
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr

pentru aprobarea modificirii nivelului unui post din statul
de functii al Bibliotecii judelene ,,v.voicutescu,, Buzdu

Consiliul judetean Buziu,
Avdnd tn vedere:
- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului jude[ean Buzdu,

inregistrat5 la nr. 1,4329 /2O.LO.2Ot7 ;- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unitS!i sanitare, inregistrat la nr. L4330/20.tO.ZOtli- adresa nr. 2860/L2.t0.20t7 a Bibliotecii jude[ene ,,V. Voiculescu"
BuzEu, inregistrat5 la consiriur judelean Buzdu sub nr.
L3BB4/L2.70.2AL7 ;- avizul de legalitate al Secretarului judelului BuzHu dat pe proiectul
de hotdrdre;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Jude[ean BuzEu
anexate la hot5rdre;

- anexa nr.2la HotErdrea nr.34/2017 a Consiliului judefean Buzfiu
pentru aprobarea formelor actualizate ale organigramei, statului de
func[ii 5i Regulamentului de Organizare gi Funcfionare ale Bibliotecii
,,V, Voiculescu" BuzEu, cu modificbrile gi compretbrile ulterioare;- prevederile Legii nr. 334/2A02 a bibliotecilor republicatS, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea
personalului plStit din fonduri publice,

tn temeiul art. 91 alin. (1) lit. ,, a ,,, alin. (2) lit. ,, c ,, gi art. 97 din
Legea nr. 215/200t a administraliei publice locale, republicatS, cu
modific5rile gi completdrile ulterioare,

HOrARAgrr:

Art.1. Se aprobd modificarea nivelului unui post vacant din statul de
functii al Bibliotecii judetene ,,V. Voiculescu,, Buzdu, astfel :

- postul vacant de <<referent, treapta rA, (M)> din cadrul
Serviciului financiar - contabil, administrativ, deservire (nr. crt. 55
din statul de functii) se modific5 in <<inspector de specialitate,
gradul I, (S)>>.



Art. 2. Cu data intr5rii in vigoare a prezentei, anexa nr. 2 la HotE16rea
nr. 34/20L7 a Consiliului judelean BuzEu se modific} potrivit prevederilor
art. 1

Art.3. Conducerea Bibliotecii judelene ,,V.Voiculescu" Buzfiu va aduce
la indeplinire prezenta hot616re.

Art.4. Secretarul judetului va comunica hot516rea instituliei gi
autorit5tilor interesate, precum gi publicarea acesteia pe site-ul autorit5gii
judelene.

PRE9EDINTE,

ANOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
CRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA

Nr. 263
BUZAU, 26 OCTOMBRTE 2AL7

Hotir6rea a fost adoptatd cu g2 voturi ,,p€[tru,,, - voturi
,,impotrivd", - abgineri de eei 3z corrsi!ieri judefeni- prezenli.



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE

Nr. 14329 / 2O.LO.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotirire pentru aprobarea modificdrii
nivelului unui post din statul de funclii al
Bibliotecii judetene,,V.Voiculescu,, Buzdu

conducerea Bibliotecii judelene ,,V.Voiculescu,, BuzEu a inaintat
solicitarea de modificare a nivelului unui post vacant din statul de funclii, in
vederea asigurdrii necesarului de personal cu studii superioare prin inilierea
procedurii de recrutare, cu respectarea prevederilor legale Tn vigoare.

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, am iniliat proiectul de
hot516re pe care il supun dezbaterii gi aprobErii plenului.

PRE9EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
SERVICIUL RESURSE UMANE SI
MANAGEMENT UNITATI sANIfnnT

Nr. 14330 / 2O.LO.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotSrire pentru aprobarea modificirii
nivelului unui post din statul de functii al
Bibliotecii judetene,,V.Voiculescu" Buziu

tn urma analizei structurii de personal, precum gi a posturilor vacante

Conducerea Bibliotecii jude[ene ,,V. Voiculescu" a inaintat solicitarea de

modificare a nivelului unui post din statul de functii, Tn vederea recrut5rii de

personal cu studii superioare/ corespunz5tor atributiilor din figa postului.

in considerarea celor prezentate, suslin proiectul de hot516re in forma

initiatS, cu incadrarea in alocatiile bugetare repartizate Bibliotecii judelene

,,V.Voiculescu" Buz5u pentru anul 2017 gi cu respectarea reglementdrilor

actuale in domeniul recrut5rii personalului.

9EF CIU,

rlciflrbfheouLEscu


