
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

privind prorogarea termenului de numire temporard
in functia de conducere de Director al

Bibliotecii judetene ,,V. Voiculescu" Buziu
a domnului eAscreNu MARIUs . MIHAIL

Consiliul Judetean Buziu;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului jude[ean Buzdu,
inregistrat5 la nr. L5903/20.tt.20t7 ;- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unitSfi sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
judelean Buzdu, inregistrat la nr. t1g04/20.tL.20L7;

- avizul de legalitate al Secretarului Judetului BuzEu dat pe proiectul
de hot5rSre;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu
anexate la hot5r6re;

- prevederile HotE16rii nr. 206/2016 a Consiliului Judegean BuzEu
privind numirea conducerii interimare la Biblioteca judeleanE
,,V.Voiculescu" Buzdu, cu modificdrile gi complet5rile ulterioare;

- prevederile Ordonanfei de Urgent5 a Guvernului nr. 189/2008
privind managementul institufiilor de culturS, modificatS 9i
completatb prin Ordonanfa de Urgenl6 a Guvernului nr. 6B/20L3;

- prevederile codului Muncii aprobat prin Legea nr. s3/2003
republicatS, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare,

tn temeiul art. 91 alin. (1) lit." a", alin. (2) lit." e " gi art. 97 din Legea
nr. 2L5/2001 a administratiei publice locale, republicat5, cu modific5rile gi
complet5ri le u lterioa re,
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HOTARAne
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HOTARA$TE:

Art,1. Termenul prev5zut la art.
206120L0 a Consiliului judelean Buzdu,
ulterioare, aferent numirii temporare in
judefene ,,V. Voiculescu" Buzbu a domnului
prorog5 p6nd la data de 01.06.2018.

1alin.(1) din Hotd16rea nr.
cu modific5rile gi complet5rile

funcfia de Director al Bibliotecii
BASCEANU MARIUS _ MIHAIL, se



Art.2. Hotb16rea nr. 206/20L6, cu modific5rile gi complet5rile
ulterioare, se modific5 potrivit prevederilor art. 1.

Art.3. Secretarul Judetului BuzEu va asigura transmiterea prezentei
hot516ri autorit5tilor, instituliilor gi persoanelor interesate.

PRE9EDINTE,

NOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETU LUI BUZAU,

MIHAI . LAURENTIU GAVRILA

Nr. 298
BUZAU , 27 NOTEMBRTE 2OL7

Hotirdrea a fost adoptatS cu 31 voturi ,,p€htru", - voturi
,,impotr-vd", - abtineri de cei 31 consilieri judegeni prezenli.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRESEDINTE

Nr. 15903 I 20.1L.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdr6re privind prorogarea termenului de
numire temporard in functia de conducere de Director at

Bibliotecii judetene ,,V. Voiculescu" Buziu
a domnului EASCeaNU MARIUS . MIHAIL

Prin HotErSrea nr. 206/20t6 a Consiliului jufean BuzEu, domnul

aAscrnNU MARIUS - MIHAIL a fost numit Director interimar la Biblioteca
jude[ean5 ,,V. Voiculescu" Buz5u, p6n5 la data de OL.I2.2OL7. AvSnd in

vedere cE acest post nu a fost ocupat prin concursul de proiecte de

management, pentru desfSgurarea in bune condilii a activit5tii institutiei de

culturS, pdnE la organizarea unui alt concurs de proiecte de management,

propun prorogarea termenului de numire temporarE p6nE la data de

01.06.2018.

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, am initiat proiectul de

hot616re pe care il supun spre dezbatere gi aprobare.

PRE9EDINTE,

PETRE EMANOIL. NEAGU



CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
SERVTCTUL RESURSE UMANE 9r
MANAGEMENT UNITATI SANITARE

Nr, 15904 I 2O.LL.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotir6re privind prorogarea termenului de
numire temporari in funclia de conducere de Director al

Bibliotecii judelene,,V. Voiculescu" Bttzdtt
a domnului BASCEANU MARIUS - MIHAIL

AnalizSnd proiectul de hotd16re iniliat, considerbm cE respect5

prevederile legale pentru prorogarea termenului de numire temporarH a

domnului BASCEANU MARIUS - MIHAIL in funclia de Director al Bibliotecii

judelene ,,V. Voiculescu" Buz5u. De asemenea, m5sura propus5 este

oportunE pentru asigurarea managementului curent al instituliei de culturS.

tn considerarea celor prezentate, susfinem forma prezentat5 de

ini!iator.

9EF SERVTCTU,

DULESCU


