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H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2016, pentru  

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive nr. 8599 din 13.10.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 

 - dispoziția nr. 111 din 19.05.2015 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița 

privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii 

controlului judiciar față de Președintele Consiliului Județean Ialomița, cu completările 

ulterioare, 

Examinând: 

- Raportul nr. 8780 din 16.10.2015 al Direcţiei Buget Finanţe; 

 - Raportul nr. 9140 din 27.10.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi; 

 - Raportul nr. 9127 din 27.10.2015 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă 

socială şi familie; 

 - Adresa nr. 1566/03.08.2015 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Ialomiţa; 

 - Adresa nr. 678/28.08.2015 a Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa; 

 - Adresa Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 7220 din 31.08.2015 prin care s-au 

înaintat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în proiect, Planurile de ocupare a 

funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa,   

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camera Agricolă Judeţeană 

Ialomiţa, pe anul 2016; 

 - Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 41457/2015, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările  şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
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 - prevederile Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 

elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, 

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul de ocupare centralizat a funcţiilor publice, pe anul 2016, 

la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa și a instituțiilor publice subordonate, conform 

anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.2 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2016, pentru  

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, conform anexei nr. 1a, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  

Art.3 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2016, pentru  

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, conform anexei nr. 1b, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

 Art.4 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2016, pentru  

Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa, conform anexei nr. 1c, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

Art.5 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

  

 Art.6 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanţe din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, precum şi, spre ştiinţă, 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa. 

 

 

      p. PREŞEDINTE                                         Contrasemnează 

    VICEPREŞEDINTE                                       Secretarul judeţului Ialomiţa 

              Ştefan MUŞOIU                                         Adrian Robert IONESCU 
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