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                                                             HOTĂRÂREA NR. 126                                                         
                                                                         din 20.12.2016

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 din cadrul
aparatului de specialitate al primarului și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a

Persoanelor 
  

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară în data de
20 decembrie 2016;

Având în vedere că A.N.F.P. nu a transmis observaţii  şi  propuneri la Proiectul Planului de
ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 din cadrul aparatului de specialitate al primarului și al
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a  Persoanelor, Expunerea de motive  nr. 16805/2016
a Primarului oraşului Șimleu Silvaniei, Raportul de specialitate nr. 16806/2016 al Direcției Economice
şi  Avizul  Comisiei  juridice  şi  de  disciplină,  administraţie  publică  locală,  apărarea ordinii  şi  liniştii
publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele minorităţilor a Consiliului Local;

   În  baza  prevederilor  art.  23  din  Legea  nr.188/1999  privind  Statutul  funcţionarilor  publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 din Ordinul nr.7660/2006 al Preşedintelui
Agenţiei  Naţionale  a  Funcţionarilor  Publici  privind  aprobarea  Instrucţiunilor  pentru  elaborarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice şi ale  art. 36 alin. 2 lit. a alin. 3 lit. b din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;
         În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

                                                                  HOTĂRĂŞTE:

         Art.1. Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 din cadrul aparatului de
specialitate al primarului și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Şimleu
Silvaniei, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Economică.

Art.3.  Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

      Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul oraşului Şimleu Silvaniei;
- Prefectul Judeţului Sălaj;

 - Direcția Economică;
- Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
- dosar hotărâri.

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  CONTRASEMNEAZĂ,
                     VIDA JANOS-ANTAL                                                       SECRETAR DELEGAT, 

                                           ALINA-MARIANA PETHO        


