
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAne
pentru aprobarea unor modificdri in statul

de functii al spitalului Judelean de Urgenld Buzdu

Consiliul Judetean Buzdu;
Avind in vederel
- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului judegean Buz|u,

TnregistratS la nr. 8477 /2L.06.20L7 ;
raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unitSli sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
judelean Buzbu , inregistrat la nr. BLTB/21.06.20L7;
adresa spitalului Judelean de Urgenl5 Buzdu nr.
L2741/L4.06.20L7, inregistrat5 la consiliul judelean Buzbu sub nr.
BLB4/t5.06.20L7;
avizul de legalitate al Secretarului judelului dat pe proiectul de
hot516re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean BuzEu
anexate la hotdr6re;
prevederile Hot5r6rii nr. 300/20t6 a Consiliului judelean BuzEu
privind aprobarea formei actualizate a numdrului de personal,
organigramei gi statului de functii pentru Spitalul Judelean de
Urgen[5 Buz5u, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare
prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sEndtfigii,
republicatS, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;
prevederile Legii nr. 250/20t6 privind aprobarea ordonanlei de
urgentd a Guvernului pentru modificarea gi completarea Ordonanleide urgent5 a Guvernului nr. 57 /2ols privind salarizarea
personalului plStit din fonduri publice in anul 20L6, prorogarea unor
termene, precum gi unele m5suri fiscar bugetare gi pentru
modificarea gi completarea unor acte normative.
prevederile Legii nr. 284/2oLo, Lege-cadru' privind salarizarea
unitarE a personalului plStit din fonduri publice, cu modificErile si
com plet5 ri le u lterioare,

tn temeiul art. 91 alin. (1) lit. ,,a" gi lit. ,,d,,, alin. (2) lit. ,,c,,, alin. (5)
lit.,,a" pct. 3 9i art. 97 din Legea nr.2L5/2OOL a administraliei publice locale,
republicat5, cu modificbrile gi complet5rile ulterioare,

HorARAgrE:

Art.1. Se aprob5 modificarea nivelului unor posturi pentru
categoria personal TESA din statul de funclii al Spitalului Judelean de
UrgenJE Buzdu prev5zut in anexa care face parte integrantS din frezenta
hot5rSre.



Art.2. Cu data intr5rii in vigoare a prezentei hotbr6ri, anexele nr. 3a
9i 3f la HotE16rea nr. 300/2016 a Consiliului judelean BuzHu, cu modificbrile
gi complet5rile ulterioare, se modific5 potrivit prevederilor art. 1.

Art.3. Conducerea Spitalului Judelean de Urgen!5 Buzdu gi Serviciul
resurse umane 9i salarizare din cadrul acestuia vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hot516ri.

Art.4. S.ecretarul judetului BuzEu va asigura transmiterea prezentei
hot516ri autoritSlilor gi instituliilor interesate.

PRE9EDINTE

PETRE - E

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA
\,_.---

Nr.157
BUZAU, 29 rUNrE 2Ot7

Hotdr6rea a fost adoptati cu 30 voturi ,,p€[tru,,, - voturi
,,impotrivd", - ablineri de cei 31 consilieri judejeni prezenli.

(Domnul consilier judelean Zoican Adrian nu participE la vot fiind sub incidenla
art. 46 alin. (1) coroborat cu art. 98 din Legea nr.2L5/2001).



