
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr
privind aprobarea modificdrii nivelului unor funclii publice
de executie vacante din cadrut aparatului de specialitate al

Consiliului Judelean Buzdu

Consiliul Judelean Buzdu;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului Judelean Buz5u,inregistratd ta nr. LtS23/23.de.ZOtl ;- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi managementunit5ti s.anitare, inregistrat la nr. Lts24/23.08.20L7:- avizul de legalitate al Secretarului judelului dat bu proiectul dehot516re;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEuanexate la hot5rSre;
- prevederile HotErdrii flFr L29/20L7 a Consiliului Judelean BuzEuprivind aprobarea numErului de personal, numErului de functiipublice, a organigramei gi staturui de func[ii p"ntir-up*.ili';;

specialitate al Consiliului judegean BuzEu;- prevederile Legii nr. 1BB/1999 privind Statutul func[ionarilor publici,
republicatd (R2), cu modificdrile gi complet5rile utteiioare;- prevederile Legii nr. t53/20t7 Lege-cadru privind salarizarea
unitarE a personarurui prdtit din fonduri pubrice,

fn temeiul art. 91 alin. (f) lil: ,,a,,, alin (2) lit. ,,c,,ii art.97 din Legeanr' 21512001 a administraliei publice locale, iepublicat5l cu modific5ril; gicomplet5rile ulterioare,
Ho'rARAgrE:

Art'1' Se aprobd modificarea nivelului unor funclii publice de execulievacante din cadrul aparatului de specialitate al consiliutli :ro"tuun gr=A;,
dup5 cum urmeazd:

- functia public5 de execulie de consilier, clasa r, gradulprofesional superior din cadrul Serviciului buget, imfozite,taxe, evidengi patrimoniu gi monitoril,are unit5lisubordonate - Direclia economii5 din cadrul iparatutui despecialitate al Consiliului jude[ean Buz5u (nr. crt. 54 din statul defunctii) se modific5 in consirier, crasa r, gradur profesionar
debutant;



- func[ia public5 de execulie de consilier, clasa r, gradulprofesional principal din cadrul compartimentulul' aJrrizigiipublice - Serviciului achizigii publice gi contrr"t" oin cadrulaparatului de specialitate al Consiiiului judejean BuzEu (nr. crt. 2j.3din statul de funclii) se modific5 in consilier juridic, clasa I,gradul profesional principal.

Art'2' Cu data intr5rii in vigoare a prezentei hot5r6ri Anexa nr. Z laHot5rarea nr. L29/20L7 a consiliului 3uoegean Buzdu, cu modific5rile gicomplet5rile ulterioare, se modific5 potrivit pievederiror art. 1.

Art'3' Serviciul resurse umane gi management unitdgi sanitare dincadrul aparatului de specialitate al Consiliului judegean Buz5u va aduce laindeplinire prevederile prezentei hot516ri.

Art'4' Secretarul judelului Buzdu va asigura transmiterea prezentei
hot516ri autoritSlilor gi instituliilor interesate.

PRESEDINTE,

OIL NEAGU

/\--1 V

NTRASEMN EAZA,
ARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHA:I - LAURENTIU GAVRILA
\

il-r.rrr.r-r^

Nr. 2O4
BUZAU, 31 AUGUST 2Ot7

Hot5r6rea a [ost adoptatd cu 92 voturi ,,p€rtrU,,, - voturi,,impotrivd", - ablineri decei 32 consilieri J-udefeni prezenli.
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coNsrlruL JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE

Nr. 11529/23.08.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotirdre privind aprobarea modificdriinivelului unor funclii pubrice de execulie vacante din
cadrul aparatului de specialitite al

Consiliului Judelean Buzdu

in vederea asigurErii necesarului de personal de specialitate in
cadrul unei structuri funclionale, pe de o parte, dar gi pentru a extinde aria
posibililor candida!i pentru ocuparea posturiror vacante, se propune
modificarea nivelului unor funclii publice de execu[ie vacante din statul de
functii aprobat pentru aparatul de specialitate al consiliului Judelean Buz5u.

In considerarea celor prezentate, am iniliat proiectul de hotS16re
alSturat, pe care il supun dezbaterii gi aprob5rii dumneavoastr5.

PRE$EDINTE,

PET'RE - EMAruOIL NEAGU
(-'
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
sERVrCruL RESURSE UMANE gr
MANAGEMENT UNITATI SANITARE
Nr. 11524123.08. ZOtz

RAPORT

la proiectul de hotirdre privind aprobarea modificdriinivelului unor funclii publice de execulie vacante dincadrul aparatului de specialitlte al
Consiliului Judelean Buziu

Prin modificarea nivetului funcliilor publice de execulie vacante din
statul de funclii aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului
judetean Buz5u, propuse prin proiectul de hot516re, se stabilesc condiliile
pentru asigurarea necesarului de personal cu specialitate juridicS Tn cadrul
unei structuri funclionale, dar gi pentru extinderea posibilit5lilor de recrutare
de personal cu studii de specialitate.

Av6nd in vedere cE sunt respectate prevederile legale privind
recrutarea functionarilor publici, suslinem adoptarea proiectului de hotdr6re
in forma inigiatS.

VICIU,

DULESCU

SEE

RFTRr


