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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
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HOTARARE

pentru aprobarea modificirii nivelului unui post din statul
de functii al Bibliotecii judeten€ ,,V. Voiculescu" Buzdu

Consiliul judetean Buzdu,
Avdnd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului judelean BuzEu,
inregistrat5 la nr. 10070 / L8.07.2017 ;- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unitSfi sanitare, inregistrat la nr. t0071/tB.07.ZOt7;

- avizul de legalitate al Secretarului judetului BuzEu dat pe proiectul
de hot5rdre;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean Buzdu
anexate la hot516re;

- adresa nr. L760/L2.07.2017 a Bibliotecii judetene ,,V. Voiculescu"
Buz5u, Tnregistrat5 la consiliul judelean Buzbu sub nr.
97 67 /t2.07 .20L7 ;- prevederile Legii nr. 33412002 a bibliotecilor republicatS, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare;

- prevederile Legii nr. L53/20t7, 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. 2L5/200t a administratiei publice locale, republicatS, cu
modific5rile gi completdrile ulterioare,
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HOTARA$TE:

Art.1. Se aprob5 modificarea nivelului unui post din statul de funclii al
Bibliotecii judetene << V.Voiculescu >> BuzEu, astfel :

- postul de bibliotecar, gradul I, (PL) se modific5 in bibliotecar,
gradul II, (S) (nr. crt. 28 din statul de functii);

Art. 2. Cu data intr5rii in vigoare a prezentei, Anexa nr. 2 la Hotd16rea
nr. 34/20L7 a Consiliului judetean BuzEu se modific5 potrivit prevederilor
art. 1.



Art.3. Conducerea Bibliotecii judetene ,,V.Voiculescu" Buzdu va aduce
la indeplinire prezenta hot5rSre.

Art.4. Secretarul judetului Buz5u va comunica hot5r6rea instituliei gi
autorit5tilor interesate, precum gi publicarea acesteia pe site-ut autoiit[gli
judetene.

RESEDINTE,

NOIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JU DETULUI BUZAU,

MIHAI - LAURENTIU GAVRILA

\rf.lA.,lnl,^- ,

Nr. 18O
BUZAU, 27 IULrE 2OL7

Hotdr6rea a fost adoptatd cu 32 voturi ,,p€[tru", - voturi
,,impotrld", - abtineri de cei 32 consilieri judeleni prezengi.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 1OO7O I 18.O7.2Ot7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotirAre pentru aprobarea modificdrii
nivelului unui post din statul de functii al
Bibliotecii judetene ,,V. Voiculescu" Buzdu

conducerea Bibliotecii judegene ,,v.Voiculescu" Buzdu a inaintat
solicitarea de modificare a nivelului unui post din statul de funclii, in vederea
promov5rii titularului postului, ca urmare a absolvirii studiilor de nivel

superior, cu Tndeplinirea conditiilor prevSzute de lege.

Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, supun dezbaterii gi aprobdrii
proiectul de hotd16re initiat.

PRESEDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
SERVICIUL RESURSE UMANE SI
MANAGEM ENT uNrrArr sANrfnnr

Nr. 1OO71 / 18.O7.2OL7

RAPORT

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

Conducerea Bibliotecii judetene ,,V. Voiculescu" a inaintat solicitarea de

modificare a nivelului unui post din statul de func[ii, in vederea promovbrii

titularului acestuia, ca urmare a absolvirii studiilor de nivel superior.

Promovarea personalului contractual se realizeaz5 prin transformarea
postului pe care acesta este incadrat gi indeplinirea condiliilor prev5zute de

lege.

in considerarea celor prezentate, suslin proiectul de hot6r6re Tn forma
initiatS, cu Tncadrarea in alocaliile bugetare repartizate Bibliotecii judelene

,,V. Voiculescu" Buz5u pentru anul 20t7 gi cu respectarea reglement5rilor

actuale in domeniul resurselor umane.

9EF, CIU,

DULESCU


