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HOTĂRÎRE
PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DIN
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ULMENI, JUDEŢUL
CĂLĂRAŞI, PENTRU ANUL 2015
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judetul Călăraşi, întrunit in şedinţa extraordinară din data
de 11 Decembrie 2014;
Avînd in vedere;
- expunerea de motive a primarului Comunei Ulmeni, judetul Călăraşi, înregistrată sub
nr.5325/25.11.2014;
- Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr.5376/26.11.2014;
- Prevederile art.23 alin.1 lit. (a) si alin.2 lit. b din Legea nr.188/1991, privind Statutul
funcţionarilor publici, (r2), cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului preşedintelui ANFP nr.7660/2006, privind aprobarea
instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
- Prevederile art.36 alin.2 lit. a si alin.3 lit.b din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administaţia publică;
- Avizul ANFP, inregistrat sub nr.5626/11.12.2014,cu previre la Planul de ocupare a
functiilor publice pentru anul 2015;
- Rapoartele de avizare din patrea comisiilor de specialitate ale consiliului local; Comisia de
agricultură, activităţi economico-financiare...., înregistrat sub nr.5621/11.12.2014; Comisia
juridică şi de disciplină înregistrat sub nr.5622/11.12.2014; Comisia de învăţămînt,
sănatate şi familie......,înregistrat sub nr.5623/11.12.2014;
In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit. b din Legea administraţiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al
primarului comunei Ulmeni, judetul Călăraşi, pentru anul 2015, conform Anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotărîre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se însărcinează Primarul comunei Ulmeni.
Art.3. Secretarul comunei , va comunica prezenta hotărîre, tuturor celor interesaţi.
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
Gheorghe STOIAN
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR COMUNĂ
Anişoara MANCIU
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