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
ANEXA

la Hotir6rea Consiliului Judetean Buz5u nr. {5.L
ain I3 \uu.E IatI-

LISTA

posturilor modificate din statul de funcgii al
spitalului Judetean de Urgenti Buziu corespunzitoare

categoriei de personal TESA

Pentru promovare personal :

un post de analist (programator) debutant - oficiu de Calcul se
transformE in analist (programator) ajutor II (nr. crt. 411 din statul
de functii Anexa 3a la HotErdrea Consiliului Jude[ean Buzdu nr.
300/2016);
un post de analist (programator) debutant upu SMURD se
transform5 in analist (programator) ajutor II (nr. crt. 19 din statul
de functii Anexa 3f la HotErdrea Consiliului Judelean BuzEu nr.
300/2016);
doua posturi de statistician medical debutant - Serviciul statisticd
medicalS 9i informaticd se transform5 in statistician medical (nr.crt.
357 din statul de functii - Anexa 3a la Hot5rSrea Consiliului Judelean
Buz5u nr.300/2016);
un post de statistician medical debutant - Sectia ATI se transform5
in statistician medical (nr.crt. 107 din statul de funclii - Anexa 3a la
Hot5r6rea Consiliului Judetean Buz5u nr. 300/2016);
un post de referent de specialitate debutant (s) serviciul
resurse umane 9i salarizare se transforma in referent de
specialitate (nr.crt. 374 din statul de functii - Anexa 3a la Hot5r6rea
Consiliului Judetean Buz5u nr. 300/2016).



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 8477 / 21.06.201.7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirire pentru aprobarea unor modificiri

in statul de funcgii al Spitalului Judelean de Urgenli Buz6u

Conducerea Spitalului Judetean de Urgen[5 BuzEu a Tnaintat solicitarea
de modificare a nivelului unor posturi din statul de funclii pentru promovarea

in grad profesional a titularilor acestora, ca urmare a indeplinirii condiliilor
prevdzute de lege gi desfSgurarea procedurilor de examinare reglementate
prin cadrul legislativ specific domeniului resurselor umane.

tn considerarea celor prezentate, am ini!iat proiectul de hot5rdre
alSturat, pe care Tl supun dezbaterii gi aprob5rii dumneavoastr5.

PRE9EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU
--\

- 
"/L'1'-\-'\



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
SERVICIUL RESURSE UMANE SI
MANAGEMENT UNITATI sANIianT
Nr. 8478 I 2L.O6.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotirdre pentru aprobarea unor modificiri
in statul de funclii al spitalului Judelean de Urgenli Buzdu

Conducerea Spitalului ludetean de Urgen!5 Buz5u a inaintat solicitarea
de modificare a nivelului unor posturi din statul de funclii aprobat prin
HotSrdrea nr. 300/20L6, cu modificErile gi complet5rile ulierioare, pentru
promovarea personalului existent, potrivit prevederilor legislagiei in vigoare.

ModificErile propuse, pentru categoria de personal TESA, sunt
urm5toarele :

- un post de analist (programator) debutant - Oficiu de Calcul se
transformd in analist (programator) ajutor II (nr. crt. 411 din statul
de functii Anexa 3a la HotE16rea Consiliului Judelean BuzEu nr.
300/2016);

- un post de analist (programator) debutant upu SMURD se
transform5 in analist (programator) ajutor II (nr. crt. 19 din statul
de functii Anexa 3f la HotE16rea Consiliului Judelean BuzEu nr.
300/20L6);

- doua posturi de statistician medical debutant - Serviciul statistici
medicalS 9i informatici se transformS in statistician medical (nr.crt.
357 din statul de functii - Anexa 3a la Hot5rdrea Consiliului Judelean
Buz5u nr.300/2016);

- un post de statistician medical debutant - Sectia ATI se transform5
Tn statistician medical (nr.crt. 107 din statul de funcgii - Anexa 3a la
Hot5r6rea Consiliului Judelean Buz5u nr. 3OO/2016);

- un post de referent de specialitate debutant (S) Serviciul
resurse umane 9i salarizare se transform5 in referent de
specialitate (nr.crt. 374 din statul de funclii - Anexa 3a la Hot5r6rea
Consiliului Judetean Buz5u nr. 300/2016);

tn considerarea celor prezentate, proiectul de hot516re Tn forma
initiat5 respect5 reglement5rile legale in vigoare pe segmentul resurselor
umane.

CA nAoULEscU


