
                                                                                    PROIECT 

R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU                                                                                  

                                                                                             

      

HOTĂRÂRE 
 

 

pentru aprobarea unei modificări în statul de funcţii al 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău 

 
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 
 Având în vedere: 
 

- referatul Presedintelui Consiliului judeţean Buzău de iniţiere a 
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 16195/20.10.2021; 

- raportul Serviciului resurse umane şi management unităţi sanitare, 
înregistrat la nr. 16196/20.10.2021; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al judeţului Buzău dat pe 
proiectul de hotărâre; 

- 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, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art. 480 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,  

 
În temeiul art. 173, alin. (1), lit. „a”, alin. (2), lit. „c” şi art. 182 alin. 

(1) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

        Art.1. Se aprobă transformarea unei funcţii publice de execuţie    
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, pentru 

promovarea în clasă a titularului, astfel: 
 

- funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, gradul 
profesional superior la Serviciul buget, impozite, taxe, 

evidenţă patrimoniu şi monitorizare unităţi subordonate din 

cadrul Direcţiei economice (nr. crt. 72 din statul de funcţii) se 
transformă în consilier, clasa I, gradul profesional asistent, 

potrivit prevederilor art. 480 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare.  



 
Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr. 2 la  

Hotărârea nr. 174/2020 a Consiliului judeţean Buzău, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1. 

 
Art.3. Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Art.4. Secretarul General al judeţului Buzău va comunica hotărârea 

instituţiilor şi autorităţilor interesate şi va asigura publicarea pe site – ul 
autorităţii publice judeţene.  

 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU                                                           
          
 
                                                                                                   
                           

  AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

                  MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 

Nr.215 

 
 

BUZĂU, 2021 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
PREŞEDINTE 
 

Nr.   16195 / 20.10.2021 
 

 
 

 

REFERAT 
 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  
unei modificări în statul de funcţii al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău 
 
 
 
 

          În vederea asigurării condiţiilor necesare pentru promovarea în clasă 

a unui funcţionar public de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului judeţean Buzău, ca urmare a absolvirii studiilor de nivel superior, 

cu îndeplinirea condiţiilor şi desfăşurarea procedurilor reglementate de actele 

normative specifice, se propune modificarea unei funcţii publice de execuţie. 

Astfel, funcţionarul public în cauză este numit în noua funcţie publică de 

execuţie, prin promovare în clasă. 

                         

     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.  16196 / 20.10.2021 

 
 
 

RAPORT 
 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  
unei modificări în statul de funcţii al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău 
 
 

 
 

Modificarea unei funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului judeţean Buzău, propusă prin proiectul de hotărâre, 
asigură condiţiile necesare în vederea promovării în clasă a titularului 

postului, funcţionar public de execuţie, ca urmare a absolvirii studiilor de 
nivel superior, cu respectarea procedurii reglementate de legislaţia în 

vigoare privind cariera funcţionarilor publici. Promovarea în clasă a 
funcţionarilor publici de execuţie nu este condiţionată de existenţa unui post 

vacant. Funcţionarul public care îndeplineşte condiţiile şi parcurge etapele de 
evaluare reglementate de lege este numit în noua funcţie publică, prin 

promovare în clasă.  

  Astfel, se propune modificarea nivelului unei funcţii publice de 
execuţie de clasa III din statul de funcţii, aprobat prin Hotărârea nr. 

174/2020 a Consiliului judeţean Buzău, cu modificările şi completările 
ulterioare, după cum urmează: 

 
- funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, gradul 

profesional superior la Serviciul buget, impozite, taxe, 
evidenţă patrimoniu şi monitorizare unităţi subordonate din 

cadrul Direcţiei economice (nr. crt. 72 din statul de funcţii) se 
transformă în consilier, clasa I, gradul profesional asistent, 

potrivit prevederilor art. 480 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare.  
 

         Având în vedere că sunt respectate prevederile legale specifice privind 

cariera funcţionarilor publici de execuţie, susţin adoptarea proiectului de 
hotărâre în forma iniţiată. 
 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
 

FLORICA RĂDULESCU 
 
 
 


