
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU                                                                                   

                                                                                              

         
          

                              

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea modificării nivelului unor funcţii publice 
de execuţie din cadrul aparatului 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. 7291/19.05.2020; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane și management 
unități sanitare, înregistrat la nr. 7292/19.05.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- prevederile Hotărârii nr. 127/2019 a Consiliului judeţean Buzău 

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 şi completările 
ulterioare;      

- prevederile art. 477 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările 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. „a”, alin. (2) lit. „c” şi art. 182 alin. (1) 

din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
 

        Art.1. Se aprobă modificarea nivelului unor funcţii publice de 

execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău 

după cum urmează: 

 



– funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

principal la compartimentul informaţii publice şi secretariat A.T.O.P., 

Biroul coordonare şi colaborare instituţii şi servicii publice din cadrul 
Direcţiei juridice şi administraţie publică locală (nr. crt. 33 din statul de 

funcţii) se modifică în consilier, clasa I, gradul profesional 

superior;  

 

– funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

principal la Serviciul contabilitate – financiar, Direcţia economică (nr. 
crt. 75 din statul de funcţii) se modifică în consilier, clasa I, gradul 

profesional superior;  

 
– funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

principal la Serviciul contabilitate – financiar, Direcţia economică (nr. 

crt. 80 din statul de funcţii) se modifică în consilier, clasa I, gradul 

profesional superior;  
 

– funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

principal la compartimentul administrare domeniu public şi privat, 
Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii (nr. crt. 126 
din statul de funcţii) se modifică în consilier, clasa I, gradul 

profesional superior; 
 

– funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

asistent la compartimentul Unitatea judeţeană de monitorizare a 
serviciilor publice şi de mediu, Direcţia pentru administrarea 
patrimoniului şi investiţii (nr. crt. 143 din statul de funcţii) se modifică 

în consilier, clasa I, gradul profesional principal; 
 

– funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul 
profesional asistent la compartimentul strategii, programe, 

prognoze şi dezvoltare rurală, Direcţia de dezvoltare regională (nr. crt. 
192 din statul de funcţii) se modifică în  inspector, clasa I, gradul 

profesional principal; 
 

– funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

principal la Serviciul urbanism, autorizări şi planificare teritorială, 

Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism (nr. crt. 204 din 

statul de funcţii) se modifică în consilier, clasa I, gradul 

profesional superior; 
 

– funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

principal la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal 

(nr. crt. 224 din statul de funcţii) se modifică în consilier, clasa I, 

gradul profesional superior. 

 
 

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr. 2 la  

Hotărârea nr. 127/2019 a Consiliului judeţean Buzău, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1. 
 

 



 

 
 

Art.3. Serviciul resurse umane și management unități sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Art.4. 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. 93 
BUZĂU, 28 MAI 2020 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi „pentru” - voturi „împotrivă”,  

- abţineri de cei 33 consilieri judeţeni prezenţi. 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

PREŞEDINTE 
 

Nr.   7291 / 19.05.2020 
 

 

 
 

REFERAT 
 

a proiectul de hotărâre privind aprobarea  
modificării nivelului unor funcţii publice de execuţie 

 din cadrul aparatului de specialitate al  

Consiliului Judeţean Buzău 
 
 

 
 

           În vederea asigurării condiţiilor necesare pentru promovarea în 

carieră a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului judeţean Buzău, cu îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare şi desfăşurarea procedurilor reglementate 

de actele normative specifice funcţionarilor publici, se propune modificarea 

nivelului unor funcţii publice de execuţie. Astfel, funcţionarii publici care au 

promovat etapele de examinare pot fi numiţi în noile funcţii publice. 

             

      În considerarea celor prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre 

alăturat, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 

 

 
 

PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI  

MANAGEMENT UNITĂȚI SANITARE 
 

Nr.  7292 / 19.05.2020 

 
 

 
 

RAPORT 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării 

nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău 

 

 
 
 

Prin modificarea nivelului unor funcţii publice de execuţie din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, propusă prin 
proiectul de hotărâre, se asigură condiţiile necesare în vederea promovării în 

grad profesional a titularilor posturilor, funcţionari publici de execuţie, cu 
respectarea procedurii reglementate de legislaţia în vigoare privind cariera 
funcţionarilor publici. Promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici 

nu este condiţionată de existenţa unor posturi vacante.   
   

Astfel, se propune modificarea nivelului unor funcţii publice de execuţie 

din statul de funcţii, aprobat prin Hotărârea nr. 127/2019 a Consiliului 

judeţean Buzău, cu modificările şi completările ulterioare, după cum 

urmează: 
 

– funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

principal la compartimentul informaţii publice şi secretariat A.T.O.P., 
Biroul coordonare şi colaborare instituţii şi servicii publice din cadrul 

Direcţiei juridice şi administraţie publică locală (nr. crt. 33 din statul de 

funcţii) se modifică în consilier, clasa I, gradul profesional 

superior;  
 

– funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 
principal la Serviciul contabilitate – financiar, Direcţia economică (nr. 

crt. 75 din statul de funcţii) se modifică în consilier, clasa I, gradul 

profesional superior;  

 
– funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

principal la Serviciul contabilitate – financiar, Direcţia economică (nr. 

crt. 80 din statul de funcţii) se modifică în consilier, clasa I, gradul 

profesional superior;  



 

 

 
– funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

principal la compartimentul administrare domeniu public şi privat, 

Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii (nr. crt. 126 

din statul de funcţii) se modifică în consilier, clasa I, gradul 

profesional superior; 

 
– funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 

asistent la compartimentul Unitatea judeţeană de monitorizare a 

serviciilor publice şi de mediu, Direcţia pentru administrarea 
patrimoniului şi investiţii (nr. crt. 143 din statul de funcţii) se modifică 

în consilier, clasa I, gradul profesional principal; 

 

– funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul 
profesional asistent la compartimentul strategii, programe, 

prognoze şi dezvoltare rurală, Direcţia de dezvoltare regională (nr. crt. 

192 din statul de funcţii) se modifică în  inspector, clasa I, gradul 
profesional principal; 
 

– funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 
principal la Serviciul urbanism, autorizări şi planificare teritorială, 

Direcţia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism (nr. crt. 204 din 

statul de funcţii) se modifică în consilier, clasa I, gradul 
profesional superior; 
 

– funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 
principal la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal 

(nr. crt. 224 din statul de funcţii) se modifică în consilier, clasa I, 
gradul profesional superior. 

   
 

         Având în vedere că sunt respectate prevederile legale specifice privind 

funcţiile publice şi cariera funcţionarilor publici şi cerinţele necesare pentru 

numirea în noile funcţii publice, susţinem adoptarea proiectului de hotărâre 
în forma iniţiată. 

 

 
 
 

ŞEF SERVICIU, 

 
FLORICA RĂDULESCU 

 
 

 

 
 

 



 
 


