
                                                                                                                      
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU                                                                                        
                                                                                            

                                          

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea unor modificări privind  

numărul de personal şi nivelul unor posturi din statul de 
funcţii 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. 3007/17.02.2021; 
- raportul Serviciului resurse umane şi management unităţi sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, înregistrat 

la nr. 3008/17.02.2021; 
- 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; 
- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr. 2991/09.02.2021, 

înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub nr. 2609/11.02.2021; 
- prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Buzău nr. 110/2019 privind 

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

modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului Ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru 

aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi 
trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice 

din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea starii de 
alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12 februarie 2021, 

precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru 
prevenirea  si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

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

- prevederile Legii nr. 153/2017, Lege-cadru privind salarizarea unitară a 
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 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
            

         Art.1. Se aprobă modificarea numărului total de posturi la 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, de la 1610 la 1611, prin 

includerea unui post de medic cu competențe limitate aprobat conform 
Anexei nr.1, pct. A la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.7/2021  

(nr.crt.20 – Anexa 3d din statul de funcţii).  



 

   Art.2. Se aprobă modificarea nivelului unor posturi din statul de 
funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău pentru promovare/ 

recrutare personal conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
   Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexele nr. 1, 

3a, 3e şi 3f la Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 110/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor  
art. 1–2. 

 
    Art.4. Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

    Art.5. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura transmiterea 
prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, precum şi publicarea 

acesteia pe site-ul autorităţii publice judeţene. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 

                                   
                                                                                

    CONTRASEMNEAZĂ,                  
           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,                                                                                                   

                                                               
                  MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 

 
 
 
 

Nr. 38 
BUZĂU, 25 FEBRUARIE 2021 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, - voturi 

„împotrivă”, - abţineri. 
 
(Domnii consilieri județeni Iuga Ionuț Ciprian și Zoican Adrian nu participă la vot 

fiind sub incidenţa art.  228 alin. (1) lit. „e” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 

 
 
 
 



 
 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU                                                                        
                                                                          ANEXĂ 

                                     la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 38 

                                                                              din 25 februarie 2021 

 
 

LISTA  

modificărilor în statul de funcţii al  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 
 

 
I.  MODIFICARE NIVEL POSTURI - RECRUTARE PERSONAL 
 

I.1. MEDICI 
 

SECŢIA PEDIATRIE - Anexa 3a 
 

- un post vacant de medic rezident anul V, specialitatea pediatrie se 

transformă în post de medic specialist, specialitatea pediatrie 
(nr.crt.148 din statul de funcţii–Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 
 

SECŢIA ORL – Anexa nr.3a 
 

- un post vacant de medic primar, specialitatea otorinolaringologie se 

transformă în post de medic specialist, specialitatea otorinolaringologie 
(nr.crt.161 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 
 

SECTIA BOLI INFECŢIOASE – Anexa 3a 
 

- un post de medic rezident anul IV, specialitatea boli infecţioase se 

transformă în post de medic spcialist, specialitatea boli infecţioase 

(nr.crt.190 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 
 

SECȚIA OG II – Anexa 3a 
 

- un post vacant de medic primar, specialitatea obstetrică ginecologie se 
transformă în medic specialist, specialitatea obstetrică ginecologie (nr. crt. 

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

SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINĂ LEGALĂ – Anexa 3e 
 

- un post vacant de medic primar, specialitatea anatomie patologică se 
transformă în medic specialist, specialitatea anatomie patologică (nr. crt. 6 

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

 

 



 

 
 

 
 

I.2. PERSONAL MEDIU SANITAR   
 

SECȚIA OG I – Anexa 3a 
 

- un post vacant de moașă principală (S) se transformă în post de 
asistent medical debutant (PL) (nr. crt. 215 din statul de funcţii – Anexa 

3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

SECŢIA PNEUMOLOGIE – Anexa 3a 
 

 - un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 

medical principal (PL) (nr. crt. 205 din statul de funcţii – Anexa 3a la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare); 
 

SECTIA UPU-SMURD – Anexa 3f 
 

- un post de asistent medical (S) se transformă în post de asistent 

medical principal (PL) (nr. crt. 11 din statul de funcţii – Anexa 3f la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare); 
 

I.3. MUNCITORI - Anexa 3a 
 

-   un post de muncitor calificat II (telefonistă) se transformă în post de 

muncitor calificat IV (telefonistă) (nr.crt. 412 din statul de funcţii – 
Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare); 
 

II. MODIFICARE NIVEL POSTURI - PROMOVARE PERSONAL 
 MEDIU SANITAR 

 

FARMACIE ONCOLOGIE – Anexa 3a 
 

- un post de asistent farmacie (PL) se transformă în post de asistent 
farmacie principal (PL) (nr. crt. 298 din statul de funcţii – Anexa 3a la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

 
SECȚIA OG I – Anexa 3a 
 

- două posturi de asistent medical  (PL) se transformă în post de asistent 
medical principal (PL) (nr. crt. 217 din statul de funcţii – Anexa 3a la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

 
COMPARTIMENT NEFROLOGIE – Anexa 3a 
 

- un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 
medical principal (PL) (nr. crt. 24 din statul de funcţii – Anexa 3a la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare). 



