
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

                                              

                                         

HOTĂRÂRE 
 

pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi  
din statul de funcţii  

al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău 
 

 

 Consiliul judeţean Buzău, 
 Având în vedere: 

 
 

- referatul Presedintelui Consiliului judeţean Buzău de initiere a 

proiectului de hotarare, înregistrat la nr. 3009/17.02.2021; 

- raportul Serviciului resurse umane şi management unităţi sanitare, 
înregistrat la nr.3010/17.02.2021; 

- 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 Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău  
nr. 277/11.02.2021, înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub  

nr. 2838/15.02.2021; 
- prevederile Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului judeţean Buzău  

nr. 68/2013 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Cultură şi Artă 
Buzău, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare, 
 

     

     În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin. (2) lit. „c” , alin. (5) lit. „d”, 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 Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău astfel: 

 
- postul de «referent, grad profesional I, (S)» din cadrul 

compartimentului cercetare, conservare și valorificare a culturii 
tradiționale se modifică în «referent, grad profesional IA (S)» 

(nr. 5 din statul de funcţii); 
 



- postul de «instrumentist, grad profesional I, (S)» din cadrul 
compartimentului cercetare, conservare și valorificare a culturii 

tradiționale se modifică în «instrumentist, grad profesional IA, 
(S)» (nr. 6 din statul de funcţii); 

 
- postul de «solist vocal, grad profesional I, (S) » din cadrul 

compartimentului cercetare, conservare și valorificare a culturii 
tradiționale se modifică în «solist vocal, grad profesional IA, 

(S)» (nr. 13 din statul de funcţii); 
 

- postul de «referent de specialitate, grad profesional I, (S)» 
din cadrul compartimentului contabilitate, resurse umane și juridic 

se modifică în «referent de specialitate, grad profesional 

IA, (S)» (nr. 30 din statul de funcţii); 
 

         Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 2 la 
Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 68/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art.1. 
 

          Art.3. Directorul Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău va 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
       
          Art.4. Secretarul General al  Judeţului Buzău va asigura transmiterea 

prezentei  hotărâri instituției Prefectului - Județul Buzău și celor interesați, 
precum și publicarea acesteia pe site-ul autorității publice județene.                                           
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU                                                                          
                               

                                   
                                                                                   

                     CONTRASEMNEAZĂ, 
             SECRETARUL GENERAL AL  JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                                             
        MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 

NR. 39 
BUZĂU, 25 FEBRUARIE 2021 
 

 

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

„împotrivă”, - abţineri. 
 

 
 

 



 
 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 
 

     Nr.3009/17.02.2021  
 

 
 

 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării 
nivelului unor posturi din statul de funcţii al  
Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău  

 
 
 

 
 
           Conducerea Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău a înaintat 

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

promovarea în carieră a titularilor acestora, potrivit legislaţiei în vigoare. 

            Având în vedere cele prezentate mai sus, supun dezbaterii şi 

aprobării proiectul de hotărâre iniţiat. 

 
 

PREŞEDINTE, 

 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI  
MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE 
 
Nr.3010/17.02.2021  

 
 
 

 
RAPORT 

 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării 

nivelului unor posturi din statul de funcţii al 
 Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău  

 
 
 
 

Pentru asigurarea condiţiilor prevăzute de lege privind promovarea 

personalului de specialitate, conducerea Centrului Judeţean de Cultură şi 

Artă Buzău a înaintat solicitarea de modificare a nivelului unor posturi din 

statul de funcţii ca urmare a parcurgerii procedurii de promovare în grad 

profesional a titularilor acestora, potrivit reglementărilor în vigoare. 

Având în vedere că sunt respectate prevederile legale în domeniu, 

susțin proiectul de hotărâre inițiat cu încadrarea în alocațiile bugetare 

aprobate pentru instituția de cultură pentru anul 2021. 

  

 
ŞEF SERVICIU, 

 
FLORICA RĂDULESCU 

 
 
 

 


