
ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU                                                                                  

                                                                                             
 
      

HOTĂRÂRE 
 

pentru aprobarea unor 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. 16868/18.10.2022; 

– raportul Serviciului resurse umane şi management unităţi sanitare, 
înregistrat la nr. 16869/18.10.2022; 

– 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. 252/2021 
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. 476, alin. (2), lit. „a”, art. 477 alin. (1), art. 478, 
alin. (2) 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 Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

        Art.1. Se aprobă modificarea nivelului unor funcţii publice de 
execuţie din statul de funcţii aprobat pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului judeţean Buzău, pentru promovare în grad profesional, după 
cum urmează: 
 

1. funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 
asistent la compartimentul administrare reţea IT şi suport tehnic din 
cadrul Direcţiei economice (nr. crt. 90 din statul de funcţii) se 
transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal; 

 
 
  



 
2. funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul 

profesional principal la compartimentul investiţii edilitare din cadrul  
Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii (nr. crt. 128 
din statul de funcţii) se transformă în inspector, clasa I, gradul 
profesional superior; 
 

3. funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul 
profesional asistent la compartimentul control, Biroul de transport 
public din cadrul Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi 
investiţii (nr. crt. 147 din statul de funcţii) se transformă în inspector, 
clasa I, gradul profesional principal; 
 

4. funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 
principal din cadrul compartimentului relaţii internaţionale din cadrul  
Direcţiei de dezvoltare regional (nr. crt. 178 din statul de funcţii) se 
transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior. 

 
 

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr. 2 la  
Hotărârea nr. 252/2021 a Consiliului judeţean Buzău, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1 şi art.2. 

 
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 asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău şi publicarea pe site – ul 
autorităţii publice judeţene.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU      
                                                      

                                                                                                 
                           

                  CONTRASEMNEAZĂ, 
            SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 

 
        MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 

 
Nr. 249 
BUZĂU, 27 OCTOMBRIE 2022 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”, - abţineri. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
 
Nr.   16868/18.10.2022 
 
 
 
 
 

REFERAT 
 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău 
 
 
 
 

         În vederea asigurării condiţiilor necesare pentru promovarea în 

carieră a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului judeţean Buzău, cu îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare şi desfăşurarea procedurilor reglementate 

de actele normative specifice, se propune modificarea nivelului a patru 

funcţii publice de execuţie. Astfel, funcţionarii publici în cauză pot fi numiţi în 

noile funcţii publice de execuţie, prin promovare în grad profesional. 

          

   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.  16869/18.10.2022 
 

RAPORT 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău 
 
 

Modificarea nivelului unor 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 
grad profesional a titularilor posturilor, funcţionari publici de execuţie, cu 
respectarea procedurii reglementate de legislaţia în vigoare privind cariera 
funcţionarilor publici. Promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici 
de execuţie nu este condiţionată de existenţa unor posturi vacante. 
Funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile şi parcurg etapele de evaluare 
reglementate de lege sunt numiţi în noile funcţii publice, prin promovare în 
grad profesional imediat superior celui deţinut, după modificarea nivelului 
posturilor ocupate de aceştia.  

  Astfel, se propune modificarea nivelului a patru funcţii publice de 
execuţie de clasa I din statul de funcţii, aprobat prin Hotărârea nr. 252/2021 
a Consiliului judeţean Buzău, cu modificările şi completările ulterioare, după 
cum urmează: 

1. funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 
asistent la compartimentul administrare reţea IT şi suport tehnic din 
cadrul Direcţiei economice (nr. crt. 90 din statul de funcţii) se 
transformă în consilier, clasa I, gradul profesional principal;  

2. funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul 
profesional principal la compartimentul investiţii edilitare din cadrul  
Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi investiţii (nr. crt. 128 
din statul de funcţii) se transformă în inspector, clasa I, gradul 
profesional superior; 

3. funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul 
profesional asistent la compartimentul control, Biroul de transport 
public din cadrul Direcţiei pentru administrarea patrimoniului şi 
investiţii (nr. crt. 147 din statul de funcţii) se transformă în inspector, 
clasa I, gradul profesional principal; 

4. funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional 
principal din cadrul compartimentului relaţii internaţionale din cadrul  
Direcţiei de dezvoltare regional (nr. crt. 178 din statul de funcţii) se 
transformă în consilier, clasa I, gradul profesional superior. 

         Având în vedere că sunt respectate prevederile legale specifice privind 
funcţiile publice, cariera funcţionarilor publici de execuţie şi cerinţele 
necesare pentru numirea în noile funcţii publice, precum şi reglementările 
privind structura posturilor, susţinem adoptarea proiectului de hotărâre în 
forma iniţiată. 
 

ŞEF SERVICIU, 
FLORICA RĂDULESCU 
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