
                                             ROMÂNIA
                           JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA              

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul  2018

Consiliul local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:
- prevederile Anexei 1 a Ordinului  nr. 7660/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor

Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice,
 prevederile  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. 2886 din 22.08.2017 întocmită de primarul  comunei Gheorghe Doja,
-  raportul  nr.  2885  din  22.08.2017  al  compartimentului  resurse  umane  din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
- raportul  nr. 2887 din 22.08.2017  al comisiei  juridice şi de disciplină,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. 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 2018, la nivelul aparatului de
specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,  conform anexei care face parte integrantă
din prezenta.

Art.2   – (1)  Prezenta este adoptată cu respectarea art.  45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare.

(2)  Prevederile prezentei  hotărâri vor fi duse la  îndeplinire de  către Compartimentul resurse umane
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Art.3  - Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre,  primarului  comunei  Gheorghe  Doja,
compartimentului resurse umane, ANFP 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,
                        ION MIHAI

                                                                                                           Avizat  pentru legalitate
                                                                                 Secretarul comunei Gheorghe Doja,
                                                                                                                        PRAF MONICA    
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Iniţiată  la Gheorghe  Doja
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                                    ROMÂNIA
                          JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
      Adresa: comuna Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

                Tel. Fax: 0243 262502
               e-mail: primaria_gh_doja@yahoo.com

               Nr. 2888 din 22.08.2017

Către
AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

Domnului Preşedinte – Secretar de Stat 
Leonid-Augustin MOISIU

Domnule Preşedinte,

Având în vedere   prevederile   art.  10 din  Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice (anexa 1 la Ordinul  nr. 7660/2006 al  Preşedintelui Agenţiei  Naţionale a Funcţionarilor
Publici), vă transmitem alăturat, în dublu exemplar, următoarele documente:

 proiectul de hotărâre nr. 35 din 22.08.2017, avizat pentru legalitate de secretarul comunei,  proiect 
însoţit de  nota de fundamentare  a primarului comunei şi  de raportul compartimentului de 
specialitate;

 anexa nr. 2 b.

            Vă adresăm  rugămintea de a analiza propunerile noastre şi de a ne transmite  observaţiile şi
propunerile  dumneavoastră   privind  Planul  de  ocupare  a  funcţiilor  publice  pentru  anul  2018,   la  nivelul
aparatului de specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, urmând ca noi să adoptăm o
hotărâre în acest sens.

Vă mulţumim.

Primarul comunei Gheorghe Doja,

     ION MIHAI



                       ROMÂNIA
                  JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
                 Nr. 2886 din 22.08.2017

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind
 aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018

Examinând:

-  raportul  nr.  2885  din  22.08.2017  al  compartimentului  resurse  umane  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,

În conformitate cu:
- prevederile Anexei 1 a Ordinului  nr. 7660/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor

Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice,
 prevederile  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,
 prevederile  art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. 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,

Consider necesar şi oportun adoptarea unei hotărâri conform proiectului de hotărâre anexat.

Primar al comunei Gheorghe Doja,
ION MIHAI



                       ROMÂNIA
              JUDEŢUL IALOMIŢA
       COMUNA GHEORGHE DOJA
              Nr. 2885 din 22.08.2017

RAPORT
privind necesitatea şi oportunitatea  adoptării unei hotărâri pentru
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018

În conformitate cu:
- prevederile Anexei 1 a Ordinului  nr. 7660/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor

Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice,
 prevederile  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,
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. 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,

Menţionăm că pentru anul 2018 nu avem  propuneri de  înfiinţare, reorganizare şi promovare.

Consider necesar si oportun adoptarea unei hotărâri pentru  aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor
publice pe anul 2018, în forma prezentată în proiectul de hotărâre.

Pentru care am încheiat prezentul.

            Inspector,
                                                                      Cîrstea Daniela-Mihaela



                            JUDEŢUL IALOMIŢA
    CONSILIUL LOCAL  AL  COMUNEI GHEORGHE DOJA
                       Comisia juridică şi de disciplină,

                  Nr. 2887 din 22.08.2017

RAPORT
pentru avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre  privind

aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018

Comisia juridică,
Examinând:
- proiectul de hotarare prezentat de catre primarul comunei Gheorghe Doja;
În conformitate cu:
- prevederile Anexei 1 a  Ordinului  nr. 7660/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor

Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice,
 prevederile  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,
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. 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,

Având în vedere:
-  nota de fundamentare  nr. 2886 din 22.08.2017întocmită de primarul  comunei Gheorghe Doja,
-  raportul  nr.  2885  din  22.08.2017al  compartimentului  resurse  umane  din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Gheorghe Doja,
       Propunem, ca în temeiul  Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi
completată, să se adopte hotărârea  prin care să se aprobe,  Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul
2018, conform proiectului de hotărâre prezentat, pe care îl avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  fără a
formula amendamente.

Pentru care am încheiat prezentul.

 Comisia  juridică şi de disciplină,
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ION MIHAI

PRAF MONICA

ANEXĂ la pr. H.C.L. Nr. 35 din 22.08.2017

Anexa nr.2b

Functia publica Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar Numar
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
Total categoria functionari publici de conducere
inspector clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional asistent
inspector clasa I grad profesional principal
 inspector clasa I grad profesional superior
Total functii publice clasa I
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent
referent clasa III grad profesional principal
referent clasa III grad profesional superior
Total functii publice clasa III
Total functii publice executie
Total functii publice

Primar, Avizat pentru legalitate
Secretarul comunei Gheorghe Doja, 
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