ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
..........................................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260; tel:0242523123;

HOTĂRÎRE
privind aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Ulmeni, judetul Calarasi, pentru anul
2018
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi, intrunit in sedinta ordinara in
data de 28 Februarie 2018;
Avînd în vedere;
- Nota de fundamentare a domnului primar cu privire la necesitatea
aprobarii modificarii Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018,
inregistrata sub nr.710/06.02.2018;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului înregistrat sub nr.694/06.02.2018;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administratia
publică;
- Prevederile art.107 alin.(1), alin. (2) lit. (b) , art.din Legea nr.188/1999, privind
Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.5 din Anexa nr. VIII, Cap. I, pct.3 litera B- Reglementari specifice
functionarilor publici din Legea nr.153/2017, - Legea cadru privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice;
- Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici , nr.59956/2017, inregistrat la
Primaria Ulmeni sub nr.6650/07.11.2017, privind Planul de ocupare a Functiilor
pentru anul 2017, completat prin avizul nr.8255/2018;
- Hotararea Consiliului Local Ulmeni nr.47/29.11.2017, privind aprobarea Planului
de ocupare a functiilor publice pe anul 2018;
- Prevederile art.23 alin. (2) lit. (a) , (e), (f) din Legea nr.188/1999, privind Statutul
functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 6 alin. (2), , art.12 si art. 13 din Ordinul
Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.7660/2006;
- Procesele verbal de sedinta ale comisiilor de specialitaeș
- Rapoartele de avizare ale comsiilor de specialitate, inregistrate sub
nr.1039;1040;1041/28.02.2018;
- Prevederile art.36 alin.(2) lit.(a) si alin.(3)lit. (b) şi în temeiul art.45
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
HOTARASTE;
Art.1.Se aprobă modificarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Comunei Ulmeni , pentru anul 2018, conform
Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează Primarul comunei Ulmeni.
Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesaţi, prezenta hotarare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Niculae ANTON
Contrasemnează,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU
Nr.8
Adoptată la Ulmeni
Astăzi:28.02.2018
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