
R O M Â N I A 
JUDEŢUL IALOMIŢA 
PRIMARIA  COMUNEI  MILOŞEŞTI 

              

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea   Planului  de ocupare  a functiilor publice  pentru anul 2015 la Primaria

comunei Milosesti , judetul Ialomita 

Consiliul local Miloşeşti , judeţul Ialomiţa 
Având în vedere :
-  prevederile  art. 23 alin.(2)  lit. b) , si  alin. (3) si (4) din  Legea nr. 188/1999, privind 

Statutul funcţionarilor publici , republicată in anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare ;   
-   prevederile  art.11 , alin. (2) , art.12 si 13 din Anexa nr.1 la Ordinul  nr. 7660/2006 privind

aprobarea Instructiunilor  pentru elaborarea  Planului  de ocupare a functiilor publice ;
Examinând :
 -    expunerea de motive a primarului  ,nr.    ;
 -    referatul  secretarului comunei  , nr.  ;
 -    raportul comisiei pentru programe de dezvoltare  economico- sociala , buget – finante, 

administrarea  domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  şi urbanism , agricultura , 
comert , nr. ;

 -    raportul comisiei  juridice , pentru protecţia mediului  şi turism , apărarea ordinii şi 
liniştii publice, nr.  ;

In  temeiul art. 36 alin.(2) lit. a) alin.(3) ,lit.b) ,art.  45 - (1) art. 115 alin. (1) lit.b) din  Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală ,   republicată  in anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare  

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015 la Primaria comunei
Milosesti , judetul Ialomita , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2.  Primarul  comunei Milosesti  si secretarul comunei  vor aduce la indeplinire  
prevederile  prezentei hotărâri .  

Initiator ,
    Primar Chitoiu Nelu  

         Avizat ,
Secretar comună Jipa Eugenia 

Nr. 41
Din   30. 09.  2014
Primaria comunei Milosesti 











CONSILIUL LOCAL MILOSESTI
JUDETUL IALOMITA ANEXA NR. 2b

 Anexa HCL nr.               din              2014

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE DIN ASDMINISTRATIA PUBLICA LOCALAADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA 

Nr. maxim
Nr. maxim de de funcţii

Nr. maxim Nr. maxim de Nr. maxim de funcţii publice
Nr. Nr. de Nr. de de funcţii funcţii  funcţii publice care vor fi

maxim de  funcţii funcţii publice care publice publice rezervate ocupate 
funcţii publice publice vor fi supuse rezervate promovării prin

Funcţia publică publice ocupate vacante înfiinţate reorganizării promovării rapide recrutare
secretar al judeţului
secretar al consiliului local 1 1
director general
director general adjunct
director executiv în cadrul aparatului propriu al 
autoritatilor administratiei publice locale
director executiv din cadrul institutiilor publice subordonate
director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al 
autoritatilor administratiei publice locale
director executiv adjunct in cadrul institutiilor publice subordonate
şef serviciu
şef birou
funcţii 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
inspector clasa I grad profesional asistent 4 4 2
inspector clasa I grad profesional principal 1 1 2 2
inspector clasa I grad profesional superior 2 2
funcfii publice specifice clasa I
alte functii publice specifice (manageri publici)
Total functii publice clasa I 7 7 2 2 2
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 funcţii publice clasa II
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent
referent clasa III grad profesional principal
referent clasa III grad profesional superior
functii publice specifice clasa III
Total functii publice clasa III
Total functii publice execuţie 7 7 2 2 2
Total funcţii publice 8 8 2 2 2

Primar,
Chitoiu Nelu 
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