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H O T Ă R Â R E A   Nr.28/2006 

privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene  
„Nicolae  Milescu Spătarul”  Vaslui  

 
 

având în vedere adresa nr.559/2006 a Bibliotecii Judeţene „Nicolae  Milescu Spătarul”  Vaslui 
privind propunerile de modificare a  statului de funcţii; 

în conformitate cu prevederile art.7 alin. (2) din O.G. nr.3/2006 privind creşterile salariale ce 
se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul 
de stabilire a salariilor de bază pentru personalului contractual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică; 

în temeiul art.104 alin.1 lit. “b” şi art.119 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – In vederea promovării persoanelor încadrate în funcţii cu grad profesional debutant, 
precum şi a persoanelor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îşi desfăşoară 
activitatea, statul de funcţii al   Bibliotecii Judeţene „Nicolae  Milescu Spătarul”  Vaslui, se modifică 

prin transformarea următoarelor posturi: 
a) un post de bibliotecar nivel studii superioare, gradul profesional debutant se transformă 

în gradul profesional II 
b) un post de bibliotecar nivel studii medii, treapta  profesională II se transformă în nivel 

studii superioare, gradul profesional II 
c) un post de consilier juridic gradul profesional debutant se transformă în gradul 

profesional IV 
Art. 2 – Poziţiile nr.10, nr.17 şi nr.31 din Statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene „Nicolae  

Milescu Spătarul”  Vaslui, prevăzut în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr.54/2005, 
se modifică în mod corespunzător. 

 
 
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Biblioteca Judeţeană „Nicolae  

Milescu Spătarul”  Vaslui. 
                                                                    Vaslui, 28 martie 2006 

 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu  Bichineţ 

 
                                                                                                           Contrasemnează 

                                                                                                          Secretarul general al judeţului Vaslui 
                                                                                                            Gheorghe  Stoica 
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