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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice 

Singureni – județul Giurgiu 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.11807 din 09 iulie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.11816 din 09 iulie 2021 al Compartimentului resurse umane şi 

coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură; 

- adresa nr.415 din 23 iunie 2021 a Căminului pentru persoane vârstnice Singureni – județul 

Giurgiu; 

- avizul nr.5/22.07.2021 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- avizul nr.21/22.07.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

-prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.173 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.k), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 

alin.(1), art.191 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.a), art.197 alin.(1), (3)-(5), art.200 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.59 și art.61-62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I Se aprobă modificarea statului de funcţii al Căminului pentru persoane vârstnice 

Singureni, anexă la Hotărârea nr.104/10.05.2017 modificată prin Hotărârea nr.155/27.11.2019, în 

sensul transformării unor funcții de execuţie vacante, astfel: 

- poziția 4 din statul de funcții se modifică din Referent resurse umane, grad II în Referent 

resurse umane, debutant 

- pozițiile 10 și 11 din statul de funcții se modifică din Asistent medical principal în Asistent 

medical debutant 

- poziția 14 din statul de funcții se modifică din Infirmieră în Infirmieră debutant. 

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.104/10.05.2017 modificată prin Hotărârea 

nr.155/27.11.2019 a Consiliului Judeţean Giurgiu, rămân neschimbate. 

 Art.III Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Căminului pentru persoane vârstnice Singureni, județul 

Giurgiu, Compartimentului resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de 

cultură, pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului 

general al județului. 

 

   PREȘEDINTE, 

   Dumitru Beianu 

  CONTRASEMNEAZĂ, 

    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Aurelia Brebenel 

Giurgiu,29 iulie 2021 
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