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EXPANERE DE MOTIW
la proiectul de hotdrdre privind aprobareo Planului de ocupare afuncliilor

publice, pe anal 2014, pentru aparatul de specialitate al Consiliulai Judelean
Ialomila, Direclia Judeleand de Evidenld u Persoanelor lalomila Si

Camera Agricold Jadeleand Ialomrta

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii se propune aprobarea Planului de
ocupare a funcliilor publice, pe anul 2014, pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judelean lalomila, Direclia Jude{eand de Evidenld a Persoanelor
Ialomila Si Camera Agricold Judeleand lalomila.

Planul de ocupare afuncliilor publice stabileSte: nurndrul maxim alfuncliilor
publice rezervate promovdrii funclionarilor publici, numdrul maxim al functriilor
publice care vor fi rezervate tn scopul promovdrii rapide, numdrul maxim al
funcliilor publice eare vor fi ocupate prin recrutare, numdrul maxim al funcliilor
publice care vor fi tnfiinlate, numdrul macim al functriilor publice care vor fi supuse
reorganizdrii, numdrul maxim de funclii publice pe fiecare clasd, categorie ;i pe
grade profesionale. Acesta se elaboreazd anual de cdtre preSedintele consiliului
judelean, prin aparatul de specialitate gi se aprobd prin hotdrdre a consiliului
judelean.

Prin adresa nr. 5875/2013, conform prevederilor art. I0 din Instrucliunile
pentru elaborarea Planului de ocupare a funcliilor publice aprobate prin Ordinul
Ministerului Administraliei Si Internelor - Agenlio Nalionald a Funclionarilor
Publici, nr. 7660/2006, Consiliul Jude\ean lalomiya a transmis Agenliei Nalionale a
Funclionarilor Publici propunerile pentru Planul de ocupare a funcliilor publice,
pentru anul 2014, conlinind datele prevdzute de art. 23 alin. (I) lit. a)- g) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicatd, cu modificdrile Si
c ompletdril e ulter ioare.

Agenlia Nalionald a Funclionarilor Publici ne-a comunicat prin adresa
nr. 33787/2013 faptul cd nu sunt observalii referitoare la modul de completare al
Planului de ocupare a funcliilor publice, pe anul 2014, pentru aparatul de
speciolitate al Consiliului Judelean lalomila, Direclia Judeleand de Evidenld a
Persoanelor lalomila Si Camera Agricold Judetreand lalomifa.
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Pentru anul 2014, Planul de ocupare afuncliilor publice cupninde un numdr
de 115 funclii publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judelean
Ialomila, 17 funclii publice pentru Direclia Judeleand de Evidentd a Persoanelor
Ialomi{a Si un numdr de 17 functti publice pentru Camera Agricold Judeleand
Ialomila, cu menliunea cd raportat la anul 2013 nu se modiJicd numdrul total al
funcliilor publice.

Avdnd tn vedere cd sunt tndeplinite conditriile de legalitate Si de oportunitate,
propun Consiliului Judelean Ialomila adoptarea hotdrdrii in forma gi conlinutul
prezentate in proiect.
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