
R O M Â N I A 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ 
-Consiliul local – 
 
 

H O T Ă R Â R E A    NR. 61 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice  din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa, pentru anul 2015 
 

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinŃa ordinară din data de 24.06.2014;  
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, avizul 

comisilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3, raportul compartimentului de specialitate  precum şi avizul 
de legalitate al secretarului comunei; 

    În conformitate cu prevederile  art.23, alin2, lit.(b) din Legea nr. 188/1999 privind  
Statutul funcŃionarilor publici, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare , cele ale 
Ordinului Preşedintelui AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici nr. 7660/2006 , privind 
aprobarea InstrucŃiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice;   

În baza art. 36,  alin. (1) şi , coroborat cu prevederile art. 115, alin.1, lit.(b) din Legea 
administraŃiei  publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
; 
 În temeiul art. 45, alin. (1)  din Legea administraŃiei  publice locale nr. 215/2001, 
republicată ; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 
 Art. 1 – Se aprobă Planul de ocupare a funcŃiilor publice pe anul 2015 pentru 

aparatul  de specialitate al  Primarului  comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa,  conform 
anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

Art. 2 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului 
judetului ConstanŃa – pentru control şi verificarea legalităŃii autorităŃilor, Compartimentului 
Contabilitate, Buget – Finanşe, Impozite şi Taxe şi Resurse Umane, persoanelor interesate, în 
vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 

 
Art. 3 – Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, 0 voturi   

împotrivă, 0 abŃineri , din totalul de 10 voturi exprimate . 
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