 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

           PREŞEDINTE 
 
    Nr. 3007/17.02.2021 

 
 

 
REFERAT 

 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor modificări 
privind numărul de personal şi nivelul unor posturi din 

statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 
 
 

           Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a înaintat solicitarea 

de modificare a nivelului unor posturi din statul de funcţii aprobat, pentru 

promovarea personalului din categoria „personal mediu sanitar”, ca urmare a 

susţinerii examenelor de grad profesional. 

             De asemenea, se solicită modificarea unor posturi vacante pentru 

iniţierea procedurilor de recrutare în vederea asigurării necesarului de 

personal în unele secţii şi structuri din cadrul unităţii sanitare. 

             

    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 ŞI  

   MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE 
 

Nr. 3008/17.02.2021 

 
 

RAPORT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea unor modificări 
privind numărul de personal şi nivelul unor posturi din 

statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 
 
 

        În vederea asigurării condiţiilor pentru avansarea în carieră a 

personalului, ca urmare a susţinerii şi promovării examenelor de grad 
profesional, precum şi pentru iniţierea procedurilor de recrutare în unele 

segmente de activitate, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a 
înaintat solicitarea de aprobare a unor modificări privind numărul de 

personal, organigrama şi statul de funcţii ale unităţii sanitare, după cum 
urmează : 

 
I. MAJORARE NUMĂR TOTAL DE POSTURI:  

        Se propune modificarea numărului total de posturi de la 1610 la 
1611 prin includerea unui post de medic cu competențe limitate, 

aprobat conform Anexei nr.1, pct. A la Hotărârea nr.7/2021 a Consiliului 
județean Buzău (nr.crt. 20 – Anexa 3d din statul de funcţii). 

 

 II.  MODIFICARE NIVEL POSTURI - RECRUTARE PERSONAL 
 

II.1. MEDICI 
 

SECŢIA PEDIATRIE - Anexa 3a 
 

- un post vacant de medic rezident anul V, specialitatea pediatrie se 
transformă în post de medic specialist, specialitatea pediatrie 

(nr.crt.148 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările și completările ulterioare); 

 
SECŢIA ORL – Anexa nr.3a 

 
- un post vacant de medic primar, specialitatea otorinolaringologie se 

transformă în post de medic specialist, specialitatea otorinolaringologie 

(nr.crt.161 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
 

 
 

 



 

SECTIA BOLI INFECŢIOASE – Anexa 3a 
 

- un post de medic rezident anul IV, specialitatea boli infecţioase se 
transformă în post de medic specialist, specialitatea boli infecţioase 

(nr.crt.190 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 

SECȚIA OG II – Anexa 3a 

 
- un post vacant de medic primar, specialitatea obstetrică ginecologie se 

transformă în medic specialist, specialitatea obstetrică ginecologie (nr. crt. 
227 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 

nr.110/2019, cu modificările şi completările ulterioare); 
 

SERVICIUL JUDEȚEAN DE MEDICINĂ LEGALĂ – Anexa 3e 
 

- un post vacant de medic primar, specialitatea anatomie patologică se 
transformă în medic specialist, specialitatea anatomie patologică (nr. crt. 6 

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

 
II.2. PERSONAL MEDIU SANITAR   

 

SECȚIA OG I – Anexa 3a 
 

- un post vacant de moașă principală (S) se transformă în post de 
asistent medical debutant (PL) (nr. crt. 215 din statul de funcţii – Anexa 

3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

 

SECŢIA PNEUMOLOGIE – Anexa 3a 
 
 - un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 

medical principal (PL) (nr. crt. 205 din statul de funcţii – Anexa 3a la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

 
SECTIA UPU - SMURD – Anexa 3f 

 
- un post de asistent medical (S) se transformă în post de asistent 

medical principal (PL) (nr. crt. 11 din statul de funcţii – Anexa 3f la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare); 
 

II.3. MUNCITORI 
- un post de muncitor calificat II (telefonista) se transformă în post de 

muncitor calificat IV (telefonista) (nr.crt. 412 din statul de funcţii – 
Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare); 

 
 

 



III. MODIFICARE NIVEL POSTURI – PROMOVARE PERSONAL 

       MEDIU SANITAR 
 

FARMACIE ONCOLOGIE – Anexa 3a 
 

- un post de asistent farmacie (PL) se transformă în post de asistent 
farmacie principal (PL) (nr. crt. 298 din statul de funcţii – Anexa 3a la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare); 
 

SECȚIA OG I – Anexa 3a 
 

- două posturi de asistent medical  (PL) se transformă în post de asistent 
medical principal (PL) (nr. crt. 217 din statul de funcţii – Anexa 3a la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

 
COMPARTIMENT NEFROLOGIE 

 
- un post de asistent medical (PL) se transformă în post de asistent 

medical principal (PL) (nr. crt. 24 din statul de funcţii – Anexa 3a la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.110/2019, cu modificările şi 

completările ulterioare). 

 
    Având în vedere că sunt respectate prevederile legale în domeniul 

resurselor umane din sectorul sanitar, susţin proiectul de hotărâre în forma 
iniţiată. 
 

 
ŞEF SERVICIU, 

 
 

FLORICA RĂDULESCU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


