ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modificării numărului de personal,
organigramei şi statului de funcţii la
Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
Consiliul judeţean Buzău,
Având în vedere:
-

-

-

-

-

referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de iniţiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 14243/14.09.2021;
raportul Serviciului resurse umane şi management unităţi sanitare,
înregistrat la nr. 14244/14.09.2021;
adresa nr. 1614/10.09.2021 a Centrului Judeţean de Cultură şi Artă
Buzău,
înregistrată
la
Consiliul
judeţean
Buzău
sub
nr.14200/13.09.2021;
avizul de legalitate al Secretarului general al judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău
anexate la hotărâre;
prevederile Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului judeţean Buzău
nr. 68/2013 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Cultură şi Artă
Buzău, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006
privind
înfiinţarea,
organizarea
şi
desfășurarea
activităţii
așezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare;
prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin. (2) lit. „c” , alin. (5) lit. „d”,
şi art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea numărului de personal, organigramei şi
statului de funcţii la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 2 la
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 68/2013, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1.
Art.3. Managerul Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău va
aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.4. Secretarul general al judeţului Buzău va asigura transmiterea
prezentei hotărâri Instituției Prefectului - Județul Buzău și celor interesați,
precum și publicarea acesteia pe site-ul autorității publice județene.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ

NR. 185
BUZĂU, 23.09.2021
Hotărârea a fost adoptată
„împotrivă”,- abţineri.

cu

31

voturi

„pentru”,

-

voturi

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 14243/14.09.2021

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării
numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii
la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Managerul Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău a înaintat
solicitarea de aprobare a suplimentării numărului de posturi cu un post
specific domeniului de activitate al instituţiei pentru creşterea calităţii actului
artistic. În consecinţă, se modifică numărul de personal, organigrama şi
statul de funcţii aprobate până în prezent.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supun dezbaterii şi
aprobării proiectul de hotărâre iniţiat.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI
MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE
Nr. 14244/14.09.2021

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării
numărului de personal, organigramei şi statului de funcţii
la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău

Pentru creşterea calităţii actului artistic, Managerul Centrului Judeţean
de Cultură şi Artă Buzău a solicitat suplimentarea numărului de posturi cu un
post de „solist vocal, gradul I (S)”

în cadrul compartimentului cercetare,

conservare şi valorificare a culturii tradiţionale. Pentru realizarea celor
solicitate se impune suplimentarea numărului de posturi şi, implicit,
modificarea organigramei şi statului de funcţii.
Având în vedere că sunt respectate prevederile legale în domeniu,
susțin proiectul de hotărâre inițiat.

ŞEF SERVICIU,
FLORICA RĂDULESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

ANEXA

la Hotărârea Consiliului judeţean Buzău nr. 185
din 23.09.2021

SITUAŢIA
modificărilor privind numărul de personal, organigrama şi statul de
funcţii la Centrul judeţean de Cultură şi Artă Buzău
I. Modificarea numărului de personal:
Se majorează numărul de personal de la 37 ½ normă posturi la
38 ½ normă posturi, prin înfiinţarea unui post contractual de
execuţie.
II. Modificarea organigramei:
Numărul de posturi de la compartimentul cercetare, conservare şi
valorificare a culturii tradiţionale se majorează de la 13 la 14.
III. Modificarea statului de funcţii:
completare stat funcţii la compartimentul cercetare, conservare şi
valorificare a culturii tradiţionale cu un post de „solist vocal, gradul
I (S)”

