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H O T A R A R E A  NR. 54 

Privitor la: aprobarea planului de ocupare a  functiilor publice pe anul 

2015 

                     Consiliul local Berislavesti,judetul  Valcea,intrunit in sedinta 

extraordinara in data de 30 decembrie  2014,la care participa un nr. de  11 

consilieri din totalul de 11 consilieri in functie, 

                      Vazand ca domnul consilier Necsoiu Vasile a fost ales presedinte 

de sedinta, 

                        Luand in dezbatere  expunerea de motive precum si referatul de 

specialitate inregistrat sub nr. 6607/2014,prin  care se  propune aprobarea 

planului de ocupare a  functiilor publice pe anul 2015, conform precizarilor 

comunicate de   Agentia Nationala a Functionarilor Publici prin adresa nr. 

46405/2014,  

                       Tinand cont de raportul de avizare a comisiei de specialitate din 

cadrul Consiliului local,precum si de raportul de avizare a legalitatii proiectului 

de hotarare,intocmit de secretar,favorabile, 

                        In conformitate cu  prevederile  art. 11 din Instructiunile pentru 

elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice ale Ordinului Presedintelui  

Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,nr.7660/2006, 

                       In temeiul art. 45 din legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale,republicata,modificata si completata,cu un nr. de  11  voturi ”pentru”, 

adopta urmatoarea :                                                

H O T A R A R E 

                        Art.1.- Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice  pe anul 

2015, din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei 

Berislavesti,conform anexei, care face parte  integranta din prezenta hotarare. 

                       Art. 2.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se 

imputerniceste secretarul care o va comunica in termen legal Institutiei 

Prefectului judetului Valcea, in vederea exercitarii controlului cu privire la 

legalitate, precum si Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, prin incarcarea 

pe portalul  de management a  functiei publice si a functionarilor publici  

https://www.anfp.gov.ro/Logon.aspx?ReturnUrl=%2flndex.aspx. 

                      Art.3.-Primarul comunei va lua masuri  pt. ducerea la indeplinire 

a prezentei hotarari,informand in acest sens Consiliul Local. 
              

                Presedinte de sedinta,                               contrasemneaza, 

                     Necsoiu Vasile                                      secretar,Cernea Maria 

 

Berislavesti, 30 decembrie 2014 


