
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr
pentru aprobarea modificdrii nivelului unui post din statulde funclii ar Direcliei Judelene de Evidenli a

Persoanelor Buzdu

Consiliul judelean Buziu,
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului jude[ean Buzdu,inregistrat5 la nr. LLStg/z3.Oe.ZOtl ;- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi managementunit5ti sanitare, inregistrat ra nr. rrs2o/23.08.20 17:' 

'

- avizul de legalitate al Secretarului judefului Buzdu dat pe proiectulde hot5rdre;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEuanexate la hotEr6re;

adresa nr. 3L76/04.OB.2OL7 a
Persoanelor BuzEu, ?nregistrat5
nr. 109L6/O+.08.2017;

Direc[iei Judetene de Evidenl5 ala Consiliul judelean BuzEu sub

- prevederile Hot5rdrii Consiliului judelean Buzdu nr. L32/2017privind aprobarea formei actualizale a organigramei gi statului defunctii ale Direcliei Judelene de Eviden!5 u"p"rr"oun"ior Buzdu;- prevederile HotErdrii C.onsiliului judegean guz5u -nr. 
L73/20I7privind stabilirea salariilor de oaia pentru funclionarii publici gipersonalul contractual din aparatul de speciatitate propriu alDirectiei Judetene de Eviden!5 a Persoanelor BuzEu' - 'familia

ocu pationa ld,,Ad m i n istraIie,,;- prevederile Legii nr. 1BB/19.99 privind Statutul funcfionarilor publici,republicatd (R2), cu modific5rile gi complet5rile utteiioare;- prevederile Legii nr. L53/20t1 Lege-cadru privind salarizareaunitar5 a personarurui pr5tit din fonduri pubrice,

tn temeiur art. 91 arin. (1) rit.,, a ", arin.(2) Iit.,, c,, gi art. 97 dinLegea nr' 215/200r a aominiitragiei prbti.u locale, republicatd, cumodific5rile gi complet5rile ulterioare,

HOTARAgTE:

Art'1' Se aprobd modificarea nivelului unui post din statul de funclii alDirectiei Judetene de Eviden[E a persoanelor Buzdu astfet:

- postul q" 9-"I birou, gradul r Ia Biroul logisticd gi administrativ(nr. crt. 26 din statut de funclii) se modificd in gef birou,gradul II.



Art'2' Cu data intr5rii in vigoare a prezentei hotdrSri, anexa nr. 2 laHot5rarea nr' L32/2017 a consili-ului :uoi:tein BuzEu se modificd potrivitprevederilor art. 1.

Art'3' Directorul executiv. al Direcliei Judelene de Evidenl5 aPersoanelor BuzSu gi compartimentul rerurru umane gi salarizare din cadrutinstitutiei vor aduce ra indeprinire prevederire prezentei hotd16ri.

Art'4' secretarul judelului va comunica hot516rea institu[iei giautoritStilor interesate, 9i va asigura publicarei acesteia pe site-ul autorit5liijudetene.

PRE$EDINTE,

- EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI . LAURENTIU GAVRILA
\< \r\7\.A^- 

r

Nr. 2O2
BUZAU, SL AUGUST 2OL7

Hotdrdrea a [ost adoptati cu g2 voturi ,,p@^ttu,,, - voturi,,impotrivd", - ablineri de,cei 32 consirLri judegeni prezenli.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. LI.sLg l2B.O8.2O17

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hot5r6re pentru aprobarea modificirii
nive_lului unui post din statul de funclii alDirectiei Judegene de Evidenli a Fersoaneror Buzdu

Conducerea Direc[iei Judelene de Eviden!5 a persoanelor Buz5u, a
inaintat solicitarea de modificare a nivetului unui post din statul de funclii, in
aplicarea prevederilor Legii nr. L53/20L7 privind salarizarea personalului
plStit din fonduri publice, dar gi ale HotS16rii nr. t73/20L7 a consiliului
judetean Buz5u prin care au fost stabilite satariile pentru personalul din
cadrul acestei institulii.

Av6nd in vedere cete prezentate mai sus, supun dezbaterii gi
aprob5rii proiectul de hot5rdre iniliat.

PRESEDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU
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coNsrLruL JTJDETEAN BUZAU
SERVICIUL RESURSE UMANE SI
MANAGEMENT UNITATI sANIfanT
Nr. ll520/ 23.08.2017

RAPORT
la proiectul de hotdr6re pentru aprobarea modificdrii

nivelului unui post din statul de funclii al
Directiei Judetene de Evidenli a persoaneio, Buz5u

Conducerea Direc$iei Judelene de Eviden[5 a persoanelor Buz5u a
inaintat solicitarea de aprobare a unei modific5ri in statul de funclii, astfel:

- postul de ,,$€f birou, gradul T" din cadrul Biroului logisticE gi

administrativ (nr. crt. 26 din statul de func[ii) se modificb in ,,g€f
birou, gradul If,,.
Propunerea este justificatS de prevederile Legii nr. L5312017 privind

salarizarea personalului pl6tit din fonduri publice, dar gi ale HotE16rii nr.
t73/20t7 a Consiliului judelean Buz5u prin care au fost stabilite salariile
pentru personalul din cadrul acestei institulii.

ln considerarea celor de mai sus, suslin proiectul de hot5rare in forma
initiatS.

gEF gEByrcru,

rrcnffikurEscu


