
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

            Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 514902; fax: 514101; e-mail: primariavladimirescu@arad.astral.ro 

HOTĂRÂREA   Nr.67 
din 29.08.2017 

privind modificarea calitatii unor posturi contractuale din statul de functii si organigrama din  aparatul 

de specialitate al Primarului comunei Vladimirescu 
 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 

 Avand în vedere: 
- adresa Instituţiei Prefectului - Judetului Arad - nr.2908/21.04.2017 , inregistrata la Primaria 

comunei Vladimirescu sub nr.4527/26.04.2017, cu privire la stabilirea numarul maxim de posturi 
pentru Comuna Vladimirescu conform OUG nr.63/2010. 

- expunerea de motive a primarului comunei Vladimirescu; 

- referatul  întocmit de consilierul asistent cu atribuţii de resurse umane  în aparatul de 

specialitate al primarului comunei Vladimirescu; 

- prevederile art. 11 pct 1 din LEGEA nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice 
- prevederile art. III din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; 
         - prevederile art. 36 pct. 3 litera “b” din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Ordinului nr.5298/2011  pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării 
de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare 

autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de 
viaţă sănătos 

- votul de  15 voturi pentru, exprimat în şedinţa ordinara din 29.08.2017 de Consiliul local al 
comunei Vladimirescu 

 

In temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata cu modificarile si compietarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1. Se aproba modificarea calitatii unor posturi contractuale din statul de functii si 
organigrama pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Vladimirescu dupa cum 
urmeaza:  

- 1 post REFERENT I, studii M, din cadrul Compartimentului Cultura Vacant, în 1 post 
PRESEDINTE CLUB SPORTIV, in cadrul Compartimentului Tineret si Sport, studii M, poziţia nr. 56 
al statului de funcţii, urmând să aibe un salar de bază de 2591 lei. 
 

- 1 post PAZNIC studii M din cadrul Compartimentului Gospodarire Comunala în 1 post de 
Asistent Medical Scoli, studii M, in cadrul Compartimentului Asistenta Sociala, poziţia nr. 24  al 
statului de funcţii, urmând să aibe un salar de bază de 2000 de lei. 

 
-1 post Tractorist din cadrul Compartimentului Gospodarire Comunala de la pozitia 46, în 1 

post Sofer de autocar, studii M, urmând să aibe un salar de bază de 2056 de lei 
 

Art.2. Se aproba reorganizarea statului de functii si organigrama din  aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Vladimirescu conform modificarile de la art.1 . 
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Art.3.  Primarul comunei Vladimirescu va asigura executarea prevederilor prezentei 
hotarari. 
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