
                                                                         PROIECT                                                         
R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU                                                                                        
                                                                                            

                                          
 

H O T Ă R Â R E 
 

 
pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din  

statul de funcții  
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 
Consiliul Judeţean Buzău; 

Având în vedere: 
 

- referatul Presedintelui Consiliului judeţean Buzău de iniţiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat la nr. 9158 / 23.06.2020;  

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane și management 
unități sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului județean 

Buzău, înregistrat la nr. 9159 / 23.06.2020; 
- adresele Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr. 11656/09.06.2020 şi 

nr. 11657/09.06.2020, înregistrate la Consiliul judeţean Buzău sub nr. 
8417/11.06.2020 şi nr. 8418/11.06.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului dat pe proiectul de 

hotărâre; 
- prevederile Hotărârii nr. 110/2019 a Consiliului judeţean Buzău privind 

aprobarea formei actualizate a numărului de personal, organigramei şi 
statului de funcţii pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 6 și art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 

privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 153/2017, Lege-cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, 
  

    În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „a” şi 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 și completările ulterioare,  

 
 

                           H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
       Art.1. Se aprobă modificarea nivelului unor posturi din statul de 

funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, astfel: 
 



 un post vacant de asistent medical principal (PL) la 
Compartimentul internări (nr. crt. 336 din statul de funcţii – Anexa 

3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 
modificările şi completările ulterioare) se modifică în post de asistent 

medical principal (S); 
 un post vacant de medic primar la Secţia chirurgie generală (nr. 

crt. 45 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare) 

se modifică în post de medic rezident anul VI, specialitatea 
chirurgie generală. 

 
       Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa nr. 3a la 

Hotărârea nr. 110/2019 a Consiliului judeţean Buzău, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1.  
       

       Art.3. Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
       Art.4. Secretarul general al judeţului Buzău va asigura transmiterea 

prezentei hotărâri structurilor, autorităţilor şi instituţiilor interesate, precum 
și publicarea acesteia pe site-ul autorității publice județene. 
 
 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 
                                     

          AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
          SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                                         
MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 

 
Nr. 112 
 

BUZĂU, 23 IUNIE 2020 

 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

            PREŞEDINTE 
 
     Nr.  9158/23.06.2020 

 

 
 
 

REFERAT 
 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării 
nivelului unor posturi din statul de funcții  
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 
 

 
 
 

               Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a înaintat 

solicitarea de modificare a nivelului unui post din statul de funcţii aprobat, 

pentru respectarea recomandărilor de tip medical transmise de medicul de 

medicina muncii la evaluarea stării de sănătate a unui angajat. 

           De asemenea, a fost transmisă şi o solicitare de modificare a 

nivelului unui post vacant de medic, pentru recrutare de personal. 

 

    În considerarea celor prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre 

alăturat, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră. 

 

 

  

P R E Ş E D I N T E, 
 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 

 
 
 
 
 
 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

   SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI  
   MANAGEMENT UNITĂȚI SANITARE 

 

 Nr. 9159/23.06.2020 
 

 
 

 

RAPORT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării 

nivelului unor posturi din statul de funcții  
al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 
 
 
  

          În vederea asigurării condițiilor pentru schimbarea locului de muncă 

al unui angajat ca urmare a recomandărilor transmise de medicul de 
medicina muncii la evaluarea stării de sănătate a personalului din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, este necesară modificarea nivelului 
unui post din cadrul unei structuri care nu impune suprasolicitare în 

desfășurarea activității.     
           Astfel, un post vacant de asistent medical principal (PL) la 

Compartimentul internări (nr. crt. 336 din statul de funcţii – Anexa 3a la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare) se modifică în post de asistent medical principal 

(S). 
           De asemenea, se solicită modificarea nivelului unui post de medic 

primar în medic rezident anul VI, pentru recrutare de personal. 
 

           Având în vedere că sunt respectate reglementările legale în domeniul 
resurselo umane, susțin proiectul de hotărâre în forma inițiată. 

 
  

 

ŞEF SERVICIU, 
 
 

FLORICA RĂDULESCU 
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