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:'J?l,i:,pubrice

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

pe anur 2018

legal constituit, intrunit la lucr6rile

qedintei ordinare din data de 19 septembrie 2017,
:

-

Av0nd in vedere
expunerea de motive m.643311.L.08.2017 qi proiectul de hotirdre m.643411.I.08.2017 iniliat de domnr
primar Stelian Turcu cu privire la necesitatea aprobirii Planurilor de ocupare a funcliilor public
pentru anul urmltor;
Adresa m. 48529120L7 a Agenliei Na{ionale a Functionarilor Publici prin care comunic6 faptul cd n
sunt observalii legate de modul de completare a proiectului planului de ocupare a func{iilor public
pentru anul 2018;
prevederile art. 36 al.3lit.b din Legeanr.21512001, republicat[ privind administra(ia publicd locald
cu privire la atribu{iile consiliului local qi ale primarilor pe linia organizdrli activitdlii aparatului d
specialitate al primarului qi a personalului din cadrul instituliilor qi serviciilor publice din subordine
lor;
prevederile Ordinului nr. 766012006 privind aprobarea Instruc{iunilor pentru elaborarea Planului d
ocupare a func{iilor publice;
prevederile Legii nr. 188/1999, republicatl2, privind Statutul funclionarului public;
bugetul local al comunei Le{cani aprobat prin HCL m. 2712017 gi previziunile pentru anii 2018-2020;
prevederile Legii nr.27312006 privind finanfele publice locale
Organigrama, statul de funcfii gi statul de personal pe anul 2077 aprobate prin HCL nr.6512016;

vechimea in munci gi in specialitatea studiilor functionarilor publici din aparatul de specialitat
primarului pe care urmeazi sd o implineasci in anul 20L8;

al

-

necesitatea ca institulia publici si funclion eze la nivelul standardului european, precum
principiile care stau labaza gestionirii funcliei publice;

Avind in vedere avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Av6nd in vedere prevederile Legii 5212003 privind transparen{a decizionald in administra{ia public,

r

c

modifi c5rile qi completdrile ulterioare;

in temeiul art. 45 alin.[lJ gi art. 115 alin.(l) lit.b din
administralia publicl locald;

Legea' nr. 2L5/200L republicati, privin

Hotlrigte:

Art.l Se aprobd Planul de ocupare a func{iilor publice pentru anul2018 din aparatul de specialitate
al primarului, conform anexei nr.1 care face parte integrant[ din prezenta hotdrAre.
Art.z' Primarul, secretarul gi compartimentul financiar contabil qi ajutoare de stat din cadrul primdriei
Letcani vor'aduce la indeplinire prevederile prezentei hotiriri.
Art.3 Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotirdri piimarului , compartimentului
financiar-contabil din cadrul primlriei, Instituliei Prefectului Judefului Iaqi gi AgenJiei Nationale a
O copie a prezentei hotdr6ri va
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Preqedintele qedinfei,

fi afigattr la sediut consiliului locat pentru a fi adusd

la cunoqtinJi

public[.

