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ROMANIA
JUDETUL cAlAnr.gt
coMUNA cAscro.q.RELE
-CONSILIUL LOCAL.

I
Coauna Ctrscioarele, jude{ul

Cillrali; cod Ii
Te1.0242525046,0242525168 ; Fax:0242t525046, Email: primariacascioarele2006@jy"hro..r,

HoT AnAnn

privind aprobarea planul de ocupare a func{iilor publice pentru
aparatul de specialitate alprimarului comunei Ciscioareie, pentru anul2015
Consiliul local aI comunei Clscioarele, judeful Ciliraqi, intrunit in sedin{a ordinarl
din data de29 decembrie 2014,
Avind in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Cdscioarele, judetul Caldragi, inregistrat[ cu w.30041

25.tl.20t4;

- raportul de

Ir

al

specialitate
secretarului comunei Cdscioarele, inregistrat sub
nr.3021125.11.2014 cu privire la aprobarea planului de ocupare al funcliilor publice
pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei cdscioarere, pentru anul2015 .
- adresa consiliului Judefean cildragi nr.146ggl 19.l I .201 4;
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul C.L.C6scioarele,inreg.
cunr.3225/2014;

- adresa Agenfiei Nafionale a Funclionarilor publici rc.5r767 12014;
- prevederile art.23, alin.(2),1it."b", alin.(4) din Legea nr. 188/1999, privind

Statutul funcfionarilor
publici, rerepublicatd, cu modifi cdrile qi completrrile ulteiioare
;
- prevederile Ordinul nt.766012006 privind aprobarea instrucfiunilor pentru elaborarea planului de
ocupare al funcfiilor publice;,
- prevederile Legii nr.5212003 privind transparen! a decizionald in administralia public6;
Inbazaprevederilor art.36, alin.(2),lit."a" gialin.(3), lit."b" gi in temeiul art. a1,alin. (i)
din Legea
nr' 21512001 privind administralia publicd local6, republicatS, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare.

HorAnAgrE:
ArLl.- Se aprob6 Planul de ocupare a funcfiilor publice pentru aparatul aparatul de specialitate al
primarului comunei c6scioarele, pentru anur 2015, rorrfo.* anexei aldturate
care face parte integrantd
din prezenta hotdr6re.

Art.z.- Primarul gi secretarul comunei cdscioarele vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotir6ri.
Art'3' - Secretarul comunei va comunica prezerfia Agentiei Nationale a Functionarilor publici
Institutiei Prefectului -Judetul C6litaqi, autoritafiloi gi persoanelor interesate.
PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Contrasemenazd,

Secretarul comu
Nr.33
Adoptatd la comuna Cdscioarele
Astdzi:29..12.2014
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