin. (1) lit. ,,a", alin (2) lit. ,,c" si art.97 din Legea
nr. 2L5/2001 a administratiei publice locale, republicatS, cu modific|ri16 gi
complet5rile ulterioare,

HOrAnAgrr:
Art.l. (1) Se aprobd majorarea numirului de personal pentru

aparatul de specialitate al Consiliului judelean Buz5u cu un numdr de lposturi in categoria de personal contractual repartizate astfel:- inspector de specialitate, gradul profesional IA - 2 posturi la
Serviciul managementul proiectelor din cadrul Direcliei de
dezvoltare regionalS;

- inspector de specialitate, gradul profesional IA - 2 posturi la
Biroul de transport public - compartimentul de control (structurE
nou infiin[at5) din cadrul Direcliei pentru admlnistrarea
patrimoniului gi investitii;



- inspector de specialitate, Eradul profesional I - 2 posturi la
Biroul de transport public - compartimentul control (structur5 nou
infiintat5) din cadrul Direcliei pentru administrarea patrimoniului gi
investitii;

- consilier, gradul profesional IA - 1 post la Serviciul achizifii
publice gi contracte.

Art.2. (1) Se aprob6 modificarea organigramei aprobate pentru
aparatul de specialitate al Consiliului judelean BuzEu prin infiinlarea
compartimentului control in structura Biroului de transport public din
cadrul Directiei pentru administrarea patrimoniului gi investilii.

(2) Atributiile compartimentului control constituit potrivit alin. (1) sunt
prev5zute in anexa nr. 1.

Art.3. Se aprob5 modificarea nivelului a trei posturi de execulie
din statul de functii al aparatului de specialitate al Consiliului judelean BuzEu(o functie contractualS gi douE funclii publice), pentru promovarea
personalului, conform anexei nr. 2.

Art.4. in aplicarea prevederilor art. 1-3 numErul de personal,
organigrama gi statul de functii se modific6 potrivit anexei nr. 2.

Art.5. Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantb din prezenta hot516re.

Art.6. Cu data intr5rii in vigoare a prezentei hotdr6ri Hot5rdrile nr.
89/2015 gi nr. t29/2017 ale Consiliului judelean BuzEu, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare se completeazS, respectiv se modificE potrivit
prevederilor art. 4.

Art.7. Serviciul resurse umane gi management unit5ti sanitare din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Buz5u va aduce la
indeplinire prevederile prezentei hotd16ri.

Art.8. Secretarul judetului BuzEu va asigura transmiterea prezentei
hot616ri autorit5tilor gi institu!iilor interesate.

PRESEDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL JU DETULUI BUZAU,

MIHAI - LAqRENTIU GAVRILA
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE

Nr. 15899/ZO.tt.ZOL7

ln vederea asigurErii necesarului de personal contractual pe unele
segmente de activitate pentru indeplinirea atribu!iilor gi competen!elor
specifice, se propune majorarea numdrului de posturi pentru aceastb
categorie de personal, infiin!area unei structuri funclionale cu atribu!ii
privind controlul traficului in cadrul serviciului de transport public judelean
de persoane 9i modificarea nivelutui unor posturi pentru promovarea ?n
carierS a personalului, cu respectarea prevederilor legale ?n vigoare.

ln considerarea celor prezentate, am iniliat proiectul de hotS16re
alSturat, pe care il supun dezbaterii gi aprob5rii dumneavoastrd.

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotir6re privind aprobarea modificirii
num5rului de personal, organigramel gi

statului de funclii pentru aparatul de speciititate
al Consiliului Judelean Buziu

PRE9EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU

(?/4-



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
sERVrCruL RESURSE UMANE gr
MANAGEMENT UNITATI sANIIARE
Nr. t59OO/20.t1.2OLl

RAPORT

la proiectul de hotdr6re privind aprobarea modificdrii
numirului de personal, organigramei gi

statului de functii pentru aparatur d. speciiritate
al Consiliului Judegean Buziu

Propunerile de modificare a numdrului de personal, organigramei gi
statului de functii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
consiliului judelean BuzEu sunt motivate de analiza gi diversificarea
activitdtii in cadrul unor structuri funcgionale existente sau de asigurarea
conditiilor pentru promovarea ?n carierE a personalului cu indeplinirea
condifiilor gi parcurgerea procedurilor prevSzute de legislalia in vigoare.

