ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

norAnAne
pentru aprobarea modificirii nivelului unor posturi
din statul de funclii al
Bibliotecii judelene,,V. Voiculescu,, Buzdu
Consiliul judetean Buzdu,
Av6nd in vedere:

-

-

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului jude[ean Buzdu,
Tnregistrat5 ta nr. 15895/20 .it.ZOtl ;
raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unit5ti sanit_are, inregistrat ra nr. Ls}g6/zo.LL.2ou;
adresa nr. 3227/09.LL.20L7 a Bibliotecii judelene
,,V. Voiculescu,,

Buz5u, inregistrat5 la consiliul jloetlan Buzdu
nr.

sub

15498/L4.LL.20t7;
avizul
legalitate al Secretarului Judelului Buzdu dat pe proiectul
-de
de hot5rSre;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judefean Buzbu
anexate la hot516re;
Anexa nr. 2la HotE16rea nr. 34/20L7 a Consiliului judelean BuzEu
pentru aprobarea formelor actualizate ale organigrimei, statului
de
func[ii gi Regulamentului de Organizare gi Funclionare ale Bibliotecii
judetene ,,v. voiculescu" BuzEu, cu modificSrile gi complet5rile
ulterioare;

prevederile Legii

nr.

a bibliotecilor republicat5, cu
prevederile Legii nr. L53/2017 Lege cadru privind salarizarea
personalului
334/2002

modific5rile gi complet5rile ulterioare;

plStit din fonduri publice,

Legea

ln temeiul art. 91 arin. (1) rit.,, a ", arin.(2) rit.,, c,, gi art. 97 din
'locale,

nr. 275/2001 a

administraliei publice

modific5rile gi completdrile ulterioare,

republicat5,

cu

HorARAgre:
Art.1. Se aprob5 modificarea nivelului unor posturi din statul de funclii
al Bibliotecii judelene,,V. Voiculescu,, Buz6u, astfel :

-

postul de ,,operator date, treapta l, (M)- din cadrul Biroului
informatizare, se modific5 in ,,operato, daie, treapta IA, (M)"
(nr. crt. 53 din statul de funclii) ;

-

postul vacant de ,,referent, treapta rA, (M),, din cadrul Biroului
prelucrare informatizat5 completarea colecliilor, se modific5 in
,,bibliotecar, gradul r, (s)" (nr. 47 din statul de funclii).

Art.2.

Cu data intrSrii in vigoare a prezentei, anexa nr. 2 la HotE16rea
nr. 34/20L7 a Consiliului judelean Buzdu, cu modific|rile gi complet5rile
ulterioare se modific5 potrivit prevederilor art. 1.

Art.3. conducerea

Bibriotecii judelene

,,y. voiculescu,, BuzEu va

aduce la indeplinire prezenta hot5rdre.

Art.4.

Secretarul jude[ului va comunica hot5rdrea institu!iei gi
autorit5tilor interesate, precum gi publicarea acesteia pe site-ul autorit5gii

judetene.
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Nr. 293
BUZAU, 27 NOTEMBRTE 2OL7

Hotdr6rea

a fost adoptatd cu 3l voturi ,,p€htru,,, -

,,impotrivd", - ablineri de cei 31 consirieri judeleni prezenSi.

voturi

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE

Nr. L5895/2O.Lt.2Otl

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotdrdre pentru aprobarea modificdrii
nivelului unor posturi din statul de funcgii al
Bibliotecii judelene ,,V. Voicutescu,, Buidu

conducerea Bibliotecii judelene ,,y. Voiculescu,, Buzdu a inaintat
solicitarea de modificare a nivelului unui post vacant de referent
din statul
de functii, prev5zut cu studii medii, in post cu studii superioare,
in vederea
asigurErii condiliilor pentru recrutarea de personal specializat gi
de

modificare a nivelului unui post ocupat din statul de funcfii, cu studii
medii,
in vederea promov5rii Tn treapt5 profesionalS a titularului, ca urmare a
Tndeplinirii condiliilor prevbzute de lege.
Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, supun dezbaterii gi aprobdrii
proiectul de hot516re ini[iat.

PRE9EDINTE,
PETRE - EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
SERVICIUL RESURSE UMANE SI

MANAGEMENT uNrrATr sANr,iane

Nr. L5896/2O.tt.ZOtl

RAPORT

la proiectul de hotirdre pentru aprobarea modificirii
nivelului unor posturi din statul de funclii al
Bibliotecii judelene ,,V. Voicutescu,, Bu2du

Prin modificarea nivelului postului de ,, operator date, treapta
I,, in
,,operator date, treapta IA" din statul de funclii al Bibliotecii judelene
,,V.
Voiculescu" se asigurE condiliile necesare in vederea promov5rii
in treapt5
profesionalS a ocupantului postului care a indeplinit
condiliile prev5zute
de

lege, Tn acest sens.
De asemenea, conducerea Bibliotecii jude[ene ,,V. Voiculescu,, Buzdu
a
Tnaintat 5i solicitarea de modificare a nivelului unui post din statul de funclii,
in vederea recrut5rii de personal specializat ?n domeniu, cu studii superioare.

ln considerarea celor prezentate, suslin proiectul de hot5r6re in forma
inifiat5, cu ?ncadrarea in alocaliile bugetare repartizate Bibliotecii judelene
,,Y.Voiculescu" Buz5u pentru anul 2Ot7 gi cu respectarea reglement5rilor
actuale in domeniul resurselor umane.

gEF SERVTCTU,

FLORICE NAOULESCU

