PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor modificări în statul de funcţii
aprobat pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Buzău
Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
-

-

-

Referatul Presedintelui Consiliului judeţean Buzău de inițiere a
proiectului de hotarare, înregistrat la nr. 17921/10.12.2019;
Raportul de specialitate al Serviciului resurse umane și
management unități sanitare, înregistrat la nr. 17922/10.12.2019;
avizul de legalitate al Secretarului General al judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
prevederile Hotărârii nr. 127/2019 a Consiliului judeţean Buzău
privind aprobarea numărului de personal, a numărului de funcţii
publice, a organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean Buzău – formă actualizată
potrivit Codului administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile şi art. 406, art. 407, art. 468, alin. (1) şi art. 612 din
Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 153/2017, Lege-cadru privind salarizarea
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 Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă modificarea calităţii unor posturi de natură
contractuală din statul de funcţii aprobat pentru aparatul de specialitate al
Consiliului judeţean Buzău, prin stabilire ca funcţii publice de execuţie
după cum urmează:
1. postul contractual de execuţie de „inspector de specialitate,
gradul
profesional
IA”
(S)
la
Serviciul
managementul
documentelor şi relaţii publice - Direcţia juridică şi administraţie
publică locală (nr. crt. 51 din statul de funcţii) se stabileşte ca funcţie
publică de execuţie de „consilier, clasa I, gradul profesional
principal” (S);

2. postul contractual de execuţie de „inspector de specialitate,
gradul profesional II” (S) la Serviciul promovare şi dezvoltare
a turismului, a imaginii judeţului, cooperare internaţională şi
mass-media (nr. crt. 252 din statul de funcţii) se stabileşte ca
funcţie publică de execuţie de „consilier, clasa I, gradul
profesional debutant” (S).
Art.2. Se aprobă majorarea numărului de funcţii publice de la 205 la
207, în aplicarea prevederilor art.1 din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr. 2 la
Hotărârea nr. 127/2019 a Consiliului judeţean Buzău se modifică potrivit
prevederilor art. 1.
Art.4. Serviciul resurse umane și management unități sanitare din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Secretarul General al judeţului Buzău va comunica hotărârea
instituţiilor şi autorităţilor interesate şi va asigura publicarea pe site – ul
autorităţii publice judeţene.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ

Nr._____________
BUZĂU__________________2019

RF/RF

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr.

17921 / 10.12.2019

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări
în statul de funcţii aprobat pentru aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Buzău

În vederea aplicării prevederilor Codului administrativ privind
stabilirea ca funcţii publice a posturilor de natură contractuală care au
atribuţii ce corespund prerogativelor de putere publică, se propune stabilirea
a două funcţii publice prin transformarea a două posturi de execuţie de
natură contractuală, motivat de atribuţiile îndeplinite, cu îndeplinirea
condiţiilor de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului
corespunzător funcţiei publice de execuţie. Astfel, numărul funcţiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău se
majorează de la 205, aprobat până în prezent, la 207.
În considerarea celor prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre
alăturat, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

RF

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI
MANAGEMENT UNITĂȚI SANITARE
Nr. 17922 / 10.12.2019

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor modificări
în statul de funcţii aprobat pentru aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Buzău
Prin modificările propuse în proiectul de hotărâre sunt puse în aplicare
prevederile legale prevăzute prin Codul administrativ, aprobat prin
Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2019, privind stabilirea de funcţii
publice prin transformarea posturilor de natură contractuală care au atribuţii
ce se încadrează în prerogative de putere publică, cu respectarea condiţiilor
de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului
profesional stabilite pentru funcţiile publice de execuţie înfiinţate (art. 468,
alin. (1) din. Codul administrativ).
Astfel, se propune modificarea calităţii unor posturi de execuţie, de
natură contractuală din statul de funcţii, aprobat prin Hotărârea nr.
127/2019 a Consiliului judeţean Buzău, cu modificările şi completările
ulterioare, în funcţii publice de execuţie, după cum urmează:
I.
La Direcţia juridică şi administraţie publică locală, o
funcţie contractuală de execuţie de „inspector de specialitate, gradul
profesional IA” (S) (nr. crt. 51 din statul de funcţii) se stabileşte ca funcţie
publică de execuţie de „consilier, clasa I, gradul profesional principal”
având în vedere faptul că atribuţiile se încadrează în cele prevăzute la art.
370 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, fiind
astfel puse în aplicare prevederile art. 406 şi 407 din acelaşi act normativ.
Printre atribuţiile stabilite în fişa postului contractual menţionat, care
se înscriu în cele care conferă prerogative de putere publică, sunt:
a) Asigură Secretarului general al judeţului Buzău informațiile, note de
fundamentare, rapoarte etc. în vederea exercitării responsabilităților
acestuia;
b) participă la desfășurarea audiențelor acordate de Secretarul general al
judeţului, formulează și înaintează adresele necesare în soluționarea
problemelor ridicate cu ocazia audiențelor;
c) Participă la crearea condiţiilor pentru asigurarea transparenţei
administrative şi accesului la informaţii de interes public a cetăţenilor;
d) Participă la realizarea operațiunilor tehnico-materiale necesare
pregătirii și desfăşurării ședințelor comisiilor de specialitate ale

