
                                    

                                    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

      privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Daia, pe anul 2018  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 908/13.02.2018; 

- raportul de specialitate al secretarului comunei nr. 909/13.02.2018; 

- raportul comisiei juridică și apărarea ordinii publice nr. 24/26.02.2018; 

- prevederile art. 23 alin. (1), alin.(2) lit.b), alin.(4) teza a II-a, alin.(5)  din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată; 

-prevederile art. 10-12 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

7660/2006 de aprobare a Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

-prevederile art. 6 lit.a) și ale art.7-8 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare; 

-adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 13850/2018, înregistrată la instituţia nostră sub 

nr. 1218/27.02.2018 prin care ne comunică faptul că nu sunt observaţii legate de modul de completare 

a planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018; 

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  

În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. “a” , alin. (3) lit. “b”, art.45 alin.(1) şi al art.115 alin.(1), lit.b) 

din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 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 din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Daia, județul Giurgiu, pentru anul 2018, conform anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, Agenției Naționale a Funcționarilor 

Publici, și se va aduce la cunoştinţă publică, prin grija secretarului. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                 SECRETAR, 

      IVAN PETRE                                                               BREBENEL AURELIA 
                               

            
Daia, 28.02.2018 
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   Adoptată cu __9__voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _-__abţineri din totalul de _9__consilieri prezenți 


