ROMANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDETUL IALOMITA
P R O I E C T DE H O T A R A R E
privind aprobarea Planului de ocupare a func iilor publice pentru anul 2016,
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Grindu, jude ulăIalomi a
Nr.46 din 17.11.2015.
Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
In conformitate cu :
- prevederile cap.III din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare
a funcţiilor publice, aprobate prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr.7660/2006;
- prevederile art.23, alin.(2), lit.” b “ si alin.(4) din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- adresa A.N.F.P. nr.49305/2015;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.2677 din 17.11.2015 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2676 din 17.11.2015;
- raportele comisiilr de specialitate nr.50 şi 173 din 17.11.2015;
- avizul de legalitate nr.46 din 17.11.2015 emis de secretarul comunei;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” a “ coroborat cu alin.(3), lit. “ b “, art.45, alin.(2),
lit.” a “ şi art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HăOăTă ăRă ăŞăTăE:
Art.1. Se aproba Planul de ocupare a funcţiilor publice în anul 2016 pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Grindu, conform anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu pentru luarea la cunoştinţa şi
Agenţei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .
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Consiliul local al comunei GRINDU, judetul Ialomiţa,
In conformitate cu :
- prevederile cap.III din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare
a funcţiilor publice, aprobate prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr.7660/2006;
- prevederile art.23, alin.(2), lit.” b “ si alin.(4) din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările si completările ulterioare;
- adresa nr.49305/2015 emisă de A.N.F.P;
Având in vedere :
- expunerea de motive nr.2677 din 17.11.2015 a primarului comunei Grindu;
- raportul compartimentului de specialitate nr.2676 din 17.11.2015;
- raportele comisiilor de specialitate nr.50 şi nr.173 din 17.11.2015;
- avizul de legalitate nr.46 din 17.11.2015 emis de secretarul comunei;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” a “ coroborat cu alin.(3), lit. “ b “, art.45, alin.(2),
lit.” a “ şi art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HăOăTă ăRă ăŞăTăE:
Art.1. Se aproba Planul de ocupare a funcţiilor publice în anul 2016 pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Grindu, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Grindu pentru luarea la cunoştinţa şi
Agenţei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro .
PREŞEDINTEăăDEăăŞEDIN
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Nr.49.
Emis ă la GRINDU.
Ast ziă26.11.2015.
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