e)
f)
g)
h)
i)
j)

Consiliului Județean Buzău și ale ședințelor ordinare și extraordinare
ale Consiliului Județean Buzău;
Colaborează cu celelalte structuri funcționale în elaborarea
circularelor, adreselor, notelor etc. către autoritățile publice locale din
județ și instituțiile publice şi comunicarea lor în termenele stabilite;
Asigură constituirea dosarelor ședințelor Consiliului Județean Buzău,
ordonarea, păstrarea și arhivarea acestora;
Acordă consultanță, la cererea cetățenilor cu privire la documentele
gestionate;
Participă la elaborarea, actualizarea şi aplicarea procedurilor
sistemului de management al calităţii şi registrul de riscuri pentru
activităţile din cadrul structurii;
Participă la îndeplinirea obiectivelor sistemului de management al
calităţii, conform standardelor implementate la nivelul serviciului;
Participă la îmbunătăţirea şi actualizarea procedurilor operaţionale din
cadrul sistemului de control intern managerial pentru creşterea
gradului de satisfacţie a cetăţeanului.

II.
La Serviciul promovare şi dezvoltare a turismului, a
imaginii judeţului, cooperare internaţională şi mass-media o funcţie
contractuală de execuţie de „inspector de specialitate, gradul
profesional II” (S) (nr. crt. 252 din statul de funcţii) se stabileşte ca
funcţie publică de execuţie de „consilier, clasa I, gradul profesional
debutant” având în vedere faptul că atribuţiile se încadrează în cele
prevăzute la art. 370 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgentă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, fiind astfel puse în aplicare prevederile art. 406 şi 407 din acelaşi
act normativ.
Printre atribuţiile stabilite în fişa postului contractual menţionat, care
se înscriu în cele care conferă prerogative de putere publică, sunt:
a) participă la acţiuni de elaborare a proiectului strategiei şi
planului de dezvoltare a turismului în judeţ;
b) participă la implementarea programelor de dezvoltare
multianuale zonale şi locale în domeniul turismului, cu stabilirea
surselor de finanţare ale acestora (identificare surse locale –
consilii locale, surse judeţene – Consiliul Judeţean şi fonduri
europene);
c) participă la elaborarea şi implementarea proiectelor de
dezvoltare a turismului în judeţul Buzău;
d) participă la activităţi de punere în valoare a imaginii judeţului
Buzău prin acţiuni de comunicare turistică prin întocmirea de
ghiduri turistice, pliante, afişe, panouri etc.;
e) promovează potenţialul turistic al judeţului şi reprezintă
Consiliul Judeţean Buzău în cadrul unor manifestări, târguri,
expoziţii de promovare a turismului;
f) formulează propuneri de promovare a ofertei turistice locale;

g) Participă la elaborarea, actualizarea şi aplicarea procedurilor
sistemului de management al calităţii şi registrul de riscuri
pentru activităţile din cadrul structurii;
h) Participă la îndeplinirea obiectivelor sistemului de management
al calităţii, conform standardelor implementate la nivelul
serviciului;
i) Participă
la
îmbunătăţirea
şi
actualizarea
procedurilor
operaţionale din cadrul sistemului de control intern managerial
pentru activitatea structurii funcţionale.
Potrivit celor menţionate mai sus, se majorează numărul de funcţii
publice de la 205, aprobat până în prezent, prin Hotărârea nr. 127/2019 a
Consiliului judeţean Buzău, la 207.

Având în vedere că sunt respectate prevederile legale specifice privind
funcţiile publice, susţinem adoptarea proiectului de hotărâre în forma
iniţiată.

ŞEF SERVICIU,
FLORICA RĂDULESCU

RF/RF

