
Proiect   
 

R O M Â N I A 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
                                                                                      

 

H O T Ă R Â R E 

 
pentru aprobarea unor modificări în statul de funcţii al  

Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău 
 
 Consiliul judeţean Buzău, 
 Având în vedere: 
 

- referatul Presedintelui Consiliului judeţean Buzău de initiere a 
proiectului de hotarare, înregistrat la nr. 16743/26.11.2020; 

- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane şi management 
unităţi sanitare, înregistrat la nr. 16744/26.11.2020; 

- adresele nr. 1890/20.10.2020 şi nr. 2159/25.11.2020 ale Bibliotecii 
judeţene „V. Voiculescu” Buzău, înregistrate la Consiliul judeţean 

Buzău sub nr. 14701 / 20.10.2020 şi respectiv nr. 16636 / 
25.11.2020; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- prevederile Hotărârii nr. 34/2017 a Consiliului județean Buzău 

privind aprobarea formelor actualizate ale organigramei, statului de 
funcții și Regulamentului de Organizare și funcționare ale Bibliotecii 

județene “Vasile  Voiculescu” Buzău, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 153/2017 Lege–cadru privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 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 urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

    

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Bibliotecii judeţene 
„V. Voiculescu” Buzău, astfel: 

 

I. pentru promovare în carieră a personalului existent: 
- postul de bibliotecar, gradul II, (S) din cadrul Biroului săli 

lectură se modifică în bibliotecar, gradul I, (S)( nr. crt. 28 din 
statul de funcţii);  



- postul de bibliotecar, gradul I, (S) din cadrul Biroului prelucrare 

informatizată – completarea colecțiilor se modifică în bibliotecar, 

gradul IA, (S)( nr. crt. 43 din statul de funcţii); 
 

II. transformare posturi vacante:  
- postul vacant de secretar, (M) din cadrul Serviciului financiar-

contabil, administrativ, deservire se modifică în referent de specialitate, 
gradul II, (S)( nr. crt. 56 din statul de funcţii);  

- postul vacant de garderobier, (M/G) din cadrul Serviciului 
financiar-contabil, administrativ, deservire se modifică în referent, treapta 

IA, (M)( nr. crt. 62 din statul de funcţii). 
 

 Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei, anexa nr. 2 la Hotărârea 
nr. 34/2017 a Consiliului judeţean Buzău, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 1. 
 

          Art.3. Managerul Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău și 

compartimentul resurse umane din cadrul instituției vor aduce la îndeplinire 
prezenta hotărâre. 

       
          Art.4. Secretarul General al judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii instituţiei şi autorităţilor interesate, precum şi publicarea acesteia 
pe site-ul autorităţii publice judeţene. 

                                             

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

                                                                          
 
                                                                     

                                                                                   

                                               AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
                                   SECRETARUL JUDEŢULUI BUZĂU, 

                                                                             
                                MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

PREŞEDINTE 
 

 Nr.  16743 / 26.11.2020 
 

 
 

 
REFERAT 

 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  

unor modificări în statul de funcţii al  

Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău 
 
 
 

 
Managerul Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău a înaintat 

solicitarea de modificare a nivelului unor posturi din statul de funcţii, în 

vederea promovării titularilor acestora, cu îndeplinirea condiţiilor și 

parcurgerea procedurii prevăzute de legislaţia în vigoare. 

De asemenea, se solicită transformarea unor posturi vacante în 

vederea asigurării structurii de personal pentru organizarea activităţii 

instituţiei pe unele segmente.   

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supun dezbaterii şi aprobării 

proiectul de hotărâre iniţiat. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 
 

PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 

 
 
 

RF 



CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

SERVICIUL RESURSE UMANE ȘI  
MANAGEMENT UNITĂȚI SANITARE 
 
Nr.  16744 / 26.11.2020 

 
RAPORT 

 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  

unor modificări în statul de funcţii al  
Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău 

 
Promovarea în carieră a personalului contractual se realizează prin 

transformarea postului pe care acesta este încadrat.  

Astfel, pentru asigurarea acestor condiţii, managerul Bibliotecii 
judeţene „V. Voiculescu” Buzău a înaintat solicitarea de modificare a 

nivelului pentru două posturi din statul de funcţii, în vederea promovării 
titularilor acestora, ca urmare a îndeplinirii condițiilor de promovare în 

carieră, după parcurgerea etapelor de examinare prevăzute de legislația în 
vigoare.  

De asemenea, pentru organizarea în condiţii de eficienţă a activităţii pe 

unele segmente, se solicită transformarea a două posturi vacante existente 
în statul de funcţii. 

Modificările în statul de funcţii, aprobat în Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 
34/2017 a Consiliului judeţean Buzău, cu modificările şi completările 

ulterioare, solicitate, sunt următoarele: 
III. pentru promovare în carieră a personalului existent: 

- postul de bibliotecar, gradul II, (S) din cadrul Biroului săli 
lectură se modifică în bibliotecar, gradul I, (S)( nr. crt. 28 din 

statul de funcţii);  
- postul de bibliotecar, gradul I, (S) din cadrul Biroului prelucrare 

informatizată – completarea colecțiilor se modifică în bibliotecar, 
gradul IA, (S)( nr. crt. 43 din statul de funcţii); 

IV. transformare posturi vacante:  
- postul vacant de secretar, (M) din cadrul Serviciului financiar-

contabil, administrativ, deservire se modifică în referent de specialitate, 

gradul II, (S)( nr. crt. 56 din statul de funcţii);  
- postul vacant de garderobier, (M/G) din cadrul Serviciului 

financiar-contabil, administrativ, deservire se modifică în referent, treapta 
IA, (M)( nr. crt. 62 din statul de funcţii). 

 

Având în vedere că sunt respectate prevederile legale în domeniu, 

susţin proiectul de hotărâre în forma iniţiată. 
  

ŞEF SERVICIU, 

     FLORICA RĂDULESCU 

 
 
RF/RF 


