
 
 

 

  HOTĂRÂREA Nr.8 
Din 15 februarie 2018 

privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al  primarului 
comunei  TREZNEA pentru anul 2018 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA 
Întrunit în ședință ordinară 

 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive a Primarului comunei  TREZNEA, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, 

raportul  compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei TREZNEA 
înregistrat sub nr. 4006/12.02.2018 ;     

- Hotărârea Consiliului Local Treznea nr.28 din 7 aprilie 2016;  privind aprobarea Organigramei, a 
numărului de posturi şi a statului de functii ale instituţiei   pentru anul 2016;    

- prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare ; 

-  prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de 
ocupare a funcţiilor publice ; 

- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, ale 
Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 

- prevederile art. 36, alin. (2) litera a), ale alin. (9)  şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;           

În temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ;         

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al  primarului 

comunei TREZNEA pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din  prezentul proiect de  hotărâre . 
Art. 2  Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei TREZNEA , în 

calitate de ordonator principal de credite și secretarul comunei . 
Art. 3 Serviciul Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre : 
 Instituţiei Prefectului judeţului Sălaj ; 
 Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ; 
 Primarului comunei Treznea ; 
 Pe site-ul institutiei ; 
 Locuitorilor comunei prin afisare; 
 Dosar hotărâri; 
 Dosar de ședință; 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
LAZĂR CORINA-FLORINA        
                                      CONTRASEMNEAZĂ  

                                                                                                                 SECRETAR 
                                                                               BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN 

 

Consilieri prezenţi : 9 
Consilieri absenti :- 
Voturi pentru ……...9 
Voturi împotrivă:-                     

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI TREZNEA 

 


