ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de
specialitate al primarului comunei Ileana, în anul 2017

Consiliul Local Ileana întrunit în ședință ordinară în data de 31 august
2017
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 2940/10.07.2017 inițiat de primarul comunei
Ileana, Corneliu Alexandru și avizat favorabil de comisia de specialitate din
cadrul Consiliului Local al comunei Ileana cu avizul nr. 3946/22.08.2017
- Raportul nr. 2988/12.08.2017 din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei
Luând act de procesul verbal al ședinței Consiliului local al comunei Ileana
nr. 4280/31.08.2017
Luând în considerare prevederile:
- art. 23 alin 91) , alin (2) lit. b), art. 56 din Legea 188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, republicată, modificată și completată
- art. 5 lit. b) art. 6, art. 7 din hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
modificată și completată
- Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.
7660/2006, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a coroborat cu alin.3 lit. b, din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOT ĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de
specialitate al primarului comunei Ileana, în anul 2017 conform anexei ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează primarul comunei Ileana în calitate de ordonator principal de credite.
Secretarul comunei Ileana va comunica celor interesați prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,
Lucian- Nicolae CRISTEA
Contrasemnează,
secretar, Cristina –Florentina TOMA
Nr. 45
Adoptată la Ileana
Astăzi 31.08.2017

Voturi pentru 11
voturi contra _--___
prezenți 11 din total 13

