
                                                                                                                              
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU                                                                                        
                                                                                           

                                          
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea unor modificări în 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. 14247/14.09.2021;  

- raportul Serviciului resurse umane şi management unităţi sanitare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, 
înregistrat la nr. 14248/15.09.2021; 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr. 21649/09.09.2021 
înregistrată la Consiliul Judeţean Buzău sub nr. 14228/13.09.2021; 

- 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; 

- 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 afacerilor interne nr. 75/2019 pentru 
aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea  și 
dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situaţii de 
urgenţă; 

- 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 următoarele modificări în statul de funcții al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău: 

 
• FORMAȚIA PSI – Anexa 3a 

-  un post vacant de tehnician I se modifică în post vacant de Șef     
formație (nr.crt.426 din statul de funcţii); 

 



 
 
 

•  SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE PREVENIRE ȘI LIMITARE A 
INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE – Anexa 3a 

- un post vacant de asistent medical principal (PL), specialitatea 
igienă se modifică în post vacant de asistent medical (PL), 
specialitatea igienă, (nr.crt.341 din statul de funcţii). 
 
   Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa nr. 3a la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 110/2019, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1. 

 
    Art.3. Managerul interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
    Art.4. Secretarul general al judeţului Buzău va asigura transmiterea 

prezentei hotărâri Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităţilor şi 
instituţiilor interesate, precum și publicarea acesteia pe site-ul autorității 
publice județene. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU  
 
 

 
                                   
                                                                                

CONTRASEMNEAZĂ 
           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,                                                                                                   

                                                               
                  MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
 
 
 

NR.184 
BUZĂU, 23.09.2021 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”,- abţineri. 
 
(Domnii consilieri județeni  Zoican Adrian și Barbu Valentin nu participă la 
vot fiind sub incidenţa art.  228 alin. (1) lit. „e” și respectiv lit. „a” din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ). 
 
 



 
 
 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

          PREŞEDINTE 
 
 Nr. 14247 / 14.09.2021 
 

 
REFERAT 

 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  
unor modificări în statul de funcții al  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 
 

 
 
            

           În vederea îndeplinirii cerinţelor pentru reavizarea Formaţiei PSI din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, conform cerinţelor legislaţiei în 

domeniu, Managerul unităţii sanitare a înaintat solicitarea de modificare a 

unui post vacant de „tehnician” în post de „Șef formație”. 

           De asemenea, se solicită modificarea nivelului unui post vacant din 

categoria personalului sanitar, pentru recrutare. 

 

    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. 14248 / 14.09.2021 
 
 

RAPORT  
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  
unor modificări în statul de funcții al  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 

 
 
 
 

        În vederea asigurării condiţiilor pentru reavizarea Formaţiei PSI din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, potrivit prevederilor Ordinului 

nr. 75/2019 al ministrului afacerilor interne, dar şi pentru recrutare de 

personal mediu sanitar, Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a 

înaintat solicitarea de modificare a statului de funcții.  

         Modificările propuse sunt : 
 

FORMAȚIA PSI – Anexa 3a 
- un post vacant de tehnician I se modifică în post vacant de Șef      

formație (nr.crt.426 din statul de funcţii); 
 
 SERVICIUL DE SUPRAVEGHERE PREVENIRE ȘI LIMITARE A 
INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE – Anexa 3a 

- un post vacant de asistent medical principal (PL), specialitatea 
igienă se modifică în post vacant de asistent medical (PL), 
specialitatea igienă, (nr.crt.341 din statul de funcţii). 

 
    Având în vedere că sunt respectate prevederile legale, susțin proiectul 

de hotărâre în forma inițiată. 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
 

FLORICA RĂDULESCU 
 

 


	184.Hotarare privind aprobarea unor modificări în statul de funcții SJU Bz- septembrie 2021
	ROMÂNIA
	CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU
	CONTRASEMNEAZĂ
	SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
	NR.184
	BUZĂU, 23.09.2021




