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PRIVIND  APROBAREA  PLANULUI   DE  OCUPARE   A  FUNCTIILOR  PUBLICE   DIN  APARATUL  DE  SPECIALITATE  AL 
PRIMARULUI   COMUNEI  ADUNAŢI   PE ANUL  2021 

 
         Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului comunei Adunaţi, privind aprobarea planului de ocupare a 
funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Adunaţi pentru anul 2021; 
        - prevederile HCL Adunaţi nr.28/29.10.2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de 
funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Adunaţi şi al serviciilor publice aflate în 
subordinea Consiliul Local al comunei Adunați;  
        - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 
       - avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe, programe finanțare europeană, administrarea 
domeniului public şi privat și agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului; 
       - avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu 
publicul, servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, drepturile omului, pază şi ordine, protecţie civilă, 
familie şi protecţie copii; 
       - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi, judeţul Prahova; 
       În baza prevederilor :  
       -  art.129 alin.2 lit. d, art.465, art.466, art.467, art.469, art.470, art.476, art.477, art. 478 și art. 479  din 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu  modificările și completările ulterioare; 
       - prevederile art.11 alin.2 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de Ocupare a funcţiilor publice;       În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

           CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNAŢI adoptă prezenta hotărâre: 

       Art.1.Se aprobă planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Adunaţi pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.         
      Art.2.Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Adunaţi, judeţul Prahova. 
      Art.3.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija  
secretarului  general comunei Adunaţi. 
 

      PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,          
                                                  CONTRASEMNEAZĂ, 

           DURICU VALENTIN - CONSTANTIN                              SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 
                                                                   PETRUŢA  TERMENTU 

 
ADUNAŢI,  17.12.2020 
NR.53 
Nr. consilieri în  
funcţie 

Nr. consilieri 
prezenţi 

Nr. voturi 
pentru 

Nr. voturi 
contra 

Nr. voturi abțineri 

         11       11   11        0      0 
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