ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

HOTĂRÂREA NR. 47 /2018
Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, judetul Harghita, întrunit în ședința de îndată din data
de 13 iunie 2018 ;
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Gălăuțaș nr. 7/ 82 /2018;
Raport de specialitate al secretarului unităţii administrativ-teritoriale nr. 7/83/2018;
Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice,
Propunerea pentru Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul administraţiei publice
locale a comunei Gălăuţaş, pentru anul 2018, înaintată cu adresa nr. 1799/2018, înregistrată la
ANFP sub nr. 29259/2018;
Adresa ANFP nr. 29259/2018, înregistrată la Primăria comunei Gălăuțaș sub nr. 1799/2018
privind faptul că nu sunt observații față de modul de completare a Planului de ocupare a funcțiilor
publice pe anul 2018;
Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și
completările ulterioare;
H.G. nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu
modificările și completările ulterioare;
Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv comisia
pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a
drepturilor cetăţenilor, nr.9/43/2018, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, familie,
protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului, nr.9/42/2018, comisia de
specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ nr . 9/
41/2018 ;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 1, alin.2, lit.a), alin.3 lit.b), alin. 4 lit. a şi ale art. 45,
art.115 alin.1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul administraţiei publice
locale a comunei Gălăuţaş pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
ART.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
primarului comunei Gălăuțaș și Instituției Prefectului-Județul Harghita.
ART.3 .Cu aducere la îndeplinire se încredinţează primarul şi secretarul comunei.
Gălăuţaş, la 13 iunie 2018
Președinte de ședință,
Consilier local
Urzică Sorin-Marin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Gălăuţaş
Morar Monica-Camelia

