
JUDETUL IALOMITA
PRIMĂRIA  COMUNEI PLATONESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2013
Consiliul Local al comunei Platonesti intrunit în şedinţa  ordinară din data de

18.12.2012

    Având în vedere:-
- raportul nr. 3865/27.11.2012 întocmit de secretarul comunei  prin care se propune 

aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2013;
- expunerea de motive a primarului nr. 3889/03.12.2012
- raportul comisiei de specialitate

    În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999, republicată, privind Statutul 
funcţionarilor publici şi Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici nr.7660/2006,  privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de 
ocupare a funcţiilor publice;
     În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1,  art.61 alin.2 şi 
art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică 
locală;
  

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2013, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul  comunei Platonesti, judetul Ialomita, prin aparatul de specialitate vor 
aduce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 Presedinte de sedinta                                                                     contrasemneaza
Stanciu Neculai                                                                                     secretar
                                                                                                           

Nr.45
Adoptata la Platonesti
Astazi, 18.12.2012



PRIMĂRIA COMUNEI PLATONESTI
NR.  3865/27.11.2012

RAPORT
privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Platonesti  
       
               Potrivit Ordinului nr. 7660/2006 al presedintelui Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici,  privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de 
ocupare a functiilor publice, ordonatorii principali de credite din administratia publica au 
obligatia  sa transmita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici planul de ocupare a 
functiilor publice.
    In conformitate cu prevederile art. 23, alin. 2, lit. „b” din Legea nr. 188/1999, 
republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare, planul de ocupare a functiilor publice se elaboreaza anual, de catre primar, prin 
aparatul de specialitate, pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica 
locala si se aproba prin hotarare a consiliului local.
Ordonatorii principali de credite din administratia publica locala au obligatia de a 
transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici proiectul planului de ocupare a 
functiilor publice pentru anul urmator. In situatia in care Agentia Nationala a 
Functionarilor Publici constata neregularitati in structura acestuia, autoritatile sau 
institutiile publice au obligatia de a modifica proiectul planului de ocupare a 
functiilor publice, pe baza observatiilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in 
conformitate cu prevederile legale.
   In termen de 30 de zile de la data aprobarii Planului de ocupare a functiilor publice 
pentru ordonatorii principali de credite din administratia publica locala, acestia au 
obligatia de a transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici o copie a actului 
administrativ de aprobare avand anexat  Planul de ocupare a functiilor publice aprobat. 
  In conformitate cu prevederile legale mentionate mai sus, la nivelul Primariei comunei 
Platonesti a fost intocmit planului de ocupare a functiiilor publice pentru anul 2013, 
acesta urmand sa fie supus aprobarii Consiliului Local al comunei Platonesti.
              Fata de cele expuse,  propunem, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, privind administraţia 
publică locală, Legii nr. 188/1999, republicată, privind statutul funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare si Ordinului nr. 7660/2006 al presedintelui 
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,  privind aprobarea Instructiunilor pentru 
elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice, elaborarea proiectului de hotarare 
privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2013, conform 
anexei la prezentul raport.

Secretar
Pavel Neluta