Preciz5m cE numdrul total de personal pentru aparatul de specialitate
se majoreazE cu 7 posturi contractuale de execulie, fiind Tn limita numdrului
de posturi comunicat de Institulia Prefectului - Judelul Buzdu, conform legii.
Datorit5 faptului cE nu se refer5 la funcfii publice nu este necesar avizul
Agentiei Nationale a Funclionarilor publici.

Av6nd in vedere cele prezentate, suslinem proiectul de hot516re in
forma initiatS.

CIU,
'z-'-"

RF/RF

DULESCU



CONSILIUL JUUDETEAN BUZAU

la Hotd16rea Consiliutui Judelean
din

ANEXA NR. 1
Buzdu nr.

ATRIBUTIILE

corespunzStoare compartimentului control din cadrul
Biroului de transport public - Direcgia pentru

administrarea patrimoniului gi investitii

1' particip5 la acliuni de control cu reprezentanli din cadrul Serviciului
rutier al Inspectoratului Judelean de polilie;

2' verific5 existenla documentelor legale care trebuie sd fie prezentate de
conduc5torii auto angaja[i ai operatorilor de transport care delin licenle de
traseu in Programul judelean de transport de persoane prin curse
regulate;

3. verificS, Tn trafic, respectarea caietelor de sarcini gi a graficului de
circulatie;

4' atribu$ii privind modul de efectuare a serviciului de transport public
judetean;

5. verific5 incadrarea autovehiculelor de transport marf5 in greut5[ile gi
dimensiunile de gabarit maxim admise, prevdzute de o.G . nr. 43/L997

6' indeplinegte orice alte sarcini de serviciu incredinlate de conducerea
Consiliului Judegean sau a Direcliei pentru.



CONSILIUL JUUDETEAN BUZAU

la Hotd16rea Consiliului Judelean
din

ANEXA NR. 2
Buzdu nr.

LISTA
cu modificirile privind numirul de personal, organigrama

gi statul de functii pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judegean Buziu

I. Modificarea numdrului total de personal:

- Numbrul total de personal pentru aparatul de specialitate al
Consiliului judetean BuzEu se majoreaz5 cu gapte, de la 239 la 246
de posturi;

- Num5rul de posturi de la Direclia pentru administrarea
patrimoniului gi investitii se majoreaz5 cu 4 de la 54 la 58 (la Biroul
de transport public numdrul de posturi se majoreaz5 cu 4, de la 6 la
10);

- Numdrul de posturi de la Direcgia de dezvoltare regionalS se
majoreaz5 cu dou5, de la 29 la 31 (la Serviciul managementul
proiectelor numbrul de posturi se majoreaz5 cu dou5, de la 15 la
t7);

- Num5rul de posturi de la Serviciul achizilii publice gi contracte se
majoreaz5 cu unu, de la 9 la 10.

II. Modificarea organigramei:
- compartimentului control este o structurd functionalS in cadrul

Biroului de transport public Direc[ia pentru administrarea
patrimoniului gi investitii cu un numbr de 4 posturi de executie;

III. Modificarea statului de functii:

III.1. - modificare posturi pentru promovare personal:

- Postul de inspector de specialitate, gradul profesional I din
cadrul Serviciului cancelarie, Directia juridic5 gi administratie
public5 localS se modific5 in inspector de specialitate, gradul
profesional IA;

- Functia publicE de executie de consilier, gradul profesional
debutant din cadrul Serviciului resurse umanre gi management
unitS[i sanitare se modific5 in consilier, gradu! profesional
asistent;

- Functia publicS de executie de consilier, gradul profesional
debutant din cadrul compartimentului promovare gi dezvoltare a
turismului se modificS in consilier, gradul profesional asistent;
III.2. - modificSri finale ale statului de functii:

- Statul de functii al aparatului de specialitate se modific5 gi
completeazd cu posturile mentionate la pct. I gi III.1.


