Proiect

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HOTARARE
pentru aprobarea modificirii nivelului unui post din statul
de functii al Bibliotecii judelen€ ,,V. Voiculescu" Buziu
Consiliul judetean Buziu,
Av6nd in vedere:

-

expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului judelean Buz5u,
inregistrat5 la nr. 12825/20.09.2017 ;
raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unitdti sanitare, inregistrat la nr. t2BZ6/20.0g.20t7;
adresa nr. 2304/08.09.20t7 a Bibliotecii judelen€ ,,V. Voiculescu"

Buzdu, inregistrat5
L22s 1/08. 09 .20L7

la consiliul judelean Buzbu sub nr.

;

avizul de legalitate al Secretarului judetului Eluzdu dat pe proiectul
de hotb16re;
prevederile Anexei nr. 2 la Hotd16rea nr. 34/20L7 a Consiliului

judetean Buzdu pentru aprobarea formelor actualizate

ale

organigramei, statului de functii gi Regulamentului de Organizare
Functionare ale Bibliotecii judetene,,V.Voiculescu" BuzEu;

prevederile Legii

nr.

334/2002

a

bibliotecilor republicatS,

gi

cu

modific5rile gi complet5rile ulterioare;

prevederile Legii

nr. t53/20t7,

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. 215/200t a administratiei publice locale, republicatS, cu

modific5rile gi complet5rile ulterioare,

HorAnAgrr:
Art.1.

Se aprob5 modificarea nivelului unui post din statul de func[ii al
judetene
Bibliotecii
,,V.Voiculescu" BuzEu, astfel :

postul de bibliotecar, gradul rr, (s) se modificd in bibliotecar,
gradul I, (S), nr. crt. 34 din statul de functii.

Art.2. Cu data intr5rii in vigoare a prezentei, Anexa nr. 2 la Hotdrdrea
nr. 34/20L7 a Consiliului judetean Buzbu, cu modific5rile gi complet5rile
ulterioare se modificb potrivit prevederilor art.

1.

Art.3. Conducerea Bibliotecii judelene ,,V.Voiculescu"

la indeplinire prezenta hot5r6re.

BuzEu va aduce

Art.4.

Secretarul judetului va comunica hot516rea instituliei gi
autorit5[ilor interesate, precum gi publicarea acesteia pe site-ul autoritSlii

judetene.

PRE$EDINTE,
PETRE - EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRIJ LEGALITATE,
SECRETARUL JUDETULUI BUZAU,

MIHAI
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LAUREINTIU GAVRILA
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Nr.

Buziu

}OLT

,/

,-z--7-" ''

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE$EDINTE

Nr. L2825 I

2O.O9.2O17

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hot5r6re pentru aprobarea modificirii
nivelului unui post din statul de functii al
Bibliotecii judetene ,,V. Voiculescu" Buzdu

conducerea Bibliotecii jude[ene ,,v.voiculescu" BuzEu a inaintat
solicitarea de modificare a nivelului unui post din statul de funclii, Tn vederea
promov5rii in grad profesional superior a titularului postului, cu respectarea
conditiilor prevbzute de lege,
Av6nd in vedere cele prezentate mai sus, supun dezbaterii gi aprobErii
proiectul de hot5rSre initiat.

PRE9EDINTE,
PETRE - EMANOIL NEAGU
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CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
SERVICIUL RESURSE UMANE SI
MANAGEM ENT

Nr. L2826 I
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RAPORT

Ia proiectul de hotdr6re pentru aprobarea modificirii
nivelului unui post din statul de functii al
Bibliotecii judegene ,,V. Voiculescu" Buzdu

Conducerea Bibliotecii judetene ,,V. Voiculescu" a inaintat solicitarea de
modificare a nivelului unui post din statul de functii, in vederea promov5rii Tn

grad profesional superior a titularului acestuia.
Promovarea personalului contractual se realizeaz5 prin transformarea
postului pe care acesta este incadrat gi indeplinirea conditiilor prev5zute de
lege.

tn considerarea celor prezentate, suslin proiectul de hot5rdre in forma
initiatS, cu incadrarea in alocatiile bugetare repartizate Bibliotecii judelene
,,V.Voiculescu" Buz5u pentru anul 20L7 gi cu respectarea reglement5rilor
actuale Tn domeniul resurselor umane.
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Cdtre:

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

in conformitate cu preved.ril:.

3r, ar. (a) din Legea nr. 1s3r20r7 privind
salatizatea unitard.a.personalului pldtit
din ionduilllli.ce, v6 rugdm s6 ne aproba{i
modificarea statului de funclii al gibliotecii juoet-.ne
,,v.voi.rlescu,, Euzaupe anul 2017,
aprobat prin Hotdrdrea consiliului judepan
B;rt; "nr. 34 din 23 februarie 2017, prin

transformarea nivelului postului,

.ut

o.ulurrur postului indeplineqte condiliile

prevdzute de lege pentru promovarea ltrucal
in grad ,up..io,

J

e ialarizire,,

;;;;;;6t;;ffi;;;

poz' 34 Bibliotecar studii superioare S II
in bibliotecar S I (Constanda Didina)

Modificarea propus[ statului de fune]ii se ?neadre
azd,infondul de salarii al

instituliei, aprobat p. unrl 2017.
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