
R O M Â N I A 

JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A  Nr.172/2007 
privind reluarea activităţii ca urmare a încetării suspendării contractului individual de muncă din 

iniţiativa doamnei  POP RODICA, director al Centrului judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui 

 
având în vedere cererea nr.7397/2007 a doamnei POP RODICA, director al Centrului judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, prin care solicită reluarea activităţii; 
 în conformitate cu prevederile art.9 alin. (1) din O.G. nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se 
vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. 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 coroborate 
cu cele ale punctului 3 din anexa nr.12 la H.G.nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din 
unităţile bugetare; 
  în temeiul art.91 alin. (2) litera „e” şi al art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată; 
 Consiliul judeţean Vaslui, 

H O T Ă R Ă Ş T E:  
 

 Art.1 –  Doamna POP RODICA, director al Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Vaslui, îşi reia activitatea ca urmare a încetării suspendării contractului individual de 
muncă din iniţiativa acesteia, începând cu data de 03.01.2008. 
 Art.2 – Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.30/2006 privind suspendarea contractului 
individual de muncă al doamnei Pop Rodica, se abrogă.  

                          Vaslui, 28 decembrie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 

         Corneliu Bichineţ 
                                                                     Contrasemnează: 
                                                   Secretarul judeţului Vaslui, 

                                                           Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

E X P U N E R E   DE   M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind reluarea activităţii ca urmare a încetării suspendării contractului individual 
de muncă din iniţiativa doamnei  POP RODICA, director al Centrului judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri,   
Proiectul de hotărâre privind reluarea activităţii ca urmare a încetării suspendării de drept a 

contractului individual de muncă al doamnei Pop Rodica ce se prezintă spre dezbaterea şi aprobarea 
dumneavoastră, are la bază cererea doamnei Pop Rodica, înregistrată sub nr.7397/2007, prin care solicită 
reluarea activităţii, începând cu data de 03.01.2008. 

Prin Hotărârea Consiliului Judetean Vaslui nr.30/2006, contractul individual de muncă al doamnei 
Pop Rodica, director al Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Vaslui, a fost suspendat începând cu data de 16.03.2006 pentru concediu de creşterea copilului în vârstă 
de până la 2 ani. 

În conformitate cu prevederile art.9 alin. (1) din O.G. nr.10/2007 privind creşterile salariale ce se 
vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit O.U.G. 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 coroborate 
cu cele ale punctului 3 din anexa nr.12 la H.G.nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din 
unităţile bugetare, în vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, 
persoanele angajate în sectorul bugetar aflate în concediu plătit pentru creşterea şi îngrijirea copilului în 
vârstă de până la 2 ani vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în 
acest scop de angajator, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs. 

Având în vedere că în conformitate cu prevederile art.91 alin. (2) lit. “e” din legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea şi 
încetarea raporturilor de serviciu, după caz, a raporturilor de muncă pentru conducătorii instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes judeţean, este de competenţa consiliului judeţean, iniţiez prezentul proiect de 
hotărâre privind reluarea activităţii ca urmare a încetării suspendării de drept a contractului individual de 
muncă al doamnei Pop Rodica, pe care îl supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră. 

P R E S E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 
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