
ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr

pentru numirea doamnei coJocEA MTHAELA in funclia
publicd de conducere de Director executiv adjunct

(economic) al Directiei Generale de Asistenld sociali gi
Protectia Copilului Buziu

Consiliul Judetean Buzdu;
Av6nd in vedere:

- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului judelean Buzbu,
?nregistrat5 la nr. L0074/t8.07 .20t7 ;- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unit5ti sanitare inregistrat la nr. LOOTS/LB.O7.ZOL7;

- avizul de legalitate al Secretarului judelului Buz5u dat pe proiectul
de hotd16re;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean BuzEu
anexate la hotbrdre;

- adresa nr. 39L98/2017 a Agentiei Nalionale a Funclionarilor Publici
de comunicare a propunerii de numire in funclii publice de
conducere la Directia GeneralS de Asisten!5 SocialS gi Proteclia
Copilului Buzdu a candidatelor declarate admis la concursul
organizat la sediul A.N.F.P. cu proba scris5 in data de 20 iunie
20t7, inregistrat5 la consiliul judelean Buzdu sub nr. 9aBl2oL7;- prevederile Hotb16rii nr. 298/2016 a Consiliului Judelean BuzEu
privind aprobarea numErului de personal, numErului de funclii
publice, a organigramei gi statului de funclii pentru Direclia
GeneralS de Asisten[5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzEu, cu
modific5rile gi completbrile ulterioare;

- prevederile Hotd16rii de Guvern nr. t434/2004 privind atribuliile gi
Regulamentul cadru de organizare gi funclionare ale Direcliei
generale de asistent5 socialS gi proteclia copilului, republicatS, cu
modific5rile gi complet5rile ulterioare;

- prevederile art. 113 alin. (2) din Legea nr. 292/20L1 Legea
asisten[ei sociale, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare;- prevederile Legii nr. 1BB/1999 privind Statutul funclionarilor publici,
republicat5 (R2), cu modificbrile gi complet5rile ulterioare'- prevederile Legii nr. L53/20L7, Lege-cadru privind !alarizarea
personalului plStit din fonduri publice,



tn temeiul art. 91 alin. (1) lit." a", alin. (2) lit." e " gi art. 97 din Legea
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatS, cu modific!ri15 gi
complet5 rile u lterioa re,

vv

HOTARAgTE:

Art.l. (1) Cu data de 01.08.20L7 se aprobS numirea doamnei
COJOCEA MIHAELA in funclia public5 de conducere de Director executiv
adjunct (economic) al Direc$iei Generale de Asisten!5 SocialE gi Rroteigia
Copilului BuzEu.

(2) Salariul de bazd lunar corespunz5tor funcliei publice de
conducere se va stabili de serviciul salarizare, monitorizaie cheltuieli de
personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judelean BuzEu,potrivit preved.erilor Legii nr. t53/20t7, Lege-cadru privinO 

- 
salarizarea

personalului plStit din fonduri publice, gi se aprobE prin dispozilie de
Pregedintele Consiliului judelean BuzEu.

Art.2. Serviciul resurse umane gi management unitS[i sanitare din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judelean BuzEu va comunica
figa postului corespunz5toare func[iei de conducere care va fi intocmit5 de
Secretarul judetului Buzdu.

Art.3. Directia juridic5 gi adminstralie public5 localS, Serviciul resurse
umane gi management unit5ti 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 Asisten[5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzSu vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hot516ri. 

-

Art.4. Secretarul Judetului BuzSu va asigura transmiterea prezentei
hot516ri autoritS[ilor, instituliilor gi persoanelor interesate.

PRE9EDINTE,

OIL NEAGU

CONTRASEMNEAZA,
CRETARUL JUDETULUI BIJZAU,

MIHAI.LAU RENTIU GAVRILA

5.
Hotdr6rea a fost adoptati cu gZ voturi ,,p€rtru,,, - voturi
,,impotrivd", - ablineri de cei 32 consitieri judeleni- prezenli.

Nr. 183
BUZAU , 27 rULrE 2OL7
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE

Nr, 1OO74 / 18.07.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotSr6re pentru numirea doamnei
coJocEA MTHAELA in functia publicd de conducere de

Director executiv adjunct (economic) al Direcliei Generale
de Asistenti socialS gi proteclia copilului Buzdu

La Directia GeneralS de Asisten!5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzSu
au fost Tnfiintate functii publice prin Hotdr6rea nr. ZgAlZOl6 a Consiliului
judetean BuzEu. Ocuparea funcliilor publice de conducere vacante de
director executiv gi respectiv director executiv adjunct se realizeazd prin
concurs organizat de Agentia NationalS a Functionarilor Publici, potrivit
atributiilor stabilite de legislatia specificS. Astfel, la solicitarea ordonatorului
principal de credite al Consiliului judelean Buz5u s-a desfSgurat la sediul
A.N.F.P. concurs pentru ocuparea posturilor vacante menlionate. tn urma
concursului a fost transmis5 propunerea de numire a doamnei COJOCEA
MIHAELA, candidat declarat ,,admis", Tn func[ia public5 de conducere de
Director executiv adjunct (economic) al Direcliei Generale de Asisten!5
SocialS gi Protectia Copilului BuzEu. Potrivit prevederilor Legii nr. 215/2OOt a
administrafiei publice locale, numirea conducerii la instituliile aflate sub
autoritatea consiliului judetean este de competenla autoritSlii publice
judetene, la propunerea pregedintelui acesteia.

Av6nd in vedere cele de mai sus, propun adoptarea proiectului in
forma prezentatS.

PRE9EDINTE,

PETRE - EMANOIL NEAGU

RF
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
SERVTCTUL RESURSE UMANE gI
MANAGEM ENT UNITATI sANlinne

Nr. 1OO75 / 18.07.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotdrdre pentru numirea doamnei
coJocEA MTHAELA in func[ia publicd de conducere de

Director executiv adjunct (economic) al Direcliei Generale
de Asistentd socialS gi proteclia copirurui Buziu

Potrivit competentelor stabilite de lege, Pregedintele consiliului judelean
propune plenului numirea conducerilor instituliilor gi serviciilor aflate 

-sub

autoritatea consiliului judetean.
La Directia GeneralS de Asisten!5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzEu,

func[iile publice de conducere, respectiv director executiv gi director executiv
adjunct se ocupE prin concurs organizat de Agenlia NalionalE a
Func$ionarilor Publici, potrivit atribu!iilor stabilite de legisla!ia specificE
functiei publice, la solicitarea conduc5torului autoritS[ii publice 3'udegene. Ca
urmare, in luna iunie 2017, s-a desf5gurat, la sediul A.N.F.P. concursul
pentru ocuparea posturilor de conducere menlionate. Av6nd in vedere
rezultatul concursului, a fost transmis5 propunerea de numire a doamnei
coJocEA MIHAELA, candidat declarat ,,admis", in funclia publicfi de
conducere de Director executiv adjunct (economic) al Direcgiei Generale de
Asistent5 SocialS gi Protectia Copilului Buz5u.

tn considerarea celor prezentate, suslin proiectul de hotd16re in forma
initiatS.

CIU,

RF/RF


