ROMANIA
JUDETTIL DOLI
CONSILIUL LOCAL SALCUTA

HoTAnAREA r\rR 39t2ott
pfivind aprobarea Planalui de ocupare afuncliilor publice din cadrul aparatului
primarului comunei Sdlcala , pentru anul 2012.

de specialitate

al

Consiliul Local al comunei S6lcufa , judelul Dolj , intrunit in gedinfa publica ordinar6 din data de
29.09.20t1.
Lu6nd in dezbatere proiectul de hotdrdre inifiat de c[tre primarul comunei S6lcula , jude{ul Dolj ,
privind aprobarea Planul de ocupare a funcliilor publice din cadrul aparatului de specialitate ;
Avdnd in vedere referatul nr.3046128.09.2011 prezentat de domnul Militaru Liviu , secretarului
comunei S6lcula, cu privire la planul de ocupare a funcliilor publice din cadrul aparatului de specialitate
al primaTrlui comunei S6lcu{a, pentru ant:l2012.
lr,baza prevederilor:
-Ordinului Pregedintelui Agenliei Nalionale a Funcfionarilor publici nr.766012006 privind
aprobarea Instrucfiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcfiilor publice ;
-Art.23 din Legea nr 188/1999 (r2) privind Statutul funclionarilor publici ;
-Art. 36 alin (2) lit. a) qi alin. (3) lit. b) din Legea nr.21512001 privind administrafia publicd
local6, republicata, modificati gi completata,
In acord cu structura posturilor bugetate ale Primdrie comunei S6lcufa , judetul Dolj , aprobate
prin hotdr6re a Consiliului Local Sdlcula, urmare a aplicdrii art. III qi art. VI din O.U.G. nr.63120101'
In temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) din Legea nr.21512001 privind administralia publicl localE,
republicata, modificatl qi completata,

rrorAnA$rE:
Art l - Se aprobS,,Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul

aparatul de specialitate al
primarului comunei S6lcufa, pentru ami20l2 " , conform anexei ,parte integranti din prezenta hot6rdre.
Art.z - Primarul impreund cu aparatul de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei
hot6rdri
Art.3 - Prezenta hotdrdre se comunicl Agenliei Nafionale a Func]ionarilor Publici , Institufiei
Prefectului judelului Dolj , Primarului comunei S6lcufa gi se publicd pe site-ul oficial al Prim6riei
comunei Sdlcufa.
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Adoptatd in gedinfa din data de 29.09 .2011
cu un num6r de 11 voturi din numArul total de 11 consilieri in functie.

