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RAPORT
la proiectul de hotdrAre privind aprobarea Planului de ocupare a funcfiilor publice pe anul
2014, pentru aparatul de specialitate al Consiliului JudeJean IalomiJa, Direclia Judeleand

de Eviden!5 a Persoanelor Ialomila gi Camera Agricold Jude{eanl lalomita

in conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr.l88/1999 privind Statutul
func{ionarilor publici, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, Planul de
ocupare a funcfiilor publice se elaboreazd, anual de cdtre preqedintele consiliului
judefean, prin aparatul de specialitate.

Planul de ocupare a functiilor publice s-a intocmit pe baza prevederilor Legii
nr.188/1999 privind Statutul funcfionarilor publici, republicatd, cu modificarile si
cornpletarile ulterioare qi a anexei nr. 2b) din Ordinului preqedintelui A.N.F.P. nr.
766012006 privind aprobarea instrucfiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a
funcJiilor publice, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judelean Ialomifa,
precum gi pentru Direcfia Jude{eand de Eviden!5 a Persoanelor Ialomifa qi Camera
Agricol6 Judeleand IalomiJa.

Direclia JudefeanS de Evidenfd a Persoanelor a transmis prin adresa ff.
1629127.08.2013 propunerile privind planul de ocupare a funcliilor publice pe anul 2014.

Camera Agricold JudeJeand Ialomifa a transmis prin adresa nr. 484122.08.2013
propunerile privind planul de ocupare a funcfiilor publice pe anul 2014.

Planul de ocupare a funcJiilor publice atdt pentru aparatul de specialitate al
consiliului judelean cdt qi pentru institutiile din subordinea acestuia se aprobd prin
hotdrdre a consiliului judelean.

Planul de ocupare pe anul2014 cuprinde:
-115 functii publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judelean

Ialomi{a;
- 17 functii publice pentru Direclia Judeleand de Evidenld a Persoanelor Ialomi{a;
- 17 functii publice pentru Camera Agricold Judeleand Ialomila.
Proiectul Planului de ocupare a funcJiilor publice pe anul 2014 a fost inaintat

Agenfiei Nalionale a Functionarilor Publici, cu adresa nr. 5875130.08.2013, in vederea
analizei qi formuldrii eventualelor observafii qi propunei, inainte de data aprobdrii prin
hotdrdre de consiliu.

Prin adresa ff. 3378712013 Agenjia NaJionald a Funcfionarilor Publici a
comunicat faptul ca nu sunt observatii referitoare la modul de completare a proiectului
Planului de ocupare a func{iilor publice pe anul 2014.
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Avdnd in vedere cele prezentate mai sus, supunem aten{iei Planul de ocupare a
funcliilor publice pentru aparatril de specialitate al Consiliului Judelepn Ialomita,
Directia Judeleanl de Evidentd a Persoanelor lalomila qi Camera Agricoid Judeleanf,
Ialomifa, pe anul 2014, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 care fac parte integrantd din
prezentul raport.
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