ROMANIA
COMUNA SMEENI , JUDE!UL BUZ"U
CONSILIUL LOCAL ,

HOTARARE

privind aprobarea Planului de ocupare a func#iilor publice in anul
2012 pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei
Smeeni, jude#ul Buz$u
Consiliul local al comunei Smeeni , jude!ul Buz"u ;
Av"nd în vedere :
•
•
•
•

•

•

•

•

expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, dl. Nicu N$stase
înregistrat$ la nr. 7356 din 16 decembrie 2011 ;
referatul de legalitate al d-nei secretar Iancu Viorica, înregistrat la
nr.7357 din 16 decembrie 2011 ;
raportul de avizare pe fond al proiectului de hot$râre , emis de Comisia
de specialitate a Consiliului Local Smeeni ;
prevederile Hot$rârii Consiliului local Smeeni nr.27/2010 privind
aprobarea organigramei , num$rul de personal si a statului de func#ii
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Smeeni, jude#ul
Buz$u , modificata prin Hot$rârea Consiliului Local nr.16/2011 ;
prevederile Ordinului nr7660/2006 a Pre%edintelui Agen#iei Na#ionale a
Func#ionarilor Publici privind aprobarea Instruc#iunilor pentru elaborarea
Planului de ocupare a func#iilor publice;
prevederile Hot$rârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei func#ionarilor publici, cu
modific$rile si complet$rile ulterioare;
Avizul
nr.491145/28.07.2010
eliberat
de
Agen#ia
Na#ionala
a
Func#ionarilor Publici , privind func#iile publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Smeeni, jude#ul Buz$u;
prevederile art.23 alin. (1), alin.(2)
lit. „b’ si alin.(4) din Legea
nr.188/1999 privind Statutul func#ionarilor publici, republicata (R2), cu
modific$rile si complet$rile ulterioare,

În temeiul art. 36 alin. ( 2 ) lit.a , alin. (3) lit. ’’b’’ , art. 45 ,
coroborat cu prevederile art. 115 alin. 1 lit. ‚’’b’’ din LEGEA nr. 215 din
23 aprilie 2001(**republicat"**)(*actualizat"*)administra!iei publice
locale , modificat" #i completat" :

HOT"R"&TE:
Art. 1 Se aprob$ Planul de ocupare a functiilor publice in anul 2012
pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Smeeni, judetul
Buzau, conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.
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Art.2 Secretarul
hot!râri :
•
•
•
•

comunei

va

asigura

transmiterea

prezentei

Institu!ia Prefectului -Jude!ul Buz"u,
Primarul comunei ,
Compartiment contabilitate,
A N F P Bucure#ti

PRE!EDINTE DE !EDIN"#,
Consilier local,
Tudose Angela

CONTRASEMNEAZ#,
Secretar ,
Raimonda Viorica Iancu

Nr. 45 , Smeeni - Buz$u, 27 DECEMBRIE 2011 ;
Hot!rârea a fost adoptat cu 11 voturi „pentru”, 0 „împotriv!” , 0 „ab"ineri”
din totalul de 15 consilieri locali în func"ie, din care prezen"i 11 ;
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JUDETUL BUZAU
COMUNA SMEENI
PRIMAR
Nr. 7356 din 16 DECEMBRIE 2011
E X P U N E R E DE

MOTIVE

la proiectul de hot$râre privind aprobarea Planului de
ocupare a func#iilor publice în anul 2012 pentru aparatul de
specialitate al Primarului Comunei Smeeni , jude#ul Buz$u.

Potrivit competentelor stabilite prin lege , Consiliul local aproba,
la propunerea Primarului, organigrama, statul de functii, numarul de
personal , numarul de functii publice si Planul de ocupare a functiilor
publice pentru aparatul de specialitate.
Planul annual de ocupare a functiilor publice constitue cadru
legal de avizare si ocupare a functiilor publice , asigurand totodata
conditiile pentru promovarea in cariera a functionarilor publici, cu
indeplinirea conditiilor prevazute de lege. Dupa aprobare , acesta se
transmite Agentiei Nationale a Functionarilor publici . Pentru aparatul
de specialitate al Primarului Comunei Smeeni s-a avut in vedere
numarul functionarilor publici si al functiilor publice aprobate pana
in prezent, potrivit prevederilor legislatiei in vigoare.
In considerarea celor prezentate, am initiat proiectul de hotarare
alaturat, pe care il supun dezbaterii si aprobarii.
PRIMAR,
NASTASE NICU
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CONSILIUL LOCAL SMEENI
JUDETUL BUZ!U

Anexa la
la HCL 45/27.12.2011
PLAN DE OCUPARE A FUNC#IILOR PUBLICE ÎN ANUL 2012 PENTRU
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. Smeeni,JUDETUL BUZ!U

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administra#ia public" local"

Func!ia public"

Nr.
Nr. maxim
Nr. maxim maxim Nr. maxim de
Nr. maxim de
Nr. maxim Nr. maxim
de func!ii
Nr. maxim
de func!ii de func!ii
func!ii
func!ii
de func!ii de func!ii
publice
de func!ii
publice
publice
publice
publice care
publice
publice
rezervate
publice
care vor fi supuse
rezervate
vor fi ocupate
ocupate vacante
promov"rii
înfiin!ate reorganiz promov"rii
prin recrutare
rapide
"rii

secretar comun"

1

1

Total categoria func!ionari publici de conducere

1

1

consilier clasa I grad profesional asistent

3

2

1

1

Total functii publice clasa I

3

2

1

1

referent clasa III grad profesional superior

6

6

referent clasa III grad profesional asistent

2

1

1

1

Total functii publice clasa III

8

7

1

1

Total functii publice executie
Total functii publice

11
12

9
9

2
2

2
2

Ordonator principal de credite,
Primar,
NICU NASTASE

Secretar,
Iancu Viorica Raimonda

