
  

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 52 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016    

 

 Consiliul Local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de 30 noiembrie 2015; 

 Având în vedere: 

- referatul şi proiectul de hotărâre, înregistrate sub numărul 6873/RG/2015, ale primarului comunei prin 

care propune aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016; 

- adresa cu nr. 52469/2015 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, referitoare la proiectul Planului 

de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016, proiect transmis agenției prin adresa nr. 6304/2015;  

- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 7232/RG/2015  al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatul propriu al 

Primarului Comunei Răducăneni, înregistrat sub nr. 7199/RG/2015; 

În conformitate cu prevederile:  

- Ordinului nr. 7660/2006 al Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea 

instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

- art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul: 

- art. 23, alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 ARTICOL UNIC  

 

(1) Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016, conform anexei, parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

 (2)  Primarul va urmări ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

       Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici şi Instituției Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

Dată astăzi 27 noiembrie 2015. 

 

 

                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

                                              Consilier local,   

 

                                                ION RADU 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                       Contrasemnează  

                                                                                                                                                                     Secretar comună 

 

                                                                                                                                                       Bumbaru Cătălin  

 

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată  în unanimitate, fiind prezenți toți cei 15 consilieri locali în funcție ai Consiliului Local al Comunei Răducăneni.   


