
                                                                                           

 

 

                                                                H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea num ărului şi a structurii personalului nedidactic din înv ăţământul 
preuniversitar de stat 

 

 

 Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţa ordinară  din 28.01.2011 

          Având în vedere: 

-prevederile H.G. nr. 174 /2003 pentru modificarea art. 25 din anexa nr.538/2001 privind aprobarea 
normelor metodologice pentru finantarea învăţământului preuniversitar de stat, 

-prevederile adreselor nr. 85  şi nr.86 din 2011 ale Şcolii cu clasele I-VIII Ciulniţa 

Examinând: 

-referatul de aprobare  al  primarului comunei Ciulniţa; 

-raportul  compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului comunei Ciulniţa ; 

-raportul  comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină din cadrul Consiliului local al comunei Ciulniţa ; 

-raportul  comisiei de specialitate pentru activităşi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, 
protecţie copii, tineret şi sport din cadrul Consiliului local al comunei Ciulniţa ; 

 

În temeiul art. art. 36 alin  3 lit b  , respectiv art. 45 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 Se stabileşte numărul şi structura personalului nedidactic din învăţământul preuniversitar 

de stat astfel: 

Nr. 

crt. 

Denumirea postului Numar posturi Unitatea de 
învăţământ 

Sursa de finanţare 

ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA 

COMUNA CIULNIŢA 



1 Îngrijitor I 1 post normă 
întreagă 

Şcoala Ciulniţa Sume defalcate din TVA 
repartizate în bugetul local 

2 Îngrijitor I 1 post ½ normă Şcoala Ciulniţa Sume defalcate din TVA 
repartizate în bugetul local 

3 Îngrijitor II 1 post ½ normă Grădiniţa Ciulniţa Sume defalcate din TVA 
repartizate în bugetul local 

4 Îngrijitor II 1 post ½ normă Şcoala şi 
Grădiniţa Ion 

Ghica 

¼ Sume defalcate din TVA 
repartizate în bugetul local şi 

¼  din bugetul local 

5 Îngrijitor I 1 post  normă 

întreagă 

Şcoala Poiana Sume defalcate din TVA 
repartizate în bugetul local 

6 Îngrijitor I 1 post ½ normă Şcoala şi 

Grădiniţa 
Ghimpaţi 

¼  Sume defalcate din TVA 
repartizate în bugetul local şi 

¼  din bugetul local 

7 Secretar 1 post normă  
întreagă 

Şcoala Ciulniţa Sume defalcate din TVA 
repartizate în bugetul local 

8 Şofer 2 posturi normă 
întreagă 

Şcoala Ciulniţa Bugetul Local 

 

 

Art.2   Salarizarea se face conform actelor normative în vigoare. 

Art.3 Primarul, directorul Şcolii cu clasele I-VIII Ciulniţa şi contabilul din aparatul Primarului vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei comunei 
Ciulniţa.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                         BORCEA CONSTANTIN                         CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO 

 

   NR. 2 

   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA 

   ASTĂZI 28.01.2011 

 

        


