ROMANIA
COMUNA SMEENI , JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL ,

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice in anul
2017 pentru Aparatul de specialitate al Primarului comunei
Smeeni, judeţul Buzău
Consiliul local al comunei Smeeni , judeţul Buzău ;
Având în vedere :
•

expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, dl. Andrei Ion
înregistrată la nr. 4501/06.05.2017 ;

•

avizul de legalitate al
hotarare ;

•

raportul de avizare pe fond al proiectului de hotărâre , emis de Comisia
de specialitate a Consiliului Local Smeeni ;

•

nota de fundamentare a secretarului comunei Smeeni;

•

prevederile Hotărârii Consiliului local Smeeni nr.
95/2016 privind
aprobarea organigramei , numărul de personal si a statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Smeeni, judeţul
Buzău, cu modificarile si completarile ulterioare ;

•

adresa nr.14935/2017 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;

•

prevederile Ordinului nr. 7660/2006 a Preşedintelui Agenţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice;

•

prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea si dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu
modificările si completările ulterioare;

•

prevederile art.23 alin. (1), alin.(2)
lit. „b’ si alin.(4) din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata (R2), cu
modificările si completările ulterioare,

secretarului de comuna dat pe proiectul de

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.
215/2001, a administraţiei publice locale republicata (r2), cu
modificarile şi completarile ulterioare :

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a functiilor publice in anul 2017

pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Smeeni, judetul
Buzau, conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2 Secretarul
hotărâri :
•
•
•
•

comunei

va

asigura

transmiterea

prezentei

Instituţia Prefectului -Judeţul Buzău,
Primarul comunei ,
Compartiment contabilitate,
A N F P Bucureşti

Presedinte de sedinta
Consilier local
Alion Adrian

Contrasemneaza
Secretarul comunei ,
Jr. Stanescu Anghel Luigi

Nr. 47/12.05.2017 Smeeni - Buzău,

;

Hotărârea a fost adoptat cu 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” ,
0„abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi 13 ;

