ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor modificări în statul de funcţii
aprobat pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Buzău
Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
-

-

-

referatul Președintelui Consiliului judeţean Buzău de inițiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 17921/10.12.2019;
raportul de specialitate al Serviciului resurse umane și management
unități sanitare, înregistrat la nr. 17922/10.12.2019;
avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Buzău
anexate la hotărâre;
prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr. 127/2019
privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii
publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată
potrivit Codului Administrativ, cu modificările ulterioare;
prevederile şi art. 406, art. 407, art. 468, alin. (1) şi art. 612 din
Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările ulterioare;
prevederile Legii nr. 153/2017, Lege-cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin. (2) lit. „c” , alin. (5) lit. „c”,
şi art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea calităţii unor posturi de natură
contractuală din statul de funcţii aprobat pentru aparatul de specialitate al
Consiliului judeţean Buzău, prin stabilire ca funcţii publice de execuţie
după cum urmează:
1. postul contractual de execuţie de „inspector de specialitate,
gradul
profesional
IA”
(S)
la
Serviciul
managementul
documentelor şi relaţii publice - Direcţia juridică şi administraţie
publică locală (nr. crt. 51 din statul de funcţii) se stabileşte ca funcţie
publică de execuţie de „consilier, clasa I, gradul profesional
principal” (S);

2. postul contractual de execuţie de „inspector de specialitate,
gradul profesional II” (S) la Serviciul promovare şi dezvoltare
a turismului, a imaginii judeţului, cooperare internaţională şi
mass-media (nr. crt. 252 din statul de funcţii) se stabileşte ca
funcţie publică de execuţie de „consilier, clasa I, gradul
profesional debutant” (S).
Art.2. Se aprobă majorarea numărului de funcţii publice de la 205 la
207, în aplicarea prevederilor art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr. 2 la
Hotărârea nr. 127/2019 a Consiliului judeţean Buzău se modifică potrivit
prevederilor art. 1.
Art.4. Serviciul resurse umane și management unități sanitare din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Secretarul General al judeţului Buzău va comunica hotărârea
instituţiilor şi autorităţilor interesate şi va asigura publicarea pe site – ul
autorităţii publice judeţene.

PREŞEDINTE,
PETRE–EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr. 257
BUZĂU, 19 DECEMBRIE 2019
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru”, „împotrivă”, - abţineri de cei 33 consilieri judeţeni prezenţi.

voturi

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr.

17921 / 10.12.2019

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări
în statul de funcţii aprobat pentru aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Buzău

În vederea aplicării prevederilor Codului administrativ privind
stabilirea ca funcţii publice a posturilor de natură contractuală care au
atribuţii ce corespund prerogativelor de putere publică, se propune stabilirea
a două funcţii publice prin transformarea a două posturi de execuţie de
natură contractuală, motivat de atribuţiile îndeplinite, cu îndeplinirea
condiţiilor de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului
corespunzător funcţiei publice de execuţie. Astfel, numărul funcţiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău se
majorează de la 205, aprobat până în prezent, la 207.
În considerarea celor prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre
alăturat, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

