ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind numirea temporară a domnului Sima Gheorghe – în funcţia de
director executiv la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al
Judeţului Ilfov
Consiliul Judeţean Ilfov;
Având în vedere:
− Avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, înregistrat la Consiliul

Judeţean Ilfov cu nr. __________ 2009;
− Adresa Consiliului Judeţean Ilfov nr. 8850/20.08.2009 înregistrată la A.N.F.P. cu nr.

1903825/21.08.2009;
− Expunerea de motive a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov

înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.________2009;
− Raportul Compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov,

înregistrat cu nr. __________2009;
− Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
− Raportul de avizare al Comisiei de servicii publice, sociale, comerţ, privatizare şi
integrare europeană;
- Tinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 84 /2001 privind infiintarea,

organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;
- Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 2.104 /2004 pentru aprobarea Metodologiei privind
criteriile de dimensionare a numarului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţa a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor
umane, financiare şi materiale.

În conformitate cu dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.e şi art.97 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Începând cu data prezentei, domnul Sima Gheorghe se numeşte temporar
în funcţia de director executiv la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
al Judeţului Ilfov, până la ocuparea postului prin concurs sau examen.
Art.2 Salariul de încadrare corespunzător funcţiei de director executiv este de
1.624 lei, o indemnizaţie de conducere de 50% şi sporul de vechime aferent.
Art. 3 Direcţiile de specialitate şi Serviciul Public Comunitar

de Evidenţă a

Persoanelor al Judeţului Ilfov vor asigura aducerea la îndeplinire prevederilor prezentei
hotărâri.

PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Monica Trandafir

Nr._____
Din ____________2009

