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la proiectul de hotirdre privind aprobarea Planului de ocupare a funcJiilor publice pe anul
z}Is,pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judelean Ialomila, Direclia Jude{eand

de Evidenld a Persoanelor Ialomila qi Camera Agricold Judeleand Ialomila

in conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
func{ionarilor publici, republicatd, cu modificdrile si complet[rile ulterioare, Planul de
ocupare a funcliilor publice se elaboreazd anual de cdtre preqedintele consiliului
jude{ean, prin aparutul de specialitate.

Planul de ocupare a functiilor publice s-a intocmit pe baza prevederilor Legii
nr.l88/1999 privind Statutul funcfionarilor publici, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare gi a anexei nr. 2b) din Ordinului pregedintelui A.N.F.P. nr.
766012006 privind aprobarea instrucJiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a
funcliilor publice, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Jude{ean IalomiJa,
precum gi pentru Direc{ia Judeleand de EvidenJ[ a Persoanelor Ialomila qi Camera
Agricold Judelean6 lalomila.

Direclia Judeleand de Evidenld a Persoanelor a transmis prin adresa nr.
1682126.08.2013 propunerile privind planul de ocupare a funcliilor publice pe anul 2015.

Camera Agricoli Jude{eand lalomila a transmis prin adresa nr. 591125.08.2014
propunerile privind planul de ocupare a funcliilor publice pe anul 2015.

Planul de ocupare a funcliilor publice atdt pentru aparatul de specialitate al
consiliului jude{ean cdt gi pentru institutiile din subordinea acestuia se aprobd prin
hotdrdre a consiliului judelean.

Planul de ocupare pe anul 2015 cuprinde:
-115 functii publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean

IalomiJa;
- 17 functii publice pentru Direclia Jude{eand de Eviden{d a Persoanelor Ialomi}a;
- 17 functii publice pentru Camera Agricol6 Judefeand Ialomila.
Proiectul Planului de ocupare a func{iilor publice pe anul 2015 a fost inaintat

Agenliei Nalionale a Funclionarilor Publici, cu adresa nr. 6966129.08.2013, in vederea
analizei qi formuldrii eventualelor observalii gi propuneri, inainte de data aprobdrii prin
hotdrdre de consiliu.
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Prin adresa nr. 3698512014 Agen{ia Na{ional5 a Funclionarilor Publici a
comunicat faptul cd. la propunerile privind planurile de ocupare a funcfijlor publice
pentru anul 2015 trebuie avut in vedere aplicarea dispoziliilor art. 61 qi ale art. 62 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funclionarilor publici, republicatd., cu modificdrile si
completSrile ulterioare, articole care fac referire la terminarea perioadei de stagiu pentru
func{ionarii publici debutan{i in anul 2015.

AvAnd in vedere cele prezentate mai sus, supunem atenliei Planul de ocupare a
funcliilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judelean Ialomita,
Directia Jude{eand de Evidentd a Persoanelor Ialomila gi Camera Agricold Jude{eand
Ialomi{a, pe anul 2A15, conform anexelor nr. 1, 2 si 3 care fac parte integrantd din
prezentul raport.
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