
lnitiator:
Numerul

Pretedintele Consiliului Judetului Galati, Nicolae Dobrovici Bacalbasa;

Consiliul Judetului Galati;
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului;
Avand in vedere raportul de specialitate comun al directiilor de specialitate 9i al

Serviciului de management al resurselor umane, sanatate $i securitate in munca si
asigurarea calitatii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galati;

Avand in vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 9a 5 ale
Consiliului Judetului Galati;

Avand in vedere adresa ff. 3941118.11.2013 a $colii Gimnaziale Speciale

,,Constantin Pufan" Galati, inregistratd la Consiliul Judelului Galati la N.9434125.11.2013:
Avand in vedere Hoterarea Guvernului N. 125'll2OOS privind unele masuri de

imbunatdtire a activitatii de'invatare, instruire, compensare, recuperare gi protectie social5
a copiilor / elevilor / tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de
invatamdnt special Si special integrat:

Avand in vedere art. 25 alin. (4) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr.

538/2001 privind normele metodologice pentru finantarea invatematului preuniversitar de
stat, cu modifacarile 9i completarile ulterioare;

Avand in vedere art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea N.21512001
privind -administratia 

publica locale, republicat6, cu modificerile 9i completarile ulterioarel
in baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea N.21512001 privind administratia

publice locala, republicata, cu modificirile $i completdrile ulterioare;

HOTAR
A4a Se aprobd numdrul 9i structura personalului nedidactic pentru a $coala

Gimnaziale Speciala ,,Constantin Pufan" Galati, potrivit anexei care face parte integrante

din prezenta hotarare.
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numdrutui li structuii personalului tr(f$codla
" Co nstantin Pufan " G al ati

Consiliului Judetului Galati $i 9colii Gimnaziale Fle,,Constantin Pufan" Galati.

AiLt Prezenta hotarare se va comunica Directiei Economie 9i Finante, Serviciului
management al resurselor umane, senetate 9i securitate in munca Si asigurarea calitdtii

Compartimentului de sanetate 9i invetamant special din cadrul aparatului de specialitate
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HOTARAREA NR,
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$coala GimnaziiE speciali ,,Constantin Pufan" GALAJI

ANEXAE SED
D0s

1. lvlagaziner treapta I l post

2. Paznic treapta I 2 posturi

-ingrijitor treapta I 2 posturi

4. Muncitor calificat treapta I (ldcatu$ mecanic) 1 post

5. Muncitor calificat treapta ll (1 9ofe0 (1 lacituq mecanic) 2 posturi

6. l\.4uncitor calificat treapta lV (buceta0 '1 post

7. Muncitor necalificat (bucdt6rie) 1 post

TOTAL 10 posturi
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