ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorARAnr
pentru numirea doamnei roNrTA MARrA - MTRELA in
functia publicd de conducere de Director executiv adjunct
la Directia GeneralS de Asisten[5 sociald gi protecfia
Copilului Buzdu
Consiliul Judefean Buzdu;
Av6nd in vedere:

-

-

-

-

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului judelean Buzdu,
inregistrat5 la nr. 1,4331/20.L0.20L7 ;
raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unitSli sanitare inregistrat la nr. 14332/20.LO.2OL7;
adresa nr, 57387/2017 a Agentiei Nalionale a Funclionarilor Publici
de comunicare a propunerii de numire in funclia publicd de
conducere de director executiv adjunct la Direclia GeneralS de
Asisten!5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzEu a doamnei Ioni[5
Maria-Mirela, candidata declarat5 ,,admis" la concursul organizat la
sediul A.N.F.P. cu proba scrisd in data de 02 octombrie 20t7,
inregistratd la consiliul judelean Buz5u sub nr. BgBa/20L7;
avizul de legalitate al Secretarului judetului BuzEu dat pe proiectul
de hot5rdre;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean BuzEu
anexate la hot5rdre;
prevederile HotE16rii nr. 298120t6 a Consiliului Judelean BuzEu
privind aprobarea numErului de personal, numdrului de funclii
publice, a organigramei gi statului de funclii pentru Direclia
GeneralS de Asisten[5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzEu, cu
modific5rile gi completdrile ulterioare;
prevederile Anexei nr. 1 la HotErdrea nr. L72/20I7 a Consiliului

judetean BuzSu privind stabilirea salariilor de bazd pentru
func[ionarii publici gi personalul contractual din aparatul de
specialitate propriu al Directiei Generale de Asisten!5 SocialS gi
Protec[ia copiIului Buzdu - familia ocupaliona15 ,,Administralie";
prevederile HotErdrii de Guvern nr. L434/2004 privind atribuliile gi
Regulamentul cadru de organizare gi funclionare ale Direcliei
generale de asistent5 socialS gi proteclia copilului, republicatS, cu
modificdrile gi complet5rile ulterioare;
prevederile art. 113 alin. (2) din Legea nr. zgz/2011 Legea
asisten[ei sociale, cu modificbrile gi complet5rile ulterioare;
prevederile Legii nr. 1BB/1999 privind Statutul funclionarilor publici,
republicata (R2), cu modificbrile gi complet5rile ulterioare;
prevederile Legii nr. t53/20L7, Lege-cadru privind salarizarea
personalului plStit din fonduri publice,

tn temeiul art. 91 alin. (1) lit." a,,, alin. (2) Iit.tt e tt gi art. 97 din Legea
nr. 21.5120A1 a administra[iei publice locale, republicatS, cu modificSrile gi

complet5rile ulterioare,

hrOTARA$TE:

Art.1. (1) Cu data de 01.11.20L7 se aprob5 numirea doamnei IONIJA
MARIA - MIRELA in functia public5 de conducere de Director executiv adjunct

la Directia GeneralS de Asisten[5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzEu

(2) Salariul de baz5 lunar corespunzdtor funcliei publice de

conducere se va stabili de Serviciul salarizare, monitorizaie cheltuieli de
personal din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judelean BuzEu,
potrivit prevederilor Legii nr. L53/2017, Lege-cadru privind - salarizarea
personalului plbtit din fonduri publice gi ale Anexei nr. 1 la HotErdrea
nr. L72/20L7 a Consiliului judetean Buzdu privind stabilirea salariilor de bazE

pentru func[ionarii publici

gi personalul contractual din aparatul

de

specialitate propriu al Directiei Generale de Asisten[5 SocialS gi proteclia
Copilului BuzEu familia ocupa[ionalE ,,Administra[ie,, gi se aprob| piin
dispozi[ie de Pregedintele Consiliului jude[ean Buz5u

Art.2. Serviciul resurse umane gi management unitSli sanitare din
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului jude[ean BuzHu va comunica
figa postului corespunzdtoare func[iei publice de conducere care va fi
intocmitd de Secretarul jude[ului BuzEu.
Art.3. Directia juridicE 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 BuzSu gi Serviciul resurse umane gi salarizare din cadrul Direcliei
Generale de Asisten[5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzEu vor aduce la
indeplinire prevederile prezentei hot5rdri.

Art.4. Secretarul Judetului Buzdu va asigura transmiterea prezentei

hot516ri autorit5tilor, instituliilor gi persoanelor interesate.
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fost adoptat5 e u BZ voturi ,,p€htru,,, -

,,impotrivd", - abgineri de cei 32 consilieri judeleni prezenli.
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
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EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotir6re pentru numirea doamnei
roNrTA MARrA - MTRELA in funclia publicd de conducere
de Director executiv adjunct Ia Direclia General5 de
Asistenti socialS gi proteclia copilului Buziu
La-Directia GeneralS de Asisten!5 SocialS gi Proteclia Copilului Buz5u
au fost infiintate funcfii publice prin HotEr6rea

nr. 29812016 a Consiliului
jude[ean Buzbu. Au fost ocupate prin concurs organizat de Agenlia Nalional5
a Funcfionarilor Publici funcliile publice de conducere de dirJctor exeCutiv gi
director executiv adjunct (economic). La solicitarea ordonatorului principil
de credite, a fost organizat concurs, in aceleagi condilii pentru ocuparea celei
de a doua functie publicd de conducere de director eiecutiv adjunct. tn ,rri
concursului a fost transmis5 propunerea de numire a doimnei IONITA
MARIA - MIRELA, candidat declarat ,,admis", in funclia public5 de conducere
de Director executiv adjunct al Direcliei Generale de Asisten[5 Socialb Si
Protectia Copilului BuzEu. Potrivit prevederilor Legii nr. 2L5/2OOL -a
administratiei publice locale, numirea conducerii la institu[iile aflate sub
autoritatea consiliului judetean este de competenla autbritSlii publice
judetene, la propunerea pregedintelui acesteia.
Av6nd in vedere cele de mai sus, propun adoptarea proiectului in
forma prezentatS.

PRESEDINTE,
PETRE - EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
SERVTCTUL RESURSE UMANE
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MANAGEMENT UNITATI sANITARE
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RAPORT
la proiectul de hotirAre pentru numirea doamnei
roNrTA MARrA - MTRELA in functia publicd de conducere
de Director executiv adjunct la Direc[ia Generald de
Asistentd Sociali gi Proteclia Copilului Buziu
Potrivit competen[elor stabilite de lege, Pregedintele consiliului judelean
propune plenului numirea conducerilor institutiilor 9i serviciilor aflate sub
autoritatea consiliului judetean.
La Directia GeneralS de Asistent5 SocialS gi Protec[ia Copilului BuzEu,
func[iile publice de conducere, respectiv director executiv gi director executiv

adjunct

se ocupd prin concurs organizat de Agenfia NalionalS a

Functionarilor Publici, potrivit atributiilor stabilite de legislalia specific5
functiei publice, la solicitarea conduc5torului autorit5tii publice judelene. Ca
urmare, in luna octombrie 20L7, s-a desfSgurat, la sediul A.N.F.P. concursul
pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv
adjunct. Avdnd in vedere rezultatul concursului, a fost transmis5 propunerea
de numire a doamnei IONIJA wlRnIn

- MIRELA, candidat declarat ,,admis",

functia public5 de conducere de Director executiv adjunct
Generale de Asistent5 SocialS gi Proteclia Copilului BuzEu.

al

in
Direcliei

ln considerarea celor prezentate, suslin proiectul de hot516re in forma
initiatS.
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