ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU
HOTĂRÂRE
pentru completarea anexelor la Hotararea nr. 128/2019 a
Consiliului judeţean Buzău privind stabilirea salariilor de
bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual
din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Buzău –
familia ocupaţională „Administraţie” - formă actualizată
conform Codului administrativ
Consiliul judeţean Buzău;
Având în vedere:
-

-

-

-

-

-

referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 12235/28.08.2020;
raportul de specialitate comun al Direcţiei juridice şi administraţie
publică locală, Serviciului resurse umane şi management unităţi
sanitare şi Serviciului salarizare, monitorizare cheltuieli de personal
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău,
înregistrat la nr. 12236 / 28.08.2020;
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. 128/2019 a Consiliului judeţean Buzău
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului
judeţean Buzău – familia ocupaţională „Administraţie” - formă
actualizată conform Codului administrativ;
prevederile Hotărârii nr. 174/2020 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;
prevederile art. 244 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;
prevederile art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru
modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „a”, alin. (2) lit. „c” şi art. 182 alin. (1)
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă completarea anexelor la Hotărârea nr. 128/2019 a
Consiliului judeţean Buzău cu Anexa 3 - salariul de bază lunar corespunzător
funcţiei contractuale de conducere de „Administrator public”, prevăzută în
anexa care face integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de personal şi
Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului judeţean Buzău vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexele la
Hotărârea nr. 128/2019 a Consiliului judeţean Buzău se completează
conform prevederilor art.1.
Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea
hotărârii Instituţiei Prefectului judeţului Buzău şi celor interesaţi, precum şi
publicarea acesteia pe site-ul autorităţii publice judeţene.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ
Nr. 175
BUZĂU, 17 SEPTEMBRIE 2020
Hotărârea a fost adoptată
„împotrivă”, - abţineri.

cu

32

voturi

„pentru”,

-

voturi

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr.

12235/28.08.2020

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru completarea anexelor la
Hotararea nr. 128/2019 a Consiliului judeţean Buzău
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean Buzău – familia
ocupaţională „Administraţie” - formă actualizată conform
Codului administrativ

Potrivit competenţelor stabilite de Codul administrativ, Consiliul
judeţean aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean, la propunerea Preşedintelui.
În forma actualizată a structurii organizatorice aprobată a fost
infiinţată funcţia contractuală de conducere de „administrator public”, cu
atribuţii delegate de Preşedintele consiliului judeţean. Având în vedere că
este o funcţie nou-creată, potrivit prevederilor Codului administrativ, se
impune aprobarea nivelului de salarizare corespunzător. Acesta este
prevăzut între limite, la nivelul unei funcţii de vicepreşedinte al Consiliului
judeţean.
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
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI
MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE
SERVICIUL SALARIZARE, MONITORIZARE
CHELTUIELI DE PERSONAL
Nr.

12236 / 28.08.2020

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru completarea anexelor la
Hotararea nr. 128/2019 a Consiliului judeţean Buzău
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean Buzău – familia
ocupaţională „Administraţie” - formă actualizată conform
Codului administrativ
Potrivit prevederilor art. 244 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare, la nivelul autorităţii publice judeţene a fost înfiinţată,
la propunerea preşedintelui, cu încadrare în numărul de posturi aprobat,
funcţia contractuală de conducere de „Administrator public”. Atribuţiile
corespunzătoare acestei funcţii se stabilesc de preşedintele Consiliului
judeţean, prin Contractul de management încheiat pe durată determinată,
durata mandatului preşedintelui, cu titularul postului. Corelat, se impune
stabilirea şi aprobarea salariului de bază lunar pentru această funcţie, .
Având în vedere responsabilităţile şi competenţele acestui post,
nivelul de salarizare se stabileşte, între limite, limita minimă la nivelul
salariului de bază al secretarului general al unităţii administrativ - teritoriale
iar cea maximă la nivelul îndemnizaţiei de vicepreşedinte consiliu judeţean
inclusiv majorarea pentru implementarea de proiecte finanţate din fonduri
europene nerambursabile (pct. 2318 din Legea nr. 79/2018 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice).
Având în vedere că sunt respectate prevederile actelor normative
privind structurile funcţionale şi salarizarea personalului din administraţia
locală, susţinem proiectul de hotărâre iniţiat.
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