
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

norAnAne
pentru aprobarea modificirii nivelului unor posturi din

statul de funclii al Muzeului Judetean Buzdu

Consiliul judetean Buziu,
Av6nd in vedere:

expunerea de motive a Pregedintelui consiliului judefean BuzEu,
inregistratd la nr. 10068/18 .07.20L7 ;
raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unit5ti sanitare, inregistrat la nr. 10069/18.07.20L7;
avizul de legalitate al Secretarului judetului BuzSu dat pe proiectul
de hotd16re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu
anexate Ia hotS16re;
adresa nr. L35B/21.06.2017 a Muzeului Judelean BuzEu,
inregistrat5 la Consiliul judelean Buz5u sub nr. BSST/22.06.20t7;
prevederile Anexei nr. 2 la Hot516rea nr. 303/20L6 a Consiliului
judetean Buz5u privind aprobarea formei actualizate a statului de
func[ii la Muzeul judetean Buz5u;
prevederile Legii 3tL/2003 a muzeelor gi colectiilor publice,
republicatS, cu modific5rile gi completdrile ulterioare;
prevederile Legii nr. 753/20L7, Lege-cadru privind salarizarea
personalului plStit din fonduri publice,

tn temeiul art.91 alin.(1) lit.,, a ", alin. (2) lit.,,
Legea nr. 2t5/2001 a administratiei publice locale,
modific5rile gi complet5rile ulterioare,

c " gi art. 97 din
republicatS, cu

HOTARA$TE:

Art,1. Se aprob5 modificarea nivelului unor posturi din statul de funclii
al Muzeului judetean Buzbu, astfel:

un post vacant de ,,muzeograf, gradul IA,
Artd - etnografie (nr. crt. 24 din statul de
,,muzeograf , gradul II, (S)";
un post vacant de ,,muzeograf, gradul IA,
ArtE - etnografie (nr. crt. 25 din statul de
,,muzeograf, gradul II, (S)".

(S)" din cadrul Sectiei
functii) se modific5 in

(S)" din cadrul Sectiei
func[ii) se modific5 in



Art.2. Cu data intrdrii in vigoare a prezentei, Anexa nr. 2
nr. 303/2016 a consiliului judetean Buzdu, cu modific5rire gi
ulterioare, se modific5 potrivit prevederilor art.1.

Art.3. Conducerea Muzeului Judetean Buz5u va aduce
prezenta hot516re.

Art.4, Secretarul judetului va comunica hot516rea
a utorit5ti lor i nteresate.

la Hot516rea
complet5rile

la indeplinire

institutiei gi

PRE9EDINTE,

#iftifupa,oorlNEAGU

gt,tl,ffit1ff
(.'uD CONTRASEMNEAZA,

SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA

\A-lr-,\.A,N\A ,

Nr. 179
BUZAU , 27 rULrE 2OL7

Hotdr6rea a fost adoptati cu 32 voturi ,,p€rtru", - voturi
,,impotriv6", - abtineri de cei 32 consilieri judeleni prezenli.



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 10068 / L8.O7.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotirdre pentru aprobarea modificdrii
nivelului unor posturi din statul de funclii al

Muzeului Judetean Buzdu

Conducerea Muzeului judetean BuzEu a inaintat solicitarea de

modificare a nivelului unor posturi Tn vederea organiz5rii concursului pentru

ocuparea acestora potrivit reglement5rilor legale Tn vigoare, extinz6nd aria

candidatilor la concurs din punct de vedere al vechimii in specialitatea

studiilor absolvite.

AvSnd in vedere cele prezentate mai sus, supun dezbaterii gi

aprob6rii proiectul de hotdr6re iniliat.

PRE9EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU

/U\A*q



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
SERVICIUL RESURSE UMANE SI
MANAcEMENT uNrrArr sANri'anr

Nr. 10069 / L8.O7.2O17

RAPORT

la proiectul de hotdrdre pentru aprobarea modificdrii
nivelului unor posturi din statul de funclii al

Muzeului Judetean Buzdu

Motivat de faptul cE selectia pentru recrutarea personalului de

specialitate in domeniul muzeal este mai dificilS in condiliile unor nivele ale

posturilor de executie care solicit5 mai mult5 experieng5 gi vechime in
specialitate, conducerea Muzeului judetean BuzEu a Tnaintat solicitarea de

modificare a unor posturi vacante. Acestea vor fi ocupate prin concurs,

conform prevederilor legale in vigoare, oferind astfel mai multe posibilitSli de

participare a candidatilor.

tn considerarea celor de mai sus, suslinem proiectul de hot5r6re in
forma initiatS, cu incadrarea Tn alocaliile bugetare repartizate Muzeului

Judetean Buz5u pentru anul 20L7.

9EF ICIU,

FLORICN NAOULESCU


