ROMANIA

JUDETUL BUZLU
COMUNA CISLAU
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
n9$rlaparatul de
privind aprobarea Planului de ocupare al funcli-rl9t p"Utige
jude{ul
Buz[u
speciatital" primaru'ii comunei CISLAU,
"f,
Pentru anul 2OL7

Consiliul ioca-l al comunei CislS'u' judelul Buzdu'

Avdnd in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Cis16u'
nr. 4329120.O9.2106;
raportui de specialitate al consilierului juridic din cadrul
cisl5'u, inregistrat
compartimentului juridic qi resurse umane a1 PrimSriei comunei
la nr. 4739 I 1 1. 10'2016;
-rapoartel e de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Cis15.u, inregistrate 1a nr. 4878,4879,4880 119' 10'2016;
-.raria in vedere prevederile art. 23 ayn. (+) di1 Legea nr. 188/ 1999
func.tionariior publici (r2\, cu modificdrile qi completdrile

privind Statutul
ulterioare;

-prevederileordinuluinr,T660l2006privindaprobarea-.
publice;
Instrucliunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcliilor
Publici
-adresa nr. 45 IL4 l2OL6 a Agenliei Irialionale a Func{ionarilor
privire ia Planul de ocupare al
inregistratd lanr. 4157 ll2.Og.2016 cu oiiecliu.ti cu
pentru anul 2017;
2n"]iito, publice al comunei Cislhu, propus
privind
g

prevederile art. 36. alin. din iegea nr.21512001
;
aiministralia public5. 1oca15. cu modificarile qi completdrile ulterioare
administralia
privind
nr.2I512OO1
Legia
in temeiul art.45 alin. (1) din
ulterioare,
public5. locald, republicata, cu modificdrile qi completSrile

HOTAnA$TE:
Art.1. Se aprob5- Planul de ocupare al funcliilor
judelul
specialitate al primarului comunei CISLAU'

publice pentru aParatul de
Burzdu pentru anul 2Ol7

conform anexei nr. 1 la prezenta hotdrdre'
Art.2. Secretarul Primdriei Cisldu va comunlca persoanelor qi autoritd-1ilor
interesate Pr ezenta hotdrdre.

Nr. 38
Cislau, 27.LO.2OL6

legalitate,

din data de
a fost adoptati de Consiliul local al comunei Cislau in sedinla
administraliei
a
sau (3) din Legea nr. 27512001
27 .lO.2016 cu respectarea art' 45 alin" frl, tZf
de B voturi "pentru"' cu '1 "impotnva" ' cu
numdr
,"
actualizatda,
publice loca1e. republicatd si
",
funclie si 12 consilieri prezenti 1a sedinlA'
in
,rotu.i "ablineri" din numarui total de 13 consilieri
Aceastd hotArAre

,0

Bsfl. 4 ex.

