ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr. 53/2007
privind modificarea statului de funcţii al Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad
având în vedere adresa nr.742/28.03.2007 a Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad privind
propunerea de modificare a statului de funcţii;
în conformitate cu prevederile punctului 29 din Anexa nr.V/2a la Ordonanţa Guvernului
nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit
O.U.G. nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 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.91 alin. 1 lit. “a”, alin. 2 lit. “c” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată;
Consiliul Judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă transformarea postului de muncitor calificat treapta II, de la Compartimentul
financiar – contabilitate, administrativ – gospodăresc, în şofer.
Art.2 – Poziţia nr.76 din Statul de funcţii al personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa”
Bârlad, prevăzut în anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr. 20/2006, modificată şi
completată, se modifică în mod corespunzător.
Art.3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad.
Vaslui, 27 aprilie 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 modificarea
statului de funcţii al Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad
Proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului “V.I. POPA” Bârlad ce se
prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră este elaborat având în vedere solicitările
conducerii instituţiei prin adresa nr.742/28.03.2007 şi în temeiul prevederilor art.104 alin. (2) lit. “a” din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
În conformitate cu prevederile punctului 29 din Anexa nr.V/2a la Ordonanţa Guvernului
nr.10/2007, funcţia de „şofer” prevăzută la funcţii comune din sectorul bugetar poate fi utilizată şi în
administraţia publică locală şi în unităţile bugetare. În acest context se propune transformarea postului de
muncitor calificat treapta II, de la compartimentul financiar-contabilitate, administrativ-gospodăresc în
şofer.
Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate, supun dezbaterii şi aprobării
dumneavoastră proiectul de hotărâre în forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Corneliu Bichineţ

