
ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA CIULNIŢA

  
                                                                            
                                                                               H O T Ă R Â R E

   privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice pentru anul 2013 pentru aparatul de
specialitate al Primarului comunei Ciulniţa

 Consiliul local al comunei Ciulniţa întrunit în şedinţă ordinară la data de 30.07.2013,
Având în vedere:
-prevederile  art.23,  alin.(2),  lit.”b”  şi  alin.(4)  din  Legea  nr.188/1999,  privind  Statutul  funcţionarilor

publici, modificată şi completată; 

Examinând :
-referatul de aprobare  nr.1655 / 29.05.2013  al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul nr. 1656/29.05.2013   al secretarului comunei Ciulniţa,
-raportul nr.2193/7/22.07.2013 al comisiei de specialitate a consiliului local al comunei Ciulniţa, 

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 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  al  funcţiilor  publice  pentru  anul  2013  pentru  aparatul  de

specialitate al Primarului comunei Ciulniţa, conform ANEXEI nr.1, care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.2  Primarul şi secretarul comunei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  cunoştinţă  cetăţenilor,  iar  hotărârea  va  fi

comunicată Primarului comunei Ciulniţa şi Prefectului Judeţului Ialomiţa prin grija secretarului comunei.    

       

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                  MILITARU VIOREL                             CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                                     ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

   NR.43 
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA
   ASTĂZI 30.07.2013

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri (din 11 consilieri în
funcţie au fost prezenţi  9 )



COMUNA CIULNIŢA/JUDEŢUL IALOMIŢA                ANEXA Nr.  1  LA HCL CIULNITA NR. 43/30.07.2013

PLANUL DE  OCUPARE FUNCŢIILOR PUBLICE  -- ANUL 2013
ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

Functia publica

Nr. 
maxim 
de 
functii 
publice

Nr. de 
functii 
publice 
ocupate

Nr. de 
functii 
publice 
vacante

Nr.maxim 
de functii 
publice 
care vor fi 
infiinţate

Nr. maxim 
de functii 
publice 
supuse 
reorganizării

Nr. maxim 
de functii 
publice 
rezervate 
promovării

Nr. maxim 
de functii 
publice 
rezervate 
promovării
rapide

Nr.maxim
de functii 
publice 
care vor fi
ocupate 
prin 
recrutare

secretar al judetului

secretar al consiliului local 1 1
director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor 
administraţiei publice locale

director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al 
autorităţilor administraţiei publice locale
director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice 
subordonate

sef serviciu

sef birou

functii publice de conducere specifice

Total categoria functionari publici de conducere 1 1
auditor clasa I grad profesional asistent
auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional debutant
consilier juridic clasa I grad profesional asistent
consilier juridic clasa I grad profesional principal
consilier juridic clasa I grad profesional superior
consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional superior
expert clasa I grad profesional debutant
expert clasa I grad profesional asistent
expert clasa I grad profesional principal
expert clasa I grad profesional superior



inspector clasa I grad profesional debutant 1 1 1
inspector clasa I grad profesional asistent 1 1 2 2
inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

functii publice specifice clasa I

alte funcţii publice specifice (manageri publici)

Total functii publice clasa I 2 2 1 2 2 1
referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

functii publice specifice clasa II

Total functii publice clasa II

referent clasa III grad profesional debutant 1 1 1
referent clasa III grad profesional asistent 1 1 1 1 1
referent clasa III grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior 2 2 1
functii publice specifice clasa III 6 6 6
Total functii publice clasa III 10 4 6 1 3 1 6
Total functii publice executie 12 5 7 3 3 3 7
Total functii publice 13 6 7 3 3 3 7

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                               MILITARU VIOREL                                                                         CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                                                                    ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO
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