
R O M Â N I A  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A     Nr.46/2009 

privind eliberarea doamnei  POAMĂ ELENA din funcţia de director adjunct al Bibliotecii 
Judeţene „Nicolae  Milescu Spătarul”  Vaslui  

 
având în vedere  expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind 

propunerea de eliberarea din funcţia de director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Nicolae  Milescu 
Spătarul”  Vaslui, ca urmare a îndeplinirii, începând cu data de 31.03.2007, a  condiţiilor cumulative 
de vârstă standard de pensionare şi a  stagiului minim de cotizare;                                                                             
 în conformitate cu prevederile art.41 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

în conformitate cu rezultatul votului secret  consemnat în procesul verbal din data de 3 aprilie 
2009; 

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, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui, 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
 Articol unic.  –  Doamna POAMĂ ELENA se eliberează din funcţia de  director adjunct al 

Bibliotecii Judeţene „Nicolae  Milescu Spătarul”  Vaslui, ca urmare a îndeplinirii, începând cu data de 
31.03.2007, a  condiţiilor cumulative de vârstă standard de pensionare şi a stagiului minim de cotizare.

                        Vaslui, 3 aprilie 2009 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                      Contrasemnează: 
                                                   Secretarul judeţului Vaslui, 
                                               Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E  

 
E X P U N E R E   DE   M O T I V E 

la proiectul de hotărâre eliberarea doamnei  POAMĂ ELENA din funcţia de director adjunct al 
Bibliotecii Judeţene „Nicolae  Milescu Spătarul”  Vaslui  

  
Prezentul proiect de hotărâre ce se prezintă spre analiza şi aprobarea dumneavoastră este iniţiat 

ca urmare a  faptului  că doamna Poamă Elena – director  adjunct al Bibliotecii Judeţene „Nicolae  
Milescu Spătarul” Vaslui, are  îndeplinite, începând cu data de 31.03.2007,  condiţiile cumulative de 
vârstă standard de pensionare şi a stagiului  minim de cotizare. 
 În conformitate cu prevederile art.41 alin. (5) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,  raporturile de 
muncă ale doamnei  Poamă Elena au continuat cu acordul nostru  pe funcţia de director  al Bibliotecii 
Judeţene „Nicolae  Milescu Spătarul” Vaslui, până la data de 01 noiembrie 2007, când prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean  Vaslui nr.127/2007 a fost eliberată din funcţie, cu acordul părţilor. 
 Începând cu aceeaşi dată, tot prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.128/2007 a fost 
numită în funcţia de director adjunct al acestei instituţii,  acceptând, în acest fel, menţinerea în 
activitate. 
 Prin proiectul de hotărâre prezentat dumneavoastră spre dezbatere şi aprobare  am propus 
retragerea acordului de menţinere în activitatea de director adjunct al Bibliotecii Judeţene „Nicolae  
Milescu Spătarul” Vaslui, a doamnei Poamă Elena. 

Având în vedere că în conformitate cu  prevederile art.91  alin. (2) lit. “e”  din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ulterior, 
încetarea  raporturilor de muncă  ale  conducătorilor instituţiilor publice de interes judeţean,  rog ca 
prin votul pe care îl exercitaţi să fiţi de acord cu proiectul de hotărâre prezentat. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
 

 
 
 


