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HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov, întrunit în şedinţă în data de 31 martie
2015,

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 7/18.03.2015 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul

Petre Gheorghe, privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015,
- Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, aprobate prin

Ordinul nr. 7.660 din 24 august 2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,
- adresa nr. 3067/2015 transmisă de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici prin care se

comunică faptul că nu sunt observaţii legate de modul de completare a planului de ocupare a
funcţiilor publice,

- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 2409/18.03.2015,
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local,
In conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. b si alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările si completările ulterioare,
In baza art. 36 alin. (2) lit.  a) si alin. (3) lit. b)  din Legea 215/2001, privind administraţia

publică locală, republicata, cu modificările si completarile ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

cu modificările si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. - Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei 1 Decembrie pe anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre

Art.2. - Primarul comunei 1 Decembrie va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3. - Prezenta hotârâre va fi comunicată personelor si instituţiilor interesate de către

secretarul comunei 1 Decembrie, care va asigura şi publicitatea funcţiilor publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei 1 Decembrie pe anul 2015, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local

     Contrasemnează
Secretar

     Minodora Popescu
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