
                 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 2015

             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;
             Examinand:

- raportul nr.70/12.01.2015 al primarului comunei;
- raportul de avizare nr.208/30.01.2015  al comisiei pentru agricultura, 

activitati economica-financiare, protectia mediului si turism;
- raportul de avizare nr.209/30/01.2015 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 2015, 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
                                   ARDELEANU  ION

                                                                                                           CONTRASEMNEAZA
                                                                                                             p.Secretar al comunei 
                                                                                                               Stanciu Constantin    

Nr. 6
Adoptata la Cocora
Astazi , 10.02.2015    



          ROMÂNIA
JUDEŢUL  IALOMIŢA
COMUNA  COCORA
           PRIMAR
Nr.70/12.01.2015

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 publici.
                                Având în vedere că doamna Toma Marcela secretarul de drept al comunei
s-a pensionat anticipat începând cu data de 1 ianuarie 2015, postul se secretar al comunei 
devenind vacant, ne propunem să-l scoatem la concurs şi eventual să-l titularizăm pe post pe 
cel care pe perioada cât doamna Toma Marcela a fost detaşată la Primăria Colelia a îndeplinit 
funcţia de secretar al comunei.
                                  De asemeni postul de Consilier stare civila a devenit vacant începând cu 
data de 01 noiembrie 2014,  ca urmare a pensionării pe caz de boală a doamnei Petcu 
Victoria.Avem în vedere ca în perioada următoare să asigurăm ocuparea şi acestui post în 
vederea asigurării în bune condiţii a activităţii de stare civilă la nivelul comunei. 
                                 Având în vedere cele menţionate propun spre aprobarea Consiliului local 
Cocora, Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015 în forma prezentată.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin Dănuţ


