PROIECT

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE
pentru numirea Directorului adjunct la
Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
Consiliul judeţean Buzău,
Având în vedere:
-

-

-

-

-

-

referatul Presedintelui Consiliului judeţean Buzău de inițiere a
proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 10988/08.07.2021;
raportul Serviciului resurse umane şi management unităţi sanitare,
înregistrat la nr.10989/08.07.2021;
raportul comisiei de concurs de recrutare organizat pentru ocuparea
postului de Director adjunct la Centrul Judeţean de Cultură şi Artă
Buzău prin Dispoziţia nr. 128/2021 a Preşedintelui Consiliului judeţean
Buzău, înregistrat la nr. 10938/07.07.2021;
avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe
proiectul de hotărâre;
prevederile art. 18 alin. (6) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 178/2020;
prevederile Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău
nr. 68/2013 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Cultură şi Artă
Buzău, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 159/2017 privind
numirea temporară a domnului CIOBANU ADRIAN în funcţia de
Director adjunct al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare;
prevederile Legii nr. 153/2017 Lege-cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „d”, alin. (2) lit. „c” , alin. (5) lit. „d”,
şi art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se ia act de raportul final al comisiei de concurs de recrutare
organizat pentru ocuparea postului de Director adjunct la Centrul Judeţean
de Cultură şi Artă Buzău.
Art.2. Se numeşte domnul CIOBANU ADRIAN în funcţia de Director
adjunct al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău.
Art.3. Managerul Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău va aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi va încheia documentele
necesare potrivit legislaţiei muncii la angajare (contractul individual de
muncă cu stabilirea salariului de bază lunar şi fişa postului).
Art.4. Direcţia juridică şi administraţie publică locală, Serviciul resurse
umane şi management unităţi sanitare şi Direcţia economică prin Serviciul
salarizare, monitorizare cheltuieli de personal din cadrul din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului judeţean Buzău punerea în aplicare a prezentei
hotărâri.
Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărârea nr. 159/2017 a
Consiliului judeţean Buzău se abrogă.
Art.6. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura transmiterea
prezentei hotărâri Instituției Prefectului - Județul Buzău și celor interesați,
precum și publicarea acesteia pe site-ul autorității publice județene.

PREŞEDINTE,
PETRE–EMANOIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU,
MIHAI–LAURENŢIU GAVRILĂ
Nr. 142
BUZĂU, 08 IULIE 2021

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
PREŞEDINTE
Nr. 10988 / 08.07.2021

REFERAT
la proiectul de hotărâre pentru numirea
Directorului adjunct la Centrul Judeţean de
Cultură şi Artă Buzău

La Centrul Judeţean de Cultură şi Artă Buzău, postul de Director
adjunct a fost vacant. Potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi
funcţionare

al

instituţiei

s-a

organizat

concurs

de

recrutare

potrivit

prevederilor legale privind ocuparea posturilor contractuale în autorităţile şi
instituţiile publice, pentru asigurarea continuităţii activităţii instituţiei la nivel
de conducere. La concurs s-a înscris şi a promovat probele domnul CIOBANU
ADRIAN, angajat al Centrului care a ocupat interimar acest post prin
Hotărârea nr. 159/2017 a Consiliului judeţean Buzău.
Având în vedere raportul final al comisiei de concurs am iniţiat
prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării plenului consiliului.

PREŞEDINTE,
PETRE – EMANOIL NEAGU

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU
SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI
MANAGEMENT UNITĂŢI SANITARE
Nr. 10989/08.07.2021
RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru numirea
Directorului adjunct la Centrul Judeţean de
Cultură şi Artă Buzău
Potrivit prevederilor art. 18 alin. (6) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău postul de
conducere de Director adjunct se ocupă prin concurs de recrutare organizat
de consiliul judeţean, iar persoana care promovează etapele procedurii se
numeşte în funcţie prin hotărâre a autorităţii publice judeţene.
Astfel, prin Dispoziţia nr. 128/2021 a Preşedintelui Consiliului judeţean
Buzău a fost organizat concursul de recrutare conform reglementărilor legale
în vigoare pentru ocuparea posturilor contractuale vacante. La concurs s-a
înscris domnul CIOBANU ADRIAN, referent de specialitate în cadrul
instituţiei, care a ocupat interimar acest post, numit prin Hotărârea nr.
159/2017 a Consiliului judeţean Buzău.
Având în vedere că domnul CIOBANU ADRIAN a fost declarat „admis”
conform raportului final al comisiei de concurs, urmează a fi numit în funcţie
prin hotărâre a consiliului judeţean.
Managerul instituţiei va încheia documentele prevăzute de legislaţia
muncii cu persoana numită în funcţie (contractul individual de muncă pe
durată nedeterminată şi fişa postului).
În considerarea celor prezentate susţin proiectul de hotărâre iniţiat.

ŞEF SERVICIU,
FLORICA RĂDULESCU

