
                                                               

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind   numirea temporară   a  domnului Livezeanu  Daniel  în funcţia  de 
director  al    Autorităţii de Transport Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 
Ilfov, înregistrată cu nr. 6365 din 27.06.2008;

- Raportul  Direcţiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov, 
înregistrat cu nr. 6366 din 27.06.2008;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi liberăţilor cetăţeneşti;

- Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov   nr.  151/2007  privind  înfiinţarea 
Autorităţii Judeţene  de Transport Ilfov.

În conformitate cu prevederile Codului  Muncii aprobat  prin Legea  nr. 53/2003 
cu modificările şi completările  ulterioare.
      Ţinând cont  de prevederile  Hotărârii de Guvern nr. 281/1993 cu privire la 
salarizarea personalului din unităţile bugetare, modificată şi completată.
      În  temeiul Ordonanţei   Guvernului  nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de 
bază şi  al  altor drepturi  ale personalului bugetar salarizat  potrivit  Ordonanţei  de 
urgenţă a Guvernului 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, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale 
şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

În temeiul  art. 45 alin. (5) art. 91 alin 1 lit.,,a’’ şi ,, f  ’’ alin. 2  lit ,,e’’ art. 104 
alin. 3 , lit. ,, c’’ şi  art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice  locale – 
republicată, modificată şi completată.



HOTĂRĂŞTE:

Art.  1   Se aprobă  numirea  temporară a domnului Livezeanu  Daniel,  până la 
ocuparea postului prin concurs,  în funcţia  de director  al   Autorităţii de Transport 
Ilfov - cu sediul în oraşul  Voluntari,  strada Şcolii nr. 42, Judeţul Ilfov.

Art.  2 Salariul  corespunzător  funcţiei   de  director   este  de  1.253  lei,  cu   o 
indemnizaţie  de conducere  de 50% la care se adaugă  sporul de  vechime.

Art.  3  Începând   cu  aceeaşi  dată  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov   nr. 
45/18.03.2008 îşi  încetează aplicabilitatea.

Art. 4  Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov  prin  direcţiile  de specialitate  ale 
Consiliului  Judeţean  Ilfov   şi  Autoritatea   de  Transport   Ilfov   vor  aduce  la 
îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.

PREŞEDINTE,

CRISTACHE   RĂDULESCU

Avizează, 
SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                             Monica Trandafir

Nr. ....
Din ................. 2008
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