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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

PRIMĂRIA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Primăriei comunei Pîrteştii de

Jos, pentru anul 2017

Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava ;
Având în vedere :

- Expunerea de motive a domnului Toma Ioan Pavel primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava nr. 8376 din 16.12.2016;

- Raportul Compartimentului aparat propriu de lucru și resurse umane din cadrul Primăriei
comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, înregistrat la nr.8378 din data de 16.12.2016;

- Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 8375 din 16.12.2016 privind proiectul
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017

- Raportul comisiilor de specialitate nr. 2 și 3 din cadrul Consiliului Local Pîrteştii de Jos prin
care avizeză favorabil acest proiect de hotărâre ;

- Ordinul nr. 7660 din data de 24.08.2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice;

- Prevederile art 23 alin. (2) lit. b), alin (3), (4) şi (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b) şi a art. 45 coroborat cu art.
115 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Primăriei com. Pîrteştii de Jos,
judeţul Suceava, pentru anul 2017, conform anexei care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul, Compartimentul aparat permanent de lucru și resurse umane şi Compartimentul
financiar –contabil, taxe și impozite locale și achiziții publice din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte şedinţă,
Lazarovici Elena

Pîrteştii de Jos, 31.01.2017 Contrasemnează
Nr.1 Secretarul comunei,

Ciornei Laura
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