
                                                                                                                                
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. 16872/18.10.2022; 
- raportul Serviciului resurse umane şi management unităţi sanitare, 

înregistrat la nr. 16873/18.10.2022; 
- adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău nr. 25160/12.10.2022 

înregistrată la Consiliul judeţean Buzău sub nr. 16532/12.10.2022; 
- 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. 112/2022 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 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 statului de funcţii al Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Buzău conform Anexei, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



 
 Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexele nr. 3a, 3c 

şi 3f la Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 112/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1. 

 
 Art.3. Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura transmiterea 
prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău şi Spitalului 
Județean de Urgență Buzău, precum şi publicarea acesteia pe site-ul 
autorităţii publice judeţene. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU  

 
 
 
                                                                                                                

CONTRASEMNEAZĂ,                  
           SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,                                                                                                   

                                                               
                MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nr. 251 
BUZĂU, 27 OCTOMBRIE 2022 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi 
„împotrivă”,- abţineri. 
 
(Domnul consilier județean  Barbu Valentin nu participă la vot fiind sub 
incidenţa art.  228 alin. (1)  lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ). 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU             
ANEXA 

                              la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 251 

                                                       din 27.10.2022 
 
 

Modificări în statul de funcţii al 
                           Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 
 
 
I. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU RECRUTARE PERSONAL  

 
 
CATEGORIA MEDICI 
 

COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE  
- un post de medic specialist (S), specialitatea gatroenterologie, se 

modifică în post de medic rezident an V (S), specialitatea 
gastroenterologie (nr. crt. 17 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările 
ulterioare); 
 

AMBULATORIU INTEGRAT AL SPITALULUI  
CABINET RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE 
- un post de medic primar (S), specialitatea recuperare medicală, 

medicină fizică – balneologie se modifică în post de  post de medic 
specialist (S), specialitatea recuperare medicală, medicină fizică – 
balneologie (nr. crt. 18 din statul de funcţii – Anexa 3c la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările 
ulterioare); 

 
  II. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL 
 
II.1. CATEGORIA MEDICI 
 

SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE  
 - un post de medic specialist (S), specialitatea ortopedie și traumatologie, 
se modifică în post de medic primar (S), specialitatea ortopedie și 
traumatologie (nr. crt. 58 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările 
ulterioare); 
 
SECȚIA UROLOGIE 
- un post de medic specialist (S), specialitatea urologie se modifică în 

post de medic primar (S), specialitatea urologie (nr. crt. 67 din statul 
de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
 
 
 



 
SECȚIA CHIRURGIE PLASTICĂ, MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ  
- un post de medic specialist șef (S), specialitatea chirurgie plastică,        

se modifică în post de medic primar șef (S), specialitatea chirurgie   
plastică (nr. crt. 74 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările 
ulterioare); 

- un post de medic specialist (S), specialitatea chirurgie plastică, se 
modifică în post de medic primar (S), specialitatea chirurgie plastică 
(nr. crt. 85 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
UPU SMURD  
- un post de medic specialist (S), specialitatea medicină de familie, se 

modifică în post de medic primar (S), specialitatea medicină de familie 
(nr. crt. 5 din statul de funcţii – Anexa 3f la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
II.2. PERSONAL MEDIU SANITAR  
 

STAȚIA DE DIALIZĂ 
- un post de asistent medical principal (PL) se modifică în post de 

asistent medical principal (S) (nr. crt.27 din statul de funcţii – Anexa 
3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

 
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ  
- două posturi de asistent medical principal (PL) se modifică în posturi 

de asistent medical principal (S)(nr. crt. 51 din statul de funcţii – 
Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu 
modificările şi completările ulterioare); 
 

SECȚIA UROLOGIE  
- un post de asistent medical principal (PL) se modifică în post de 

asistent medical principal (S) (nr. crt. 70 din statul de funcţii – Anexa 
3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare); 
 

BLOC OPERATOR SPITAL  
- un post de asistent medical principal șef (PL) se modifică în post de 

asistent medical principal șef (S) (nr. crt.296 din statul de funcţii – 
Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu 
modificările şi completările ulterioare); 
 

SECȚIA PNEUMOLOGIE  
- trei posturi de asistent medical principal (PL) se modifică în posturi de 

asistent medical principal (S) (nr. crt.203 din statul de funcţii – Anexa 
3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare); 
 
 



UPU SMURD  
- un post de asistent medical principal (PL) se modifică în post de 

asistent medical principal (S) (nr. crt. 12 din statul de funcţii – Anexa 
3f la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

 
III.MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTR REDISTRIBUIRE PERSONAL 
 
 PERSONAL MEDIU SANITAR 
 

COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCȚIONALE  
- un post vacant de asistent medical principal (PL) se modifică în post 

vacant de asistent medical principal (S), (nr. crt. 327 din statul de 
funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, 
cu modificările şi completările ulterioare). 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

           PREŞEDINTE 
 
 Nr. 16872/18.10.2022 
 

 
REFERAT 

 
 

