PROIECT

ROMANIA

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU

HorAnAne
pentru aprobarea modificdrii nivelului unor posturi
din
statul de functii al centrului Judelean ole curturd gi Artd
BuzSu

Consiliul judegean Buzdu,
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a Pregedintelui Cons;iliului judelean BuzEu,
inregistrat5 la nr. t2827 /2O.OS.ZOtl ;
- raportul de specialitate al Serviciului resurse umane gi management
unitdti sanitare, inregistrat ra nr. t2B2B/2o.ot,).20L7
;
- adresele nr. 220s/31.oB.zol7
gi zsot/t5.09.2017 are centrurui

-

Judetean de cutturE 9i ArtE pylqr, inregistierte ta
consitiut judefean
Buz5u sub nr. tt997/0t 09.20tt gi r"rd"tii, t2s73/L5.09.20t7;
avizut de regaritate ar Secretarurui
proiectur
iudegurui BuzEu ;r;i
de hot5rdre;
prevederile Anexei nr. 2 la Hot516rea nr. 6812OL3
judetean BuzEu privind infiinlarea Centrului Judelean a Consiliului
de Culturd gi
ArtE Buz5r,
modific5rire gi compretdrire urterioare;
prevederile 1,
ordonangei de urgengS
nr. 7LB/2006
privind ?nfiintarea, organizarea- a Guvernului
desf5gurur"u activit5gii
agez5mintelor curtu ra re, cu mo-d ific5rire comptet5 rire
u rteriouru;
si
prevederile L"g!i nr. LS3/2017 Lege-cadru
privind salarizarea
personalului plStit din fonduri publice,

;;

gi

-

in temeiul art. 91 alin. (1) Iit.,, a ,,, alin.(2) lit.,, c,, gi
art. 97 din
Legea nr. 2L5/2007 a administraliei publice 'tocate,' republicatd,
cu
modificErile gi complet5rile ulterioare,

HorAnAgrer
Art'1' se aprobS modificarea nivelului unor posturi din statul de funclii
al centrului Judelean de culturd gi ArtE guidu astret:

- postul de ,,profesor pian, (s), grad didactic fi,, din cadrur
serviciurui pentru promovarea arteror, meseriiroi
..
si educa[ie
permanent5
se modificE in ,,profesor pian,
-

studii superioare,
grad didactic I,, (nr. 1B din statul de funclii);i
postul de ,,profesor pian, (s)", din c-adrul serviciului
pentru
promovarea artelor, meseriilor gi educalie perrmanentd
r" ,bOirtt

in ,,profesor pian, (S), grad rdidactic debutant,, (nr. 22 din

-

statul de functii);
postul de ,,profesor canto, (s), grad didactic debutant", din
cadrul Serviciului pentru promovarea artelc)r, meseriilor gi educalie
permanent5 se modific5 in ,,profesor canto, (s), grad didactic
definitiv" (nr. 25 din statul de functii).

Art.2. Anexa nr. 2 la Hotdrdrea nr. 6B/20L3 a Consiliului judelean

BuzEu,

cu modificErile gi

prevederilor art. 1.

completdrile ulterioarel,

se

modificE pofrivit

Art.3. Conducerea Centrului Judetean de Cultur5 gi ArtE

aduce la indeplinire prezenta hot5r6re.

Art.4.
a

Secretarul judetului

utorit5ti lor i nteresate.

Buzdu va

va crlmunica hot516rea instituliei gi

PRESEDINTE,
PETRE

-

EMAI{OIL NEAGU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL JIUDETULUI BUZAU,

MIHAI
Nr

Buziu

RF/RF

20L7

.

