
         ROMÂNIA                                        

  JUDEŢUL DAMBOVITA                             

CONSILIUL LOCAL  GAESTI           

  PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti   nr. 5 din 30.01.2018 privind  Planului de 

ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al  primarului orasului Gaesti in 

anul 2017 

 

Consiliul Local al municipiului Gaesti  , judeţul Dambovita ; 

Având în vedere  

- expunerea de motive a Primarului Orasului Gaesti , în calitate de iniţiator al proiectului 

de hotărâre; 

- raportul de specialitate comun întocmit de Compartimentul Resurse umane ; 

- Hotararii Consiliului Local Gaesti   nr. 22 din 30.01.2017 privind  Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al  primarului orasului Gaesti in anul 2017; 

- Avizul comisiei Juridice ; 

În conformitate cu : 

-  prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- art.59 alin.(1) si (2) din Legea nr.24/2000,privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare ;           

În temeiul :art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;         

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 



Art. 1-  Se aprobă modificarea anexei  la  Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul 

de specialitate al orasului Gaesti   pentru anul 2017, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din  

prezenta hotărâre . 

Art.2- Restul dispozitiilor raman neschimbate  .  

Art. 3  Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul orasului Gaesti  , 

în calitate de ordonator principal de credite  si Compartimentul Resurse umane; 

Art. 4 Secretarul orasului   va comunica prezenta hotărâre : 

 Instituţiei Prefectului judeţului Dambovita   ; 

 Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ; 

 Primarului orasului Gaesti  ; 

 Compartimentului Resurse umane; 

 

INITIATOR  ,  

 

Primar ,  

Jr. Gheorghe  Grigore  

                                                                                                          Avizat de  legalitate    ,  

                                                                                                                    Secretar  ,  

                                                                                                              Jr. Diaconu Mitica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXPUNERE  DE   MOTIVE 

la proiectul de  hotarare  privind modifiocarea Hotararii Consiliului Local Gaesti   nr. 5 din 

30.01.2018 privind  Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate 

al  primarului orasului Gaesti in anul 2017 

 

 

 

         In scopul   participarii  l;a exeamenul de  promovare  in grad  a politistilor  locali care au 

obtinut calificative   de  ,, foarte  bine,, si ,, bine  ,, in urma evaluarii anuale  ,   se impune   

modificarea planului  de ocupare a functiilor  publice  pe anul 2018. 

 

 

PRIMAR 

Gheorghe Grigore 

 

 

 


