ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE

privind aprobarea modificerii nivelului unor functii publice
de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judelean BuzEu
Consiliul Judetean BuzEu;
Avand in vedere:

-

expunerea de motive a Presedintelui Consiliului ludetean Buz5u,
inregistrat5 la nr. 7 646/ 24.05.2018 ;
raportul de specialltate al Serviciului Tesurse umane 9i management
unitSll sanitare, inregistrat la nr' 7647/24.05 2OlA''
avizul de legalitate al Secretarului .ludetului Buzdu dat pe prolectul
de hotir6 re;
rapoartele comisillor de specialitate ale Consiliului judelean BuzSu
a nexate la hot5rare;
prevederlle HotSrarii nr. 32412077 a Consiliului Judelean BuzSu
privind aprobarea formei actualizate a numSrulul de personal,
organigramei 9i statului de funclii pentru aparatul de specialitate al
Consiliulu i ludetean BuzE u;
prevederile Legii nr. 1BB/1999 prlvind Statutul functionarilor publici,
republicat5 (R2), cu modificErile 9i completSrile ulterioare;
prevederile Legii nr. 75312017 Lege-cadru privind salarizarea
unitarE a personalului plStit din fonduri publice, cu modiflcSrile tl
completErile ulterioare,

in temeiul art. 91 alin. (1) lit. ,,a", alin, (2) lit. ,,c" 9i art, 97 din Legea
nr. 215/2OO! a administraliei publice locale, republicatS, cu modificErile 9i
com pletS

rile ulterioare,

HOTARA9TE:

Art.1, Se aprobE modificarea nivelului unor funclii publice de execulie

vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judelean BuzEu,
dupS cum urmeazS:

publice de execulie de consilier, clasa I, gradul
profesional principal din cadrul Serviciului managementul
proiectelor - Directia de dezvoltare regionalS (ff' crt. 77Oi 771
gi 174 dln statul de funclii) se modific5 in consilier, clasa I,
gradul profesional superior;

trei funclii

-

funclia public6 de execulie de consilier juridic, clasa I, gradul
profesional debutant din cadrul din cadrul Serviciului
managementul proiectelor - Directia de dezvoltare regionalS
(nr, crt. 173 din statul de funclii) se modiflc6 in consilier juridic,
clasa I, gradul profesional superior.

Art.2. Cu data intr5rii in vigoare a prezentei hotSrari Anexa nr. 2 la
Hotdrarea nr. 324/2077 a Consiliului judelean BuzEu, se modificd potrlvit
prevederilor art.

1.

Art.3, Servlciul TesuTSe umane gi management unit5ti sanltare din

cadrul aparatului de specialitate al Consillulul judelean BuzXu va aduce
indeplinire prevederile prezentei hotSrari.

la

Secretarul judetului BuzEu va asigura transmlterea prezentei
hot5reri autoritStilor 9l instituliilor interesate.

Art.4,

PRESEDINTE,
EAGU
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ONTRASEMNEAZA,
ETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI-LAURENTIU GAVRILA

Nr. 132
BUZAU, 31 MAr 2018

Hotirarea

a

fost

adoptati

cu 31 voturi ,,pentru", -

,,impotrivi", - abtineri de cei 31 consilieri judeteni prezenti.

voturi

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE

Nr.7646l24.O5.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotir6re privind aprobarea modificirii
nivelului unor functii publice de executie vacante din
cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judelean BuzSu

in

vederea asigurdrii necesarului de personal de specialitate, cu
experien!5, in vederea indeplinirii, cu profesionalism, a atribuliilor specifice,
in cadrul unel structuri funclionale cu atribu!ii principale in managementul

proiectelor cu finantare externS, se propune modificarea nivelului unor
funclii publice de execulie vacante dln statul de funclii aprobat pentru
aparatul de specialitate al Consiliului ludelean BuzEu.

in

considerarea celor prezentate, am iniliat proiectul de hotbrere

alSturat, pe care il supun dezbaterii gi aprobbrii dumneavoastrS.

PRESEDINTE,
PETRE

-

EMANOIL NEAGU
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coNsrLruL JUDETEAN BUZAU
SERVTCTUL RESURSE UMANE

5r

MANAGEMENT UNITiTI SANITARE
Nr. 7647 / 24.05,2019

RAPORT

la proiectul de hotd16re privind aprobarea modificirii
nivelului unor functii publice de executie vacante din
cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judetean Buziu
Prin modificarea nivelului funcliilor publlce de execulie vacante din

statul de funcui aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului
judelean BuzEu, propuse prin proiectul de hot5rare, se stabilesc conditiile
pentru asigurarea necesarulul de personal de specialitate cu vechime gi
experientS, in cadrul unei structuri functionale cu atributli specifice
managementului proiectelor cu finantare externS. Astfel se asigurE condiliile

pentru recrutarea resursei umane cu un nivel ridicat de pregdtire gi
experienlS, ce se va reflecta in succesul contractelor de finanlare
promovate.

Av6nd

in

vedere cE sunt respectate prevederile legale privind

recrutarea functlonarilor publici, suslinem adoptarea proiectului de hot5rAre

in forma initiatS.

FLORICA RADULESCU

