ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAne
pentru aprobarea modificirii nivelului unui post din statul
de functii al Spitalului Judelean de Urgenli Buzdu
Consiliul Judetean Buziu;
Av6nd in vedere:

-

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului judelean Buz5u,
inregistratd la nr. tL527/23.08.20t7 ;
raportul de specialitate al Serviciului resurse umane 9i management
unitSli sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
judelean BuzEu , inregistrat la nr. 1t522/23.08.20t2;
avizul de legalitate al Secretarului judetului dat pe proiectul de

hot516re;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzSu
anexate la hot5r6re;
- adresa Spitalului Judetean de Urgentd BuzSu nr.
t6t77/26.07.20t7, inregistratd la Consiliul judelean BuzEu sub nr.

-

t0464126.07 .20L7;

prevederile Hotd16rii nr. 300/20L6 a Consiliului judelean Buz5u
privind aprobarea formei actualizate a numErului de personal,
organigramei gi statului de functii pentru Spitalul Judetean de
UrgentS Buz5u, cu modificbrile gi complet5rile ulterioare;
prevederile Legii nr. 9512006 privind reforma in domeniul sEnEt5gii,
republicatS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;
prevederile Legii nr. L53/20L7 Lege-cadru privind salarizarea
personalului plStit din fonduri publice, cu modific6rile 9i completbrile
ulterioare,

tn temeiul art.91 alin. (1) lit. ,,d" gilit.,,d', alin. (2) lit.,,c", alin. (5)
lit. ,,a" pct. 3 5i art. 97 din Legea nr. ?-L5/2001 a administratiei publice locale,
republicatS, cu modific5rile gi completdrile ulterioare,

HOTARA$TII:

Art.1. Se aprob5 modificarea nivelului unui post pentru
categoria personal TESA din stat.ul de functii al Spitalului Judegean de
Urgen[5 Buz5u astfel:

- un post de economist I

Serviciul Financiar-Contabilitate

transformd in economist IA (nr. crt. 380 din statul de funclii
3a la Hot516rea Consiliului Judetean BuzHu nr.300/2016).

-

se

Anexa

Art.2. Cu data intr5rii in vigoare a prezentei hot5r6ri anexa nr. 3a
Hot5r6rea nr. 300/20LG a Consiliului judelean Buz5u, cu modific5rile
complet5rile ulterioare, se modific5 potrivit prevederilor art. 1.

la
gi

Art.3. Conducerea Spitalului Judetean de Urgen!5 Buzbu gi Serviciul
resurse umane 9i salarizare din cadrul acestuia vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hot516ri.

Art.4. Secretarul judetului

Buz5u va asigura transmiterea prezentei
hot516ri autoritStilor gi instituliilor interesate.

PRE9EDINTE,

OIL NEAGU
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Nr 2O3
BUZAU, SL AUGUST 2OL7

Hotir6rea a fost adoptat5 cu 32 voturi ,,p€htru", - voturi

,,impotrivd", - ab[ineri de cei 32 consilieri judefeni prezen[i.

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr,

LL521,123,O8,2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotirdre pentru aprobarea modificirii
nivelului unui post din statul
de functii al Spitalului Judegean de Urgenti Buzdu

Conducerea Spitalului Judetean de Urgent5 Buz5u a inaintat solicitarea

de modificare a nivelului unui post din statul de functii pentru promovarea in
grad profesional a titularului, ca urmare a indeplinirii conditiilor prev5zute de

lege gi desfSgurarea procedurilor de examinare reglementate prin cadrul
legislativ specific domeniului resurselor umane.

in

considerarea celor prezentate,

am iniliat proiectul de

alSturat, pe care il supun dezbaterii gi aprob5rii dumneavoastr6.

PRE9EDINTE,
PETRE

.

EMANOIL NEAGU

hotS16re

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
SERVICIUL RESURSE UMANE SI
MANAGEMENT UNITATI sANIfnnT
Nr. 1L522123.08.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotdr6re pentru aprobarea modificdrii
nivelului unui post din statul
de functii al Spitalului Judetean de UrgentS Buziu

Conducerea Spitalului Jude$ean de Urgentd Buz5u a inaintat solicitarea
de modificare a nivelului unui post din statul de funclii aprobat prin
HotErdrea nr. 300/20t6 a Consiliului judelean BuzEu, cu modific5rile gi
complet5rile ulterioare, pentru promovarea titularului, potrivit prevederilor
legisla[iei in vigoare.

Modificarea propusd pentru categoria
urm5toarea

de

personal TESAeste

:

- un post de economist I

Serviciul Financiar-Contabilitate

transform6 Tn economist IA (nr. crt. 380 din statul de funclii
3a la Hot5rdrea Consiliului Judetean Buz5u nr. 300/2016);

tn

-

se
Anexa

considerarea celor prezen'late, proiectul de hot5rdre Tn forma
initiat5 respect5 reglement5rile legale in vigoare pe segmentul resurselor
umane.

CIU,
DULESCU

