
                                          ROMÂNIA
                           JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA              

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul  2013

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-  prevederile  art.  1  şi  art.2   din  Ordinul   nr.  7660/2006 al  preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  a 

Funcţionarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea  Planului de ocupare a funcţiilor 
publice,

− prevederile art. (1), art.  (2) alin. (1) şi (2)  lit. b) şi art. 10  din  Instrucţiunile pentru elaborarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice,

− prevederile art. 23 din  Legea  nr. 188/1999,  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările  şi completările ulterioare,

Examinând:
- nota de fundamentare  nr. 1970 din 08.08.2012   întocmită de primarul  comunei Gheorghe Doja,
- raportul nr.  1969 din 08.08.2012  al compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
-  adresa nr.  1971 din 08.08.2012 prin care s-a transmis A.N.F.P. Bucureşti, proiectul de hotărâre 

privind  aprobarea Planului  de ocupare a funcţiilor  publice pentru anul   2013, însoţit  de documentaţia 
prevăzută de lege;

În temeiul art. 36  alin. (2) litera a)  si alin. (3) litera b),  art. 45, alin. (1)  şi art. 115 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările 
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 - Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013, la nivelul aparatului de 
specialitate  al  primarului  comunei  Gheorghe Doja,  judeţul  Ialomiţa,   conform anexei  care  face  parte 
integrantă din prezenta.

Art. 2 - Primarul comunei şi compartimentul  resurse umane  vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.

Art. 3 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, primarului comunei Gheorghe Doja, 
compartimentului resurse umane, A.N.F.P. Bucureşti şi Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa şi o va 
aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site 
www.gheorghedojail.ro.

                   Primar,                                                        Avizat   pentru legalitate
                             Ion Mihai                                                            Secretar,

                                         Praf Monica

 Nr. 7
             Iniţiată la GHEORGHE DOJA

 Astăzi, 08.08.2012

http://www.gheorghedojail.ro/


ANEXĂ LA H.C.L. nr.
PRIMARIA COMUNEI GHEORGHE DOJA
JUDETUL IALOMITA Anexa nr.2b

Functia publica Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar
maxim de de maxim de maxim de maxim de maxim de maxim de 
de functii functii functii functii functii functii functii
functii publice publice publice care publice publice publice publice
publice ocupate vacante vor fi supuse rezervate rezervate care vor fi

infiintate reorganizarii promovarii promovarii ocupate
rapide prin recrutare

secretar al consiliului local 1 1
Total categoria functionari publici de conducere 1 1
inspector clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional asistent 4 4 2
inspector clasa I grad profesional principal 5 5 2 2 2
 inspector clasa I grad profesional superior 2 2 2 2
Total functii publice clasa I 11 11
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent
referent clasa III grad profesional principal
referent clasa III grad profesional superior 1 1
Total functii publice clasa III 1 1
Total functii publice executie 12 12
Total functii publice 13 13

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
GOGOŢ CLEMENTIN SECRETAR,

PRAF MONICA


