
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

HOTĂRÂRE nr. 268/24.09.2015 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului oraşului Năvodari pentru anul 2015 

 

Consiliul Local al oraşului Năvodari, intrunit in sedinta extraordinara in 

conformitate cu prevederile art. 39 (2) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in 

data de 24.09.2015; 

Având in vedere proiectul de hotarare initiat de Primar Matei Nicolae, 

expunerea de motive a acestuia, raportul de specialitate întocmit de Compartimentul 

Resurse Umane inregistrat sub nr. 40619/16.09.2015, avizele comisiilor de 

specialitate; 

In conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu 

prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 

elaborarea Planului de ocupară a funcţiilor publice ; art. 43 alin.4 si ale art. 80 din 

Legea nr. 24/2000 normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 

republicata, actualizata; 

In temeiul art. 36, alin. (2) litera a), ale alin. (9), art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, 

alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare: 

HOTARASTE: 

Art. 1 Se aproba Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate 

al Primarului oraşului Năvodari pentru anul 2015, conform Anexei nr. 1, parte 

integranta din prezenta hotărâre . 

Art. 2 Se încredinţează cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri Primarul oraşului 

Năvodari, in calitate de ordonator principal de credite si Biroul Resurse Umane; 

Art. 3. Compartimentul Autoritate Tutelara-Relatia cu Consiliul Local va comunica 

prezenta hotarare: Institutiei Prefectului-Judetul Constanta, Primarului Orasului 

Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Biroului Resurse 

Umane-Comunicare-Relatii Publice. 

Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 17  consilieri din 19 consilieri in functie. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER LOCAL, MORUZI VASILE 

SECRETAR, 

   TIRSOAGA VIORICA 

 

 


