RoMÂNIA
]UDEŢUL
coMUNA TILIşCA
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CONSTLTUL LOCAL

HoTĂnÂREA Nr

64l2oL7

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al personalului
din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Tilisca pe anul 201g

Consiliul LocalaĺComuneiTilişca, întrunitîn
şedinţă ordinară la data de 28 noiembrie2OI7,
Având învedere expunerea de motive a Primarului Comunei Tilişca nr. 178 din 2B.7í'2o77,
referatul secretarului nr' I77 din 28.11.2017 şi avizul comisĺei pentru a.iiuităçi social-culturale, culte,

învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi spoft,
In baza avizului nr 50553/2017 emis de ANFP Bucureşti privind Planul de ocupare a a functiilor
publice pentru anul 2018,
In conformitate cu prevederile:
aft. 11 din ordinul nr 766012006 privind aprobarea Instruďiunilor pentru elaborarea Planuluĺ de
ocupare a functiilor publice,
aft 107 din Legea nr 188/1999 privind Statutul funţionarilor publĺci, cu modificărĺle completärile
şi
ulterioare,

-

aft XVI alin (2) din Legea nr I6u2003 privind unele mäsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnĺtăţilor publice, a funţiilor publice si mediul de afaceri, prevenirea sanţionarea
şi
corupţiei,

-

aľt XIII din oUG nr 2l20t5 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum
şi alte

măsuri,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 75312077 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice,
In temeiul ań 36 alin (2) lit a) coroborat cu alin 3 lit b), aft' 45 alin (1), art. 115 alin (1) lit b) din
Legea nr. 2t5l200L a administraţiei publice locale, republicată, cu modif|cările
ţi completările ůlterĺoaŕe,
^

HoTĂnĂŞTE:
Aft 1: Se aprobă Pĺanul de ocupare a funcţiilor publice al personalului din cadrul

Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Tilisca pe anul 2018, conform anexei nr
1 la prezenta hotärâre.
Art 2: Cu aducerea la îndeplĺnirea prezentei hotărârii se însărcinează Secretarul
Comunei Tilisca.
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Anexa nľ. 1 la HCL nr. 64lŻ017

PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018 A PERSONALULUI DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI
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