
JUDETUL  VASLUI  
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT   DE  HOTARARE 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul  

Comunei Muntenii  de Sus, pentru anul 2015 
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art. 21, art. 24, art. 27 şi art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b), raportate la cele ale art. 63 alin. (5) lit. 

e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

f) art. 23, art. 57 alin. (1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
            g) Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate prin 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006; 

  h) Hotărârii Consiliului Local nr. 40/2014 privind aprobarea organigramei si a statului de 
functii din aparatul de specialitate al Primarului comunei Muntenii de Sus, judetul Vaslui; 

luând act de: 
a) expunerea de motive a primarului comunei Muntenii de Sus, în calitatea sa de iniţiator, 

calitate acordată de prevederile  art. 33 din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Muntenii de Sus, judetul  Vaslui;   

c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru  administraţia publică 
locală, juridică, cultură, tineret şi sport, protecţie şi asistenţă socială şi petiţii;    
   în temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MUNTENII  DE  SUS,  JUDETUL  VASLUI 
H O T A R A S T E : 

Art. 1. - (1) Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice de la nivelul Muntenii  de 
Sus, pentru anul 2015, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Proiectul planului prevăzut la alin. (1) a  fost depus  la Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici spre analiză, în vederea efectuării eventualelor observaţii şi/sau propuneri, 
în termen de 30 de zile de la primire. 

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus, prefectului 
judeţului Vaslui, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin prin publicarea pe pagina de internet la adresa: munteniidesus.ro. 

Muntenii  de  Sus,   29 septembrie 2014 
Initiator,                       Avizat favorabil proiectul:       

 Primar,                     Secretar comuna;       
Vasile  Anton                                                          (cu exercitare temporara de atributii),  
               MONICA  BURGHELEA 

http://www.vulcanabai.ro/hotarari_cl.php�

