
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr

pentru numirea doamnei DOROBANTU LOREDANA - ELENA
in functia publicd de conducere de Director executiv al

Directiei Generale de Asistentd socialS gi proteclia
Copilului Buziu

Consiliul Judetean Buziu;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului judelean Buzdu,
Tnregistrat5 la nr. t0072/ t8.07 .20L7 ;- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unitS[i sanitare inregistrat la nr. L0073/LB.O7.2OL7;

- avizul de legalitate al Secretarului judetului BuzEu dat pe proiectul
de hot5r6re;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean BuzEu
anexate la hotS16re;

- adresa nr. 39L98/2017 a Agentiei Nafionale a Funclionarilor Publici
de comunicare a propunerii de numire in func[ii publice de
conducere la Directia GeneralS de Asistent5 SocialS gi Proteclia
Copilului BuzEu a candidatelor declarate admis la concursul
organizat la sediul A.N.F.P. cu proba scris5 in data de 20 iunie
20L7, inregistrat5 la Consiliul judelean Buz5u sub nr. 9aO3/20t7;

- prevederile HotH16rii nr. 298/20L6 a Consiliului Jude[ean BuzEu
privind aprobarea numdrului de personal, numdrului de funclii
publice, a organigramei gi statului de functii pentru Direclia
GeneralS de Asisten[5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzEu, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare;

- prevederile Hotdrdrii de Guvern nr. 1434/2004 privind atribuliile gi
Regulamentul cadru de organizare gi functionare ale Direcliei
generale de asistentE socialS gi protectia copilului, republicatS, cu
modificdrile gi complet5rile ulterioare;

- prevederile art. 113 alin. (2) din Legea nr. 292/20L1 Legea
asistentei sociale, cu modificbrile gi complet5rile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 1BB/1999 privind Statutul functionarilor publici,
republicat5 (R2), cu modificSrile gi complet5rile ulterioare;

- prevederile Legii nr. L53/20L7, Lege-cadru privind salarizarea
personalului plStit din fonduri publice,



tn temeiul art. 91 alin. (1) lit." a", alin. (2) lit." e " gi art. g7 din Legea
nr. 2t5/2001 a administratiei publice locale, republicatS, cu modific5rile gi
com plet5 ri le u lterioa re,

vv
HOTARA$TE:

Art.l. (1) Cu data de 01.08.20t7 se aprob5 numirea doamnei
DOROBAN]U LOREDANA - ELENA in functia public5 de conducere de Director
executiv al Directiei Generale de Asistent5 SocialS gi Proteclia Copilului
Buz5u.

(2) Salariul de bazd lunar corespunzStor funcliei publice de
conducere se va stabili de Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli de
personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judelean BuzHu,
potrivit prevederilor Legii nr. t53120L7, Lege-cadru privind salarizarea
personalului plStit din fonduri publice, gi se aprobd prin dispozilie de
Pregedintele Consiliului judefean BuzEu.

Art.2. Serviciul resurse umane gi management unitSti sanitare din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judelean BuzEu va comunica
figa postului corespunzStoare funcfiei de conducere care va fi intocmit5 de
Secretarul judefului BuzHu.

Art.3. Directia juridic5 gi adminstratie publicd localS, Serviciul resurse
umane 5i management unitbti sanitare gi Serviciul salarizare, monitorizare
cheltuieli de personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
judetean BuzEu gi Serviciul resurse umane gi salarizare din cadrul Direcliei
Generale de Asistent5 SocialS gi Protectia Copilului Buzdu vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hot516ri.

Art,4. Secretarul Judetului Buzdu va asigura transmiterea prezentei
hot5rdri autoritStilor, institutiilor gi persoanelor interesate.

PRE9EDINTE,

IL NEAGU

.ttzVt+
CONTRASEMNEAZA,

RETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI.LAU RENTIU GAVRILA

Nr. 182 h,
BUZAU, 27 rULrE 2OL7

HotHrirea a fost adoptati cu 32 voturi ,,p€[tru", - voturi
,,impotriv6", - abtineri de cei 32 consilieri judeleni prezenli.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr. 1OO72 / 18,07.2OL1

Av6nd Tn vedere cete de maj sus,
forma prezentatS.

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotdr6re pentru numirea doamnei
DOROBANTU LOREDANA - ELENA in funclia pubtici de
conducere de Director executiv al Direcliei Generale de

Asistentd sociali gi proteclia copitutui Buzdu

- La-Directia GeneralS de Asisten!5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzEuau fost infiin[ate func$ii publice prin Hot5rdrea nr. 2gBi2O16 a Consiliuluijudetean BuzEu. Ocuparea funcliilor publice de conducere vacante dedirector executiv 9i respectiv director executiv adjunct se realizeazE prin
concurs organizat de Agentia NalionalS a Funclionarilor publici, potrivit
atributiilor stabilite de legisla!ia specificS. Astfel, lj solicitarea ordonatoruluiprincipal de credite al Consiliului judelean Buzdu s-a desfSgurat la sediul
A.N.F.P. concurs pentru ocuparea posfurilor vacante mengionat". tn 

-r-*
concursului a fost transmisS propunerea de numire a doamnei DOROBANJULoREDANA ELENA, candidat declarat ,,admis,,, in funclia public5 i"conducere de Director executiv al Direcliei Generale de Asist-enf5 SociafE $iProtectia Copilului Buz5u. Potrivit pievederilor Legii nr. 2L5/2OO| 

'a

administratiei publice locale, numirea conducerii la Instituliile aflate subautoritatea consiliului judelean este de competenla autbrit5gii puOf iiejudegene, la propunerea pregedintelui acesteia.

propun adoptarea proiectului in

PRE$EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
SERVTCTUL RESURSE UMANE gr
MANAGEMENT UNITATI sANIinnT

Nr. 1OO73 I 18.O7.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotir6re pentru numirea doamnei
DOROBANTU LOREDANA - ELENA in funclia publicd de
conducere de Director executiv al Direc[iei Generale de

Asistent5 Sociali gi Proteclia Copilului Buziu

Potrivit competenlelor stabilite de lege, Pregedintele consiliului judelean
propune plenului numirea conducerilor instituliilor gi serviciilor aflate sub
autoritatea consiliului judetean.

La Directia GeneralS de AsistentS SocialS gi Protec[ia Copilului BuzEu,
functiile publice de conducere, respectiv director executiv gi director executiv
adjunct se ocupE prin concurs organizat de Agenlia NalionalS a
Functionarilor Publici, potrivit atributiilor stabilite de legisla!ia specificE
functiei publice, la solicitarea conduc5torului autoritSlii publice judelene. Ca
urmare, in luna iunie 20t7, s-a desfSgurat, la sediul A.N.F.P. concursul
pentru ocuparea posturilor de conducere mentionate. Avdnd in vedere
rezultatul concursului, a fost transmis5 propunerea de numire a doamnei
DOROBANJU LOREDANA ELENA, candidat declarat ,,admis", in funclia
publicd de conducere de Director executiv al Direcliei Generale de Asisten!5
SocialS gi Protectia Copilului Buz5u.

tn considerarea celor prezentate, suslin proiectul de hot516re Tn forma
initiatS.
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