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                                       H O T Ă R Â R E 
     privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul  
aparatului  de specialitate al primarului comunei Gura Vitioarei în anul 2017  
 
 
          Având in vedere prevederile art.23 alin.(2) lit. b) si alin.(3) si (4) din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata(2), cu modificările 
şi completările ulterioare, prevederile art.11,12 si 13 din Ordinul nr.7660/2006 
privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice,  
          Luând act de adresa nr.41674/2017 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici Bucureşti privind funcţiile publice , nota de fundamentare a primarului , 
precum si raportul compartimentului de resort, prin care se propune aprobarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Gura Vitioarei în anul 2017, 
          Având in vedere avizul de legalitate al secretarului unităţii administrativ-
teritoriale si avizul comisiei juridică, administrativă, protecţie socială si relaţii cu 
cetăţenii, 
         În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.a si art.115 alin.1 lit.b, alin.3 şi  
alin.5-alin.7 din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
         Consiliul local al comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova, 
                  
                                   
                                     HOTĂRĂŞTE : 
 

ART.1- Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Gura Vitioarei, în anul 2017, în conformitate cu 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



ART.2 -Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi inspectorul principal cu atribuţii pe 
linie de resurse umane din aparatul de specialitate al primarului. 
ART.3- Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică si se comunică Instituţiei 
prefectului - judeţul Prahova , primarului localităţii , Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici Bucureşti , precum şi compartimentelor de resort, prin grija 
secretarului U.A.T.C.Gura Vitioarei. 
 
 
 
 
 
  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
        NEGOIŢĂ ELENA                                                              
                                                                                                                                               
                                                                           CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                              SECRETAR U.A.T.C. 
                                                            JR.CONSTANTIN NICOLETA CORINA     
 
 
                                                                             
 
 
Gura Vitioarei ,22.09.2017 
Nr.47 
 
 


