
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.128/2007 
privind numirea doamnei POAMĂ ELENA   în funcţia de director adjunct al Bibliotecii 

Judeţene „Nicolae  Milescu Spătarul”  Vaslui 
 
 având în vedere rezultatul concursului organizat în data de  18 octombrie 2007 consemnat de 
comisia de examinare în procesul verbal înregistrat sub nr.5982/2007; 
 în conformitate cu  prevederile: 

- art.31 alin. (1) din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-  punctelor  11 şi 12 (1) din anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.281/1993 cu privire la 
salarizarea personalului din unităţile bugetare  
 având în vedere rezultatul votului secret  consemnat în procesul verbal din data de 31 
octombrie 2007; 

în temeiul art.91 alin. (1) lit. “a”, alin. (2) lit. “e”  şi art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată; 
 Consiliul judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.l. – Începând cu data de 01 noiembrie, doamna POAMĂ ELENA se numeşte în funcţia de 
director adjunct  al Bibliotecii Judeţene „Nicolae  Milescu Spătarul”  Vaslui, cu o perioadă de probă 
de 3 (trei) luni, fiind salarizată cu un salariu de bază de 1.270 lei lunar, corespunzător gradului 
profesional IA, stabilit conform fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale potenţiale. 
 Art.2. – Drepturile salariale brute calculate în raport cu salariul de bază stabilit la art.1, sunt 
cele prevăzute în anexă care face parte integrantă din prezenta. 
 Art.3. – Începând cu  aceeaşi  dată, doamna POAMĂ ELENA, se delegă în vederea 
îndeplinirii atribuţiilor directorului Bibliotecii Judeţene „Nicolae  Milescu Spătarul”  Vaslui, până la 
ocuparea postului prin concurs,  în condiţiile legii. 

                          Vaslui, 31 octombrie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                Contrasemnează: 
                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                  Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind numirea doamnei POAMĂ ELENA   în funcţia de director adjunct al 

Bibliotecii Judeţene „Nicolae  Milescu Spătarul”  Vaslui 
 

 În conformitate cu  prevederile art.91 alin. (2) lit. “e”  din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, coroborate cu prevederile art.56 din Legea bibliotecilor 
nr.334/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  numirea, promovarea, 
sancţionarea şi eliberarea din funcţie a directorilor generali, a directorilor şi a directorilor adjuncţi din 
bibliotecile publice judeţene, este de competenţa consiliului judeţean.  

În vederea ocupării postului vacant de director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Nicolae  
Milescu Spătarul”  Vaslui, s-a organizat concurs cu respectarea  prevederilor anexei nr.12 la Hotărârea 
Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare. 

În urma concursului desfăşurat pe data de 18 octombrie 2007, comisia de examinare a 
candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru  ocuparea postului de director adjunct, numită prin 
Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean nr.297/2007, având în vedere rezultatele consemnate în 
procesul verbal, a declarat admisă în vederea numirii în funcţia de director adjunct  al Bibliotecii 
Judeţene „Nicolae  Milescu Spătarul”  Vaslui, pe doamna Poamă Elena. 

În conformitate cu prevederile: 
- art.31 alin. (1) din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- punctelor 11 şi 12 (1) din anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.281/1993, persoanele 

angajate în funcţii de conducere vor fi supuse unei perioade de probă de 3(trei) luni. 
Analizând dosarul profesional şi  urmărind rezultatele obţinute la concurs, propun ca doamna 

Poamă Elena să fie numită  în funcţia de director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Nicolae  Milescu 
Spătarul”  Vaslui, cu o perioadă de probă de 3(trei) luni. 

Doamna Poamă Elena este născută în anul 1949, luna martie, ziua 31 în localitatea Tătărăni, 
judeţul Vaslui, fiind absolventă a Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi – 
specializarea română – franceză, cu examenul de diplomă în sesiunea iunie 1976. În anii 2001,2002 şi 
2004  a absolvit programul de pregătire „Administraţia şi managementul instituţiei bibliotecare” cu 
specialitatea  „managementul de bibliotecă”. 

Doamna Poamă Elena are o vechime totală în muncă de peste 35 de ani, din care 22 ani 
dobândită în bibliotecă. 

Din analiza dosarului profesional rezultă că doamna Poamă Elena are o pregătire temeinică 
care îi va da posibilitatea unei profunde implicări în ducerea la îndeplinire a principalei misiuni a 
acestei instituţii de cultură aflată sub autoritatea Consiliului judeţean Vaslui. 

Conform certificatului de cazier judiciar nr.132537/11.10.2007 rezultă că nu are antecedente 
penale. 

Pe baza punctajului din fişa de evaluare a potenţialului profesional individual acordat de 
comisia de examinare şi cu respectarea prevederilor din “Metodologia pentru stabilirea normelor de 
evaluare a performanţelor profesionale individuale şi de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de 
bază între limite pentru instituţiile de cultură” aprobate prin H.G. nr.125/1999 s-a stabilit salariul de 
bază de  1.270  lei,  corespunzător  gradului  profesional I A,  a funcţiei de bibliotecar,  o indemnizaţie 
de conducere de 40% lunar, la care se adaugă sporul de fidelitate în procent de 15%, sporul de 
suprasolicitare neuropsihică în procent de 20 % şi  sporul de vechime în procent de 25%. 

În vederea asigurării conducerii activităţii curente a instituţiei  până la ocuparea postului de 
director, prin concurs organizat cu respectarea prevederilor O.G. nr.26/2005 privind managementul 
instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare,  propun delegarea   doamnei 
POAMĂ ELENA pentru a  îndeplini atribuţiile directorului Bibliotecii Judeţene  „Nicolae  Milescu 
Spătarul”  Vaslui. 

Având în vedere cele mai sus prezentate, iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun 
spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră. 

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



 
Anexa  la  Hotărârea  nr.128/2007 

 cu salariul brut lunar stabilit doamnei POAMĂ ELENA, 
bibliotecar gradul IA, director adjunct al Bibliotecii judeţene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui” 
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INDEMNIZAŢIE 

DE 
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1.270   40                 508   15             267   20                      409 2.454 25         614 3.068 
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