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prMnd modificarea statum de funcţii al Casel de Cultură a Studenţi(or laşî
potrMt Legfi nr.  153/2017 privind salarizarea personalului plătft din fondurî

publice

Având în vedere:

-Adresa  Casei  de  Cultură  a  Studenţilor  laş{  nr.   1969/27.10.2017,  înaintată

Mi.nisterului Tineretului  şi  Sportulu]. Şi înregistrată  sub  nr.1549  bis/27.10.2017;

•    Ordinul    mi.nistrum    tineretului    şi.    sportului    nr.632/28.09.2015    privjnd

modificarea statum de funcţii  al Casei. de Cultură a Studenţilor laşi;

-art.   36.   a[in.   (1)   -(2),  Anexa   nr.111   Cap.   V  Şi  Anexa   nr.   Vlll   Cap.11   din

Legea nr.153/2017 priw.nd salarizarea personalului plătit din fonduri  publjce,

În   temetul   prevederilor   art.8   alfn.(4)   şi   art.i7   alin.    (3)   din   Hotărârea

Guvernului  nr.11 /2013  prMnd  organizarea  şj  funcţionarea    Ministerului  Ti.neretului

şi`   Sportului,  cu  modificărjle şi'  completăriLe uLteri.oare

Ministrul Tineretului şi Sportu[ui

emjte prezentul ordin

Art.I.  Cii  data  prezentului  ordin,  se aprobă  modificarea  statului.  de  funcţii  al

Casei  de  Cultură  a  Studenţilor  laşi  prin  reîncadrarea  pe  noile  funcţii  prevăzute  de

Legea  nr.153/2017 privind salarizarea  personalului plă`tit di.n fonduri  publice.

Art.ll.      Anexa      la      Qrdinul      ministrului      tineretum      Şi      sportului      nr.

632/28.09.2015,  se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordi.n.

Art.Ill.   Celelalte  preveden.  ale  ordinului.  mfnistrului`  tîneretului  şi.  s-portului

nr.  632/28.o9.2oi5  rămân  neschimbate.
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Art.IV.    Serviciul    Resurse   Umane   din    cadruL    Mnîsterului    TineretuLui    şi

Sportului  şi  Casa  de  Cultură  a  Studenţilor  laşi  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile

prezentutui ordin.
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