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Hotirffrea nr.4 I 2017

,

privind aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice pe anul2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucririle

gedinlei ordinare din data de 31 ianuafie 2017,
Avdnd in vedere adresa m.6806712077 a Agenfiei Nalionale a Funclionarilor Publici

prin care se
comunicl faptul cd nu sunt observalii legate de modul de completare a Plariului de ocupare a funcfiilor
publice pentru anul 2017 ;
Avdnd in vedere expunerea de motive prezentatd" de domnul primar Stelian Turcu cu privire la
necesitatea aprobdrii Planului de ocupare a funcfiilor publice pentru anul urm[tor ; .
Avind in vedere prevederile art. 36 al.3 lit.b din Legea nr. 21512001, republicatd privind administra{ia
publicl localI , cu privire la atributiile consiliului local qi ale primarilor pe .linia organizirii activit5tii
aparatului de specialitate al primarului qi a personalului din cadrul institu{iilor qi serviciilor publice din
subordinea lor;
Avdnd in vedere prevederile Ordinului m. 766012006 privind aprobarea Instruc{iunilor pentru
elaborarea Planului de ocupare a func{iilor publice;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 18811999, republicatd 2, privind Statutul funcfionarului public;
Av6nd in vedere bugetul local al comunei Le[cani;
AvAnd in vedere prevederile Legii nr. 27312006 privind finan{ele publice locale
Avdnd in vedere Organigrama, statul de funcfii gi statul de personal pe anul 2016 aprobate prin HCL
nr.451201.6;

Av6nd in vedere vechimea in muncd gi in specialitatea studiilor funcfionarilor publici din aparatul de
specialitate al primarului pe care urmeazd sd o implineascd in anul2017;
Avdnd ?n vedere necesitatea ca institulia publicl si funclioneze la nivelul standardului european,
precum qi principiile care stau la baza gestiondrii funcliei publice;
Av0nd in vedere avinil comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Av6nd in vedere prevederile Legli 5212003 privind transparenfa decizionalI in administralia publicS;
in temeiul art.45 alin.(l) 9i art. 115 alin.(l) lit.b din Legea nr.21512001 republicatd, privind administrafia
public6locald;

norAnA$rn:
Art.1 Se aprobd Planul de ocupare a func(iilor publice pentru anul 2017 din

aparatul de

spscialitate al primarului, conform anexei nr.1 care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art,z Primarul,

secretarul gi compartimentul financiar contabil din cadrul primdriei Le{cani vor
aduce ia indeplinire prevederile prezentei hot[rdri.
Art.3 Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotdrdri primarului , compartimentului

financiar-contabil din cadrul primdriei, Instituliei Prefectului Judelului Iaqi

qi Agenliei Nationale

Funcfionarilor Publici.
O copie a prezentei hot[rdri va

fi afiqatd la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtinti publicd.
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