
     ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010, 

pentru aparatul sde specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov şi serviciile publice 
subordonate:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ilfov şi Serviciul Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanei a Judeţului Ilfov.

Consiliul Judeţean Ilfov:
Având în vedere:

Adresa Consiliului Judeţean Ilfov cu nr. 7593/25.08.2009, înaintată Instituţiei Prefectului 
şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;

Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov nr.MC/18910/10.09.2009 înregistrată la 
Consiliul Judeţean Ilfov cu nr.9531/10.09.2009;

Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean înregistrată 
cu nr……………………………;

Raportul comun al direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov înregistrat cu 
nr…….……………………..;

Raportul de avizare al Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea  drepturior şi libertăţilor cetăţeneşti;

Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe,bănci, prognoze şi studii economice;
 Prevederile art. 23, alin.2, lit. b  din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor 
Publici republicată, modificată şi completată;

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/24.08.2006 
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare  a funcţiilor publice;

În temeiul prevederilor art. 91 alin (1) lit. f si art.97 din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale republicată, modificată şi completată; 
                                                                       HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Planul  de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov pentru anul 2010  conform anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Planul  de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului propriu al 
Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, pentru anul 2010 conform anexei 
nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Planul  de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului propriu al 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei a Judeţului Ilfov, pentru anul 2010 
conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, prin direcţiile de specialitate, va asigura 
aplicarea prezentei Hotărâri.

PREŞEDINTE,
CRISTACHE RĂDULESCU

                                                 
Contrasemnează,

            SECRETAR AL JUDEŢULUI
                           Monica TRANDAFIR

Nr.–––––––––––
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