
ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU 
CONSILIUL LOCAL GĂUJANI 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 

 Consiliul Local Găujani, 
Având în vedere:

-expunerea de motive întocmită de primarul comunei Găujani; 
-raportul  întocmit de secretarul comunei Găujani; 
-raportul comisiei de specialitate ;
-prevederile cap.III, art.10 - 13 din Ordinul nr.7660/2006 privind aprobarea
instrucţiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice; 
-prevederile art.22, alin.1, lit.b, art.23, din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată (r2), modificată şi completată; 
-prevederile art.36, alin.1, alin.2, lit.a, alin.3, lit.b, din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, modificată şi completată; 
 În temeiul art.45, alin.1 si art.115, alin.1, litera b, din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Art.1.-Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017, la nivelul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Găujani, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.-Secretarul comunei Găujani va înainta prezenta hotărâre în termen de 30 de 
zile de la data adoptării, la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi va asigura 
aducerea acesteia la cunostinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site-ul oficial 
www.primariagaujani.ro.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Victor TARANU

Avizat pt legalitate
Secretar,

Ioana Doina GRAMA
Gaujani, 28.04.2017
Nr. _____



Functia publica
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prin
recrutare

secretar al consiliului local 1 1 0

Total categoria functionari publici de conducere 1 1 0

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent 1 1 0

referent clasa III grad profesional principal 1 1 0 1

referent clasa III grad profesional superior 3 2 1 1

Total functii publice clasa III 5 4 1 1 1

consilier clasa I grad profesional debutant

consilier clasa I grad profesional asistent

consilier clasa I grad profesional principal 2 1 1 1 1

consilier clasa I grad profesional superior 1 1 0

Total functii publice clasa I 3 2 1 1 1

Total functii publice executie 8 6 2 2 2

Total functii publice 9 7 2 2 2

PRIMAR, SECRETAR,

MARCU DUMITRU GRAMA IOANA DOINA

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administratia publica locala

PLAN DE OCUPARE FUNCTII PUBLICE 2016


	hcl 14
	Plan ocupare functii publice 2017

