ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
norAnAne
pentru aprobarea modificirii nivelului unui post din statul
de functii al centrului Judetean de culturi gi ArtE Buzdu
Consiliul judetean Buziu,
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a Pregedintelui Consiliului judelean BuzHu,
inregistrat5 la nr. tl5l3/23.08.20t7 ;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unit5ti sanitare, inregistrat la nr. LLSL4/23.08.20t7;
- adresa nr. t562/05.07.2017 a Centrului Judetean de CulturE gi ArtE

Buz5u, inregistrat5 la Consiliul judelean Buz5u

Legea

sub

nr. 9306/05.07.20t7;
avizul de legalitate al Secretarului judetului Buzbu dat pe proiectul
de hot5r6re;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judelean Buzdu
anexate la hot516re;
prevederile Anexei nr. 2 la HotE16rea nr. 6B/20t3 a Consiliului
judetean BuzEu privind infiin$area Centrului Jude[ean de CulturE gi
ArtE Buzdu, cu modificbrile gi complet5rile ulterioare;
prevederile Ordonan[ei de Urgent5 a Guvernului nr. 118/2006
privind infiintarea, organizarea 9i desfSgurarea activitSlii
agez6 mintelor cu ltu rale, cu modific5ri le gi completS rile u lterioare ;
prevederile Legii nr. L53/20t7 Lege-cadru privind salarizarea
personalului plStit din fonduri publice, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

tn temeiul art. 91 alin. (1) lit. ,, a ", alin . (2) lit. ,, c " gi art. 97 din
administratiei publice locale, republicatS, cu

nr. 2L5/200t a

modificdrile gi completdrile ulterioare,
vv

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprob5 modificarea nivelului unui post vacant din statul

functii al Centrului Judetean de CulturE gi ArtE BuzEu astfel:

de

- postul vacant de << profesor suplinitor chitarS, studii medii >>, din
cadrul Serviciului pentru promovarea artelor, meseriilor Si educalie
permanent5 (nr. 23 din statul de funclii) se modific5 in

studii superioare

>>.

<<

profesor chitari,

Art.2. Anexa nr. 2 la Hot5r6rea nr. 6812013 a Consiliului judelean

BuzEu,

cu modific5rile gi

prevederilor art. 1.

complet5rile ulterioare,

s€ modific5

poirivit

Art.3. Conducerea Centrului Judetean de Cultur5 gi ArtE Buz5u

aduce la indeplinire prezenta hot5r6re.

va

Art.4.

Secretarul judetului va comunica hot516rea instituliei gi
autoritStilor interesate, gi va asigura publicarea acesteia pe site-ul autorit6gii

judetene.
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Nr. 199
BUZAU, 3L AUGUST ZOLV

HotirArea

a fost

adoptati cr,r

32 voturi ,,p€[trU", -

,,impotrivd", - abtineri de cei 32 consilieri judeteni prezenti.

voturi

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
Nr. 1LSL3l23.O8.2Ol7

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotirdre pentru aprobarea modificdrii
nivelului unui post din statul de functii al
Centrului Judetean de Cultur6 gi Arti Buzdu

Conducerea Centrului Judetean de CulturE Si ArtE BuzEu a inaintat
solicitarea de modificare a nivelului unui post din statul de funcgii, vacantat

prin pensionarea titularului, post prev5zut cu studii medii. Astfel, se impune
transformarea acestuia in post prev5zut cu studii superioare in vederea
asigurHrii necesarului de personal didactic de specialitate cu indeplinirea
conditiilor prev5zute de legislatia in vigoare.

Av6nd

in vedere

cele prezentate mai sus, supun dezbaterii

aprob5rii proiectul de hot5r6re initiat.

PRE9EDINTE/
PETRE

.

EMIANOIL NEAGU

gi

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

SERVICTUL RESURSE UMANE gr
MANAGEMENT UNITATI SANITARE

Nr. L151.4123.O8.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotir6re pentru aprobarea modificirii
nivelului unui post din statul de functii al
Centrului Judetean de Culturi gi Arti Buziu
Pentru asigurarea necesarului de personal didactic de specialitate cu

studii superioare, conducerea Centrului Judegean de Cultur5 gi ArtE Buz5u a
inaintat solicitarea de modificare a nivelului unui post vacant de profesor
suplinitor, studii medii (post vacantat prin pensionarea titularului) Tn post de
profesor chitarS, studii superioare. Propunerea se incadreazd in numHrul
total de personal aprobat p6n5 in prezent.
tn considerarea celor prezentate, suslin proiectul de hot5r6re in forma
initiatS, cu respectarea alocatiilor bugetare repartizate Centrului Judelean de
CulturH gi Artd BuzEu pentru anul 2017.
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