PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZAU
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării nivelului unor
posturi de execuţie din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Consiliul Judeţean Buzău;
Având în vedere:
-

-

-

referatul Președintelui Consiliului judeţean Buzău de iniţiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 9961/2021;
raportul de specialitate al Serviciului resurse umane şi management
unităţi sanitare, înregistrat la nr. 9962/2021;
avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
prevederile Hotărârii nr. 174/2020 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, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile art. 475 lit. „a”, art. 477 alin. (1) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare şi art. 28 alin. (1) din ANEXA
nr.6 la Codul administrativ;
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. „a”, alin. (2) lit. „c” şi art. 182 alin. (1)
din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea nivelului unor posturi de execuţie
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, după cum
urmează:
–

funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional
debutant la Serviciul buget, impozite, taxe, evidenţă patrimoniu şi
monitorizare unităţi subordonate, Direcţia economică (nr. crt. 63 din
statul de funcţii) se modifică în consilier, clasa I, gradul
profesional asistent;

–

două posturi contractuale de execuţie de inspector de specialitate,
gradul profesional I la compartiment control - Biroul de transport
public, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii (nr. crt.
155 şi 156 din statul de funcţii) se modifică în inspector de
specialitate, gradul profesional IA.

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Anexa nr. 2 la
Hotărârea nr. 174/2020 a Consiliului judeţean Buzău, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1.
Art.3. Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Secretarul General al Judeţului Buzău va comunica hotărârea
Instituției Prefectului – Județul Buzău, 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
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr.

9961/22.06.2021

REFERAT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
nivelului unor posturi de execuţie din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău

În vederea asigurării condiţiilor necesare pentru promovarea în
carieră a funcţionarilor publici de execuţie din cadrul aparatului de
specialitate

al

Consiliului

judeţean

Buzău,

cu

îndeplinirea

condiţiilor

prevăzute de legislaţia în vigoare şi desfăşurarea procedurilor reglementate
de actele normative specifice funcţionarilor publici debutanţi, se propune
modificarea nivelului unei funcţii publice de execuţie. Astfel, funcţionarul
public poate fi numit în funcţie publică de execuţie definitivă.
De

asemenea,

propun

modificarea

nivelului

a

două

posturi

contractuale de execuţie vacante în vederea recrutării de personal cu
vechime/experienţă în muncă pentru desfăşurarea activităţii de control în
domeniul transporturi.
În considerarea celor prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre
alăturat, pe care îl supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI
MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE
Nr. 9962/22.06.2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
nivelului unei funcţii publice de execuţie din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău
Modificarea nivelului unei funcţii publice de execuţie din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, propusă prin
proiectul de hotărâre, asigură condiţiile necesare în vederea promovării în
grad profesional a titularului postului, funcţionar public de execuţie, cu
respectarea procedurii reglementate de legislaţia în vigoare privind cariera
funcţionarilor publici. Promovarea în grad profesional a funcţionarilor publici
de execuţie nu este condiţionată de existenţa unor posturi vacante.
Funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile şi parcurg etapele de evaluare
stabilite de lege pentru funcţionarii publici debutanţi sunt numiţi în funcţii
publice definitive după modificarea nivelului acestora.
De asemenea, pentru recrutare de personal cu vechime/experienţă,
se propune modificarea nivelului a două posturi contractuale de execuţie.
Modificările propuse privind nivelul unor posturi din statul de funcţii,
aprobat prin Hotărârea nr. 174/2020 a Consiliului judeţean Buzău, cu
modificările şi completările ulterioare, sunt:
–

–

funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional
debutant la Serviciul buget, impozite, taxe, evidenţă patrimoniu şi
monitorizare unităţi subordonate, Direcţia economică (nr. crt. 63 din
statul de funcţii) se modifică în consilier, clasa I, gradul
profesional asistent;
două posturi contractuale de execuţie de inspector de specialitate,
gradul profesional I la compartiment control - Biroul de transport
public, Direcţia pentru administrarea patrimoniului şi investiţii (nr. crt.
155 şi 156 din statul de funcţii) se modifică în inspector de
specialitate, gradul profesional IA.

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

ŞEF SERVICIU,
FLORICA RĂDULESCU

