ROMANIIA

JUDETUL NEAMT
COMI'NA ION CREANGA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARTA
NR.

r02 DrN 21.12.2018

Privind aprobarea Planului de ocupare a func{iilor publice, din aparatul de specialitate
al primarului comunei Ion Creanga, jrd. Neam(, pentru anul20l9

Consiliul local al comunei Ion Creanga, judetul Neamt ;
AnalizAnd Raportul de specialitate prin care se propune intocmirea Planului

de ocupare

pentru anul2019 a func{iilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului

comunei Ion Creanga inregistrat la nr. 10.879 din 03.12.2018 , intocmit in sus{inerea
Expunerii de motive a viceprimarului comunei Ion Creanga nr.10.878 din 03.12.2018 .
in conformitate cu prevederile Ordinului nr 766012006 privind aprobarea Instructiunilor
pentru elaborarea Planului de ocupare a funcliilor publice coroborate cu prevederile art.2l ,
alin.(l) ,lit." d' - ,, E" ; art.23 , alin.(5) din Legea nr 188/1999 republicatd, actualizatd
privind Statutul funcfionarilor publici precum qi cu prevederile art.Tl, art,22, art,23, alin. (1),
alin. (2), lit. a), lit. c) ,art. 26 , alin.(4) , din Legea nr.21312006 privind finanfele publice
locale, actualizatl: ale prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul2016 , nr.
339/2015

.

Avand in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local
Tinand seama de prevederile Legii - cadru nr. 153 I 28.06.2017 , privind salarizarea
personalului platit din fonduri publice .
in temeiul dispozitiilor art.36 alin.(9), art.45 alin.(l), art. 115, alin.l lit"b' din Legea
21 5 12001, republicatd, privind administratia publicd locald;

norAnA;rn:

Art.l

Se aprobd Planul de ocupare a

funcfiilor publice, pentru anul2019, conform anexei

care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.Z. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinleazd" secretarul comunei si
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ion
Creanga.

Art.3. Prezenta se comunicd cu Agenfia Nalionald
institutiilor si persoanelor interesate

PRESE

a

Funclionarilor Publici Bucuregti,

Contrasemn eaza ptt. Legalitate

SECRETAR

I.[TA MIHAELA

ANEXA Nr.2b)

PLANUL DE OCUPARE
A FUNCTIILOR PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL
pRTMARULUI COMUNEI ION CREANGA, JUD. NEAMT iN eNUl 2016.
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\.,,
*$/i

