
                 R O M A N I A
           JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORA

H O T A R A R E
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice

pentru anul 2014

             Consiliul local al comunei Cocora,judetul Ialomita,
             Avand in vedere:
             -prevederile Ordinului Presedintelui A.N.F.P. nr.7660/2006, privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea 
Planului de ocupare a functiilor publice;
             -adresa nr.44846/2013  a A.N.F.P.;
             Examinand:

- raportul nr.255/05.02.2014 al primarului comunei;
- raportul de avizare nr.420/19.02.2014  al comisiei pentru agricultura, 

activitati economica-financiare, protectia mediului si turism;
- raportul de avizare nr.421/19.02.2014 al comisiei juridice disciplina, 

amenajarea teritoriului si urbanism, munca si protectie sociala;          
             In temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, 

H O T A R A S T E:

                 Art.1.Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014, conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotarare.
                 Art.2.Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
                 Art.3.In termen de 30 de zile de la adoptare, secretarul delegat al comunei va transmite o copie de pe hotarare,
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

                            PRESEDINTE DE SEDINTA
                        ANDREI  CORNELIU  CONSTANTIN

                                                                                                           CONTRASEMNEAZA
                                                                                                        pentru Secretar al comunei 
                                                                                                             Stanciu Constantin    

Nr. 6
Adoptata la Cocora
Astazi , 27.02.2014    

         



 ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
           PRIMAR
Nr.255/05.02.2014

R A P O R T
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014

                     
                                În conformitate cu prevederile art.2 alin.1 din Ordinul nr.7660/2006 al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, anual se înaintează către aceasta propunerile privind Planul de ocupare  al funcţiilor 
publice.
                                Prin adresa nr.3171/2013 am înaintat către agenţie  propuneri privind Planul de ocupare al funcţiilor 
publice pentru anul 2014.
                                Prin adresa nr.44846, Agenţia Naşională a Funcţionarilor Publici ne comunică obiecţiunile acesteia 
referitoare la planul înaintat.
                                Conform precizărilor menţionate în adresă am procedat la rectificarea planului, urmând să adoptăm 
o hotărâre în vederea aprobării acestuia iar  în termen de 30 de zile de la aprobare să îl transmitem împreună cu 
hotărârea, în format electonic la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
                                 Având în vedere cele menţionate propun spre aprobarea Consiliului local Cocora, Planul de ocupare
a funcţiilor publice pentru anul 2014 în forma prezentată.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.420 din 19.02.2014

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare

a funcţiilor publice pentru anul 2014

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, intrunita in 
sedinta legal constituita in data de 19.02.2014, a luat in discutie, proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de 
ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate in procesul verbal 
de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 
local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma 
prezentata.

              Presedinte comisie,
               GOGAN  PETRE
                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN___________
                                                                                   BADEA  DUMITRU________________
                                                                                   TOADER  VASILE_________________
                                                                                   VLAD  DOREL____________________ 
Emis astazi , 19.02.2014
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.421 din 19.02.2014

A V I Z
la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice pentru anul 2014

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 19.02.2014 discuţie,proiectul de hotarare privind  
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2014.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate in procesul verbal 
de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 
local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al comunei Cocora adoptarea proiectului in forma 
prezentata.

              Presedinte comisie,
           DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    CÎRJAN  SAVU___________________
                                                                                    NECULA  VALENTIN_____________
                                                                                    TOADER VASILE_________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN__________

Emis astazi, 19.02.2014
La Cocora


