ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
HOTARARE
privind incetarea numirii domnului Ion Cretan in functia de director
al Serviciului Public Judetean de Paza Valcea ~i exercitarea, cu
caracter temporar, a functiei de director, de catre domnul Radu
Badita - ~ef deta~ament

Consiliul Jude~ean Valcea, intrunit in ~edin~a ordinara din data de
23 decembrie 2009, la care participa un numar de 32 consilieri jude~eni
din totalul de 32 in functie;
,
Avand in vedere Expunerea de motive a Pre~edintelui Consiliului
Jude~ean Valcea, inregistrata la nr.14882 din 15 decembrie 2009;
Luand in considerare Raportul de specialitate al Compartimentului
Resurse Umane, Gestiunea FunC'tiilor Publice, inregistrat la nr.14883 din
15 decembrie 2009, precum ~i avizele comisiilor de specialitate;
in conformitate cu prevederile art.91, alin.(2), lit."e" din Legea
administratiei publice locale, nr.215/ 2001, republicata, cu modificarile
~i completarile ulterioare, ale art.17, alin.(1) ~i alin.(2), lit."a", art.18 din
Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autoritati ~i institutii
publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de
afaceri ~i respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana ~i Fondul
Monetar International ~i cele ale art.8, alin.(1), lit."c" ~i alin.(2) ~i ale
Anexei nr.2 la Instructiunile pentru aplicarea prevederilor cap. IV "Masuri
privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, in scopul
reducerii cheltuielilor bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind
reorganizarea unor autoritati ~i institu~ii publice, rationalizarea
cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri ~i respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia Europeana ~i Fondul Monetar International,
aprobate prin Ordinul Ministrului Muncii , Familiei ~i Protectiei Sociale
nr.1730/2009, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
in temeiul art.97 din Legea administratiei publice locale,
nr.215/ 2001, republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare;
HOTARA~TE

Art.1 incepand cu data de 10 decembrie 2009, inceteaza, de
drept, numirea domnului Ion Cretan in func·~ia de Director al Serviciului
Public Judetean de Valcea.
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Art.2 Domnul Radu Badita - $ef deta§ament in cadrul Serviciului
Public Judetean de Paza Valcea, va exercita, cu caracter temporar,
pana la ocuparea definitiva, prin concurs, in conditiile legii, functia
publica de conducere de director al acestui serviciu judetean.

Art.3
Secretarul
Judetului
Valcea
va
comunica,
prin
Compartimentul Cancelarie, prezenta hotarare Compartimentului
Resurse Umane, Gestiunea Functiilor Publice, Serviciului Public
Judetean de Valcea, domnului Ion Cretan, precum §i domnului Radu
Badita, in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor ei §i va asigura
publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Judetean Valcea §i in Monitorul
Olicial al Judetului Valcea.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor
art.98 din Legea administratiei publice locale, nr.215/2001, republicata,
cu modificarile §i completarile ulterioare, cu un numar de 33 voturi pentru,
o voturi rmpotriva §i 0 abtineri.

Ramnicu Valcea,
Nr.178 din 23 decembrie 2009
MMRl1ex.
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