LAURENTIU GAVRILA

'6b=:
/=<-

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
PRE9EDINTE
Nr.12827 / 20.O9.2OL7

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotSrdre pentru aprobarea modificirii
nivelului unor posturi din statul dle func[ii al
centrului Judetean de culturd gi Artd euzdu

Conducerea Centrului Judefean de CulturE gi ArtE Buz|u a Tnaintat
solicitarea de modificare a nivelului unor posturi din statul de funclii, pentru

promovarea personalului

5i corelarea acestora cu competenla

dobdndit5

de titulari, cu

legislatiei

vigoare privind categoria de personal didactic.

Tn

Av6nd

parcurgerea procedurilor organizate potrivit

in vedere cele prezentate mai sus, supun dezbaterii

aprob5rii proiectul de hotd16re iniliat.

PRE$EDINTE,
PETRE

-

EMANOIL NEI\GU

<

<-/u-\----_

RF

didactic5

gi

CONSILIUL JUDETEAN BUZAU
SERVTCTUL RESURSE UMANE gr
MANAGEM ENT UNITATI sANIienT

Nr.12828 l2O.Og.2OL7

RAPORT

la proiectul de hotdrire pentru aprobiarea modificirii
nivelului unor posturi din statul de funclii al
centrului rudetean de culturi gi Artd Buziu
Pentru asigurarea conditiilor prevdzute de lege pentru promovarea
personalului didactic de specialitate, conducerea Centrului Judelean de
CulturE 9i ArtE Buzdu a inaintat solicitarea de modificare a nivelului unui post

din statul de funclii, ca urmare a parcurgerii procedurii de promovare,
potrivit reglement5rilor Tn vigoare. De asemenea, se solicit5 modificarea
nivelului unor posturi corelat cu competenla didacticS dob6nditS de titularii
acestora.

tn

considerarea celor prezentate, suslin proiectul de hot}16re cu
incadrarea in alocafiile bugetare repartizate Centrului Judefean de Culturd gi
ArtE Buzdu pentru anul 2017.

ULESCU

RF/RF

Consitiu@

CENTNUL JUI'ETEAN ON CUT.iUNASI
ANTA
Str. NicolaeBIlcescu, Nr. 50, Buztru
C.I.F.:31508573
Tel.: 0238.710.383, F,ax: 0338.40.f 133
www.centruldeculturasia rta. ro
E-mail: culturasia

Nr 40b1f15:09
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Catre: Consiliul Judetean Buzau
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Prin prezenta va rugam sa ne aprobati
transformarea urmatoarer,cr posturi:
postul de profesor pian, studii superioare
(pozitia 22 din statulde
functii al centrului
Judetean de Cultura si Arta) inprofesor
pian, studii superioare, grad didactic
debutant;
postul de profesor canto, studii superioare,
grad profesional de,butant (pozitia 25
din statul
de functii al Centrului Judetean
de culturaii ,lrirl in prolrro, canto,
studii superioare,
gr ad pr ofe s i onal definit iv.

Modificarile intervin in urma ocuparii prin concurs,
in conditiile leg,ii,

DIRECTOR

Prof. Oancea IonCosma
CUL'}.UI.TA\

a celor doua posturi.

Consiliul Judef ean BuzIu

CENTRUL JUDETEAN I'E CULTUNASI I\BTA
Str. NicolaeBllcescu, Nr. 50, Buz5u

C.I.F.: 31508573
Tel.: 0238.710.383, Fax: 033g.40.11.33
www.centruldeculturasiarta. ro

2205t3t.08.2017

Catre:

Consiliul Judetean Buzau

Prin prezenta v6 rugam sa ne aprobati transformarea postul ui d<> profesor pian, studii
superioare, grad didactic II (pozitia 18 din Statulde
functii ol Centrului Judetean de Cultura si
Arta) inprofesor pian, studii superioare, grad didactic I.
Va atasam Adeverinta emisa de Universitatea Nationala de Mu:zica din BucurestiDepartamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic prin care se adevereste
ca titularul postului a
obtinut Gradul Didactic I, valabil conform metodologiei Ministerului Ilducatiei Nationale
si
Cercetarii Stiintifice, din septembrie Z0l7 .
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