
R O M Â N I A 

JUDEȚUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 54 

privind aprobarea procedurii şi a criteriilor în vederea organizǎrii  

concursului pentru ocuparea posturilor de conducǎtori  

ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din municipiului Ploieşti 

 

 Consiliul Local al Municipiului Ploieşti : 

văzând Referatul de aprobare nr. 70/21.02.2020 al Primarului municipiului 

Ploieşti domnul Dobre Adrian Florin şi Raportul de Specialitate comun al Serviciului 

Resurse Umane, Organizare şi Administrativ nr. 93/21.02.2020 şi al Direcţiei 

Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziţii Publice, Contracte 

nr.61/21.02.2020 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 

Ploieşti prin care se propune aprobarea procedurilor şi criteriilor în vederea organizǎrii 

concursului pentru ocuparea posturilor conducǎtorilor instituţiilor şi serviciilor publice 

de interes local din municipiul Ploieşti; 

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 7 – Comisia juridică, 

ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenesti, petiţii şi reclamaţii din 

data de 25.02.2020; 

în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (8) din Ordonanţa de Urgenţă 

nr.57/2019 privind Codul administrativ: „Numirea conducătorilor instituţiilor publice 

de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza 

concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de 

consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile părţii a VI-a titlul II capitolul VI 

sau titlul III capitolul IV, după caz.’’ 

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobǎ procedura şi criteriile în vederea organizǎrii concursului pentru 

ocuparea posturilor de conducǎtori ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local 

din municipiul Ploieşti, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Începând cu data prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local 

nr.138/23.04.2015 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 Serviciul Resurse Umane, Organizare şi Administrativ din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 27 februarie 2020 

 

                                                        Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR GENERAL,  

George-Sorin-Niculae BOTEZ                     Ioana-Geanina SERBINOV 


