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H O T Ă R Â R E A   Nr.23/2008 
 

privind definitivarea numirii doamnei POAMĂ ELENA  în funcţia de  
director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui 

 
 având în vedere Raportul privind activitatea desfăşurată de doamna Poamă Elena în perioada 
de probă în funcţia de director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui; 

în conformitate cu prevederile punctului 11 şi 12 (1) din anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului 
României nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare; 

în conformitate cu rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal din data de 07  
februarie 2008; 

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: 
 

 Articol unic – Se definitivează numirea Doamnei Poamă Elena, în funcţia de director adjunct 
al Bibliotecii Judeţene „Nicolae  Milescu Spătarul” Vaslui, începând cu data de 1 noiembrie 2007, 
data începerii perioadei de probă. 

                                         
    Vaslui, 7 februarie 2008 

 
 

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

 
 

                                                                                                                        Contrasemnează: 
                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                    Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

E X P U N E R E   D E   M O T I V E 
privind definitivarea numirii 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. 
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.128/2007, începând cu data de 01 noiembrie 2007 
doamna Poamă Elena a fost numită în funcţia de director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Nicolae 
Milescu Spătarul” Vaslui, cu o perioadă de probă de trei luni.  În conformitate cu prevederile 
punctului 11 şi 12 (1) din anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului României nr.281/1993 cu privire la 
salarizarea personalului din unităţile bugetare, dacă la sfârşitul perioade de probă persoana angajată se 
dovedeşte corespunzătoare, angajarea va fi definitivă de la data începerii perioadei de probă.  Prin 
aceeaşi hotărâre doamna Poamă Elena, a fost desemnată să îndeplinească atribuţiile funcţiei de 
director până la ocuparea postului prin concurs, perioadă în care a respectat prevederile Proiectului de 
management pentru perioada 2006 – 2009 raportat la graficul activităţilor pentru perioada de raportare 
1 noiembrie – 31 decembrie 2007. 
 Aşa cum rezultă din Raportul de activitate prezentat, în întreaga perioadă parcursă de la numire 
şi până în prezent, prin activitatea desfăşurată de doamna Poamă Elena s-a urmărit realizarea 
indicatorilor de activitate privind dinamica lecturii, realizarea proiectului cu finanţare nerambursabilă 
“Biblioteca virtuală” în calitate de manager, a activităţilor din programul “Festivalul şanselor tale”, 
asigurarea asistenţei de specialitate bibliotecilor publice din judeţ, promovarea imaginii instituţiei în 
presa locală, zonală şi naţională, asigurarea derulării lucrărilor de amenajare a scării exterioare 
conform proiectului şi graficului de lucrări, asigurarea gestionării bugetului pe anul 2007 şi 
propunerile pentru anul 2008. 
 De asemenea, în exercitarea funcţiei de director adjunct al instituţiei, doamna Poamă Elena a 
iniţiat activităţile de evaluare a rezultatelor instituţiei obţinute în anul precedent şi precum şi de 
întocmire a proiectelor   culturale pentru anul în curs. 
 În calitate de manager de proiect, din luna decembrie a anului 2007, doamna Poamă Elena, a 
declanşat activităţile pentru derularea proiectului transfrontalier “Caravana veselă – Teatrul de joacă 
fără frontiere”, cu finanţare neramburasabilă. 
 Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii compartimentelor pe care le coordonează, a 
iniţiat întâlniri de lucru cu specialiştii stabilind în acest sens, activităţile care conduc la creşterea 
numărului de utilizatori şi de monitorizare a serviciilor Bibliotecii Judeţene precum şi a celorlalte 
biblioteci din sistemul public. 

Analizând raportul de activitate al  directorului adjunct al Bibliotecii Judeţene „Nicolae 
Milescu Spătarul” Vaslui, desfăşurată în perioada de probă şi având în vedere cele mai sus prezentate, 
propun ca în conformitate cu prevederile legale, doamna Poamă Elena, să fie definitivată în funcţia de 
conducere cu data începerii perioadei de probă, 1 noiembrie 2007. 

Având în vedere cele 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 

 
 


