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  H O T A R A R E A  NR.18 

cu privire la aprobarea  modificarii Planului de ocupare  

a functiilor publice pentru anul 2015 
 
Consiliul local al comunei Crucea, in sedinta de lucru din ________, 
 
Avand in vedere: 
- Raportul de specialitate nr. 1428/ 18.03.2015, al compartimentului resurse umane, 
salarizare, 
- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei, 
- Avizul A.N.F.P. nr.4403/2015 privind structura institutiei noastre; 
In conformitate cu prevederile art.11, alin.(2) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice; 
In temeiul prevederilor  art.36, alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.b) din Legea 
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.unic.  Se aproba  Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015, modificat, 
conform anexei ce face parte din prezenta. 
 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu ………..voturi pentru,………….voturi contra 

si……..abtineri. 
 

Crucea: __________ 

 

           

 

Presedinte de sedinta ,                                                            Contrasemneaza, 

              

             Iosif Dobrin                                                                             SECRETAR, 

 

                                                                                     Reveicuta GURGU 

 
 
 
 
 
 



 

 PRIMĂRIA COMUNEI CRUCEA 
JUDETUL CONSTANTA  
Compartiment resurse umane, salarizare 
NR.1428/18.03.2015 
 
 
 
 
  
   

Raport de specialitate 
 

 Domnule Primar, 
 

     In structura aparatului de specialitate al primarului, a intervenit o 
modificare, dupa elaborarea si aprobarea de catre Consiliul local prin 

H.C.L. nr.74/17.10.2014, a Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 
2015, si anume, desfiintarea functiei publice de conducere de arhitect 

sef, si infiintarea functiei publice de executie de inspector in cadrul 
compartimentului contabilitate. 

       Structura institutiei, astfel modificata, a fost avizata de catre 

Agentia Nationala a Functionarilor Publici, cu avizul nr.4403/2015. 

     Avand in vedere necesitatea ocuparii functiei publice mai sus 

mentionata, se impune modificarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice pentru 2015,  supunerea spre aprobare a acestuia Consiliului 

local Crucea, si instiintarea A.N.F.P.-ului, pentru a primi acceptul in 
vederea  organizarii concursului de recrutare. 

 

                                                      Intocmit, 

                                                     Inspector R.U. 

                                                     Sandu Tatiana 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


