
ITOMAI\IA
JIUDETUL ILFOV
COI\SILIUI, LOCAI- AL COMUNEI JILAVA

HorAnAnn
privind alrrobarea I'lanului de ocupare a funcfiilor publice

din cadrul aparatului de specialitatc al primarului comunei Jilava qi ale seruiciilor
publice, far:i personalitate juridic[, subordonate, ale comunei Jilava pe anul2018

0 p. D,J g+flEConsiliul Locnl, al comunei
la: clato cle ,1)l . /2, ,Xo/# h

Iilavu , intrunit tn qedinla
secliul Primdriei Jilavu ;

Luand in dezbatere:
- exllunerea de tnotive a primarului comunei Jilava Ei raporlul de

specialitate aJ gefului de Birou Resurse Umane Ei Adrninistrativ la proiectul de
hot5.rile privind aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al primalului comunei Jilava Ei ale serviciil,cr publice,
fa.rd personalitate juridicd, subordonate, a1e comunei Jilava pentru anul 2018,

- adresa Agenliei Nalionale a Funclionarilor Publici nr.
6:549516461512077 tnregtstrata la Primaria Jilava cu nr, 17896120i7, privincl
aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice din cadrul aparatului de
strrecialitate al primarului comunei Jilava si ale servic:iilor publice din subordinea
Consiliului Local al comunei Jilava pentru anul 2018,

- avrzu,I comisiei pentru pt'ograme de dezvoltare economir;o-sociale,
buget, finan{e, agricuiturd, gospoddrie comunala qi comer!, amenajarea
teritoriului, urbanisrn qi proteclia mediului, administrarea domeniului public gi
plivat al contunei Jilava privind aprobarea Planului de ocupare a funcliiloL
pr.rblice din cadrul aparatului de specialitate al prirnarr-rlui comunei Jjlava qi ale
serrviciilor publice, far[ personalitate juridicir, subor<lonate, a1e comunei Jilava
pentru anul 2018,

In conformitate cu prevedeile aft,23 alin(l), alin(2) lit b qi alin(4) din
Legea nr, 188/1999 privind Statutul funclionarilor pr,rblici, cu modificdr.ile gi
ccrtnpletdrile ulterioare qi prevedelile art, 12 din Instrucliunile pentru elabor.area
Planului de ocupare a funcliilor publice, aprobate prin Or:dinul plegedinteiui
Agenliei Nafionale a Funcfionarilor publici nr, 7 66012005.

in temeiul art"36 alin (2) lit,a), arI.36 alirL (3) lit'b), art 45 alin(1) si
ar1.115 lit.b) din Legea nr.21512001 privind Adrninistratia Publica Locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:



Adoptd prezenta

w I{OTARARE

Ar1,1. Se aprobd planul de ocupare a funcliilor publice clin cadrul
aparatuiui de specialitate al primarului comunei Jilava qi ale serviciilor publice,
fard personalitate juridicd, subordonate, ale comunei Jilava pentru anul 2018,
conform anexei care face parte integrantd din prezenfa hotdrare.

Art,2, Primarul qi aparatul de specialitate al primarului comunei Jilava va
urrndri ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrari.

Prescdinte de sedinta.
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