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

 Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 
 
 
 

           În vederea asigurării condițiilor pentru desfășurarea eficientă a 

activității specifice pe unele secții, în condiţiile actuale, iniţierea unor 

proceduri de recrutare de personal, dar şi pentru promovarea personalului 

pe categorii, ca urmare a susţinerii examenelor de primariat și grad 

profesional, Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a înaintat 

solicitarea de aprobare a unor modificări în statul de funcții al unității 

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. 16873/18.10.2022 
      
 
 

RAPORT  
 

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

Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău 
 
 

        În vederea asigurării condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii în cadrul 
unităţii sanitare în condiţii de eficienţă şi profesionalism, pentru avansarea în 
carieră a personalului, ca urmare a susţinerii şi promovării examenelor de 
primariat și grad profesional, dar şi pentru recrutare de personal, Managerul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău a înaintat solicitarea de aprobare a 
unor modificări privind nivelul unor posturi din statul de funcţii al unităţii 
sanitare, după cum urmează: 
 

I. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU RECRUTARE PERSONAL  
 
CATEGORIA MEDICI 
 
COMPARTIMENT GASTROENTEROLOGIE  
- un post de medic specialist (S), specialitatea gatroenterologie, se 

modifică în post de medic rezident an V (S), specialitatea 
gastroenterologie (nr. crt. 17 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările 
ulterioare); 
 

AMBULATORIU INTEGRAT AL SPITALULUI  
CABINET RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE 
- un post de medic primar (S), specialitatea recuperare medicală, 

medicină fizică – balneologie se modifică în post de  post de medic 
specialist (S), specialitatea recuperare medicală, medicină fizică – 
balneologie (nr. crt. 18 din statul de funcţii – Anexa 3c la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările 
ulterioare); 
 

II. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTRU PROMOVARE PERSONAL. 
 
 
 
 
 
 



II.1. CATEGORIA MEDICI 
 
SECȚIA ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE  
 - un post de medic specialist (S), specialitatea ortopedie și traumatologie, 
se modifică în post de medic primar (S), specialitatea ortopedie și 
traumatologie (nr. crt. 58 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările 
ulterioare); 
 
SECȚIA UROLOGIE 
- un post de medic specialist (S), specialitatea urologie se modifică în 

post de medic primar (S), specialitatea urologie (nr. crt. 67 din statul 
de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău 
nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 
 

SECȚIA CHIRURGIE PLASTICĂ, MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVĂ  
- un post de medic specialist șef (S), specialitatea chirurgie plastică,        

se modifică în post de medic primar șef (S), specialitatea chirurgie   
plastică (nr. crt. 74 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările 
ulterioare); 

 
- un post de medic specialist (S), specialitatea chirurgie plastică, se 

modifică în post de medic primar (S), specialitatea chirurgie plastică 
(nr. crt. 85 din statul de funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
UPU SMURD  
- un post de medic specialist (S), specialitatea medicină de familie, se 

modifică în post de medic primar (S), specialitatea medicină de familie 
(nr. crt. 5 din statul de funcţii – Anexa 3f la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi completările ulterioare); 

 
II.2. PERSONAL MEDIU SANITAR  
 
STAȚIA DE DIALIZĂ 
- un post de asistent medical principal (PL) se modifică în post de 

asistent medical principal (S) (nr. crt.27 din statul de funcţii – Anexa 
3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

 
SECȚIA CHIRURGIE GENERALĂ  
- două posturi de asistent medical principal (PL) se modifică în posturi 

de asistent medical principal (S)(nr. crt. 51 din statul de funcţii – 
Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu 
modificările şi completările ulterioare); 

 
 
 

 



SECȚIA UROLOGIE  
- un post de asistent medical principal (PL) se modifică în post de 

asistent medical principal (S) (nr. crt. 70 din statul de funcţii – Anexa 
3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare); 
 

BLOC OPERATOR SPITAL  
- un post de asistent medical principal șef (PL) se modifică în post de 

asistent medical principal șef (S) (nr. crt.296 din statul de funcţii – 
Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu 
modificările şi completările ulterioare); 
 

SECȚIA PNEUMOLOGIE  
- trei posturi de asistent medical principal (PL) se modifică în posturi de 

asistent medical principal (S) (nr. crt.203 din statul de funcţii – Anexa 
3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare); 
 

UPU SMURD  
- un post de asistent medical principal (PL) se modifică în post de 

asistent medical principal (S) (nr. crt. 12 din statul de funcţii – Anexa 
3f la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare); 
 

III. MODIFICARE NIVEL POSTURI PENTR REDISTRIBUIRE PERSONAL 
 
 PERSONAL MEDIU SANITAR 
 
COMPARTIMENT EXPLORĂRI FUNCȚIONALE  
- un post vacant de asistent medical principal (PL) se modifică în post 

vacant de asistent medical principal (S), (nr. crt. 327 din statul de 
funcţii – Anexa 3a la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.112/2022, 
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 
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