ROMÂNIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALDARESTI

HOTARAREA NR 2
Cu privire la: stabilirea unor funcţii publice pentru posturile de natură contractuală, care
presupun exercitarea unor atribuţii dintre cele prevăzute la art.2 alin.(3) din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 39 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata;
Consiliul Local al comunei Maldaresti, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara in data
de 12.02.2008 la care participa un numar de 11 consilieri din totalul de 11.
Vazand ca prin votul unanim domnul consilier Enea Dumitru a fost ales
presedinte de sedinta conform art. 35 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata;
Luand in dezbatere :
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Maldaresti, ing. Dragu Ionel în calitatea
sa de initiator, înregistrat sub nr. 600 din 07.02.2008;
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului comunei Maldaresti, jud. Valcea inregistrat la nr. 601 din
07.02.2008 ;
- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Comunei Maldaresti, judetul Valcea, inregistrat la nr. 602 din 07.02.2008 ;
tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor ;
respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. ,,a”, alin 3 lit. (b) coroborat cu
art. 63 alin. 5 lit ,,e’’din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, ale art.
2 alin (3), art. 107 si art. 111 alin (2) din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor
publici, republicata, Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in
exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si
sanctionarea coruptiei,
Ordonanta de Urgenta nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonantei
Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor
drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de
salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda
functionarilor publici in anul 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, si pentru
acordarea unor cresteri salariale pentru functionarii publici in anul 2008; Ordonanta de Urgenta
nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar
salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de

stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului
salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de
demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor
drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale
In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
modificata si completata, cu un numar de 11 voturi « pentru » , 0 voturi ,,impotriva’’ si 0
,,abtineri’’ se adopta urmatoarea:
HOTARARE
Art. 1. Se aprobă transformarea posturilor de natură contractuală din cadrul Aparatului de
Specialitate al Primarului Comunei Maldaresti, judetul Valcea, în funcţii publice, după cum
urmează:
1) Postul de referent, treapta profesională III, din cadrul Compartimentului Informatica,
în funcţia publică de referent, clasa a III-a, gradul profesional asistent, treapta de salarizare 1,
post ocupat de Andrei Elena – Camelia.
2) Postul de consilier juridic, gradul profesional IV, din cadrul Compartimentului Juridic,
în funcţia publică de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent, treapta de salarizare 1,
post ocupat de Gheorghe Maria Magdalena.
3) Postul de referent, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului
Agricultura Registru Agricol si Cadastru (post vacant), în funcţia publică de referent, clasa llI,
gradul profesional debutant ;
4) Postul de referent, gradul profesional debutant, din cadrul Compartimentului Resurse
Umane si Relatii cu Publicul (post vacant), în funcţia publică de consilier, clasa I, gradul
profesional debutant.
Art.2 Pe data adoptării prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător statul de
funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Maldaresti, prevăzut în anexa nr.2b
la Hotărârea Consiliului Local Maldaresti nr. 29/2007.
Art.3 Secretarul Comunei Maldaresti, va comunica prezenta hotărâre structurilor
funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Maldaresti, în vederea
aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.
Art. 4. (1) Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Valcea in
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se va aduce la cunostinta publica prin
grija secretarului Comunei Maldaresti, judetul Valcea.
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei
Comunei Maldaresti, judetul Valcea si pe site-ul Primariei Comunei Maldaresti,
wwwprimariamaldaresti@.ro
Presedinte de sedinta,
Enea Dumitru
Maldaresti, 12.02.2008
Dact. in trei exemplare

Contrasemneaza,
Secretar,
Beregata Camelia

