
R  O  M  Â  N  I  A 
J U D E Ţ U L S Ă L A J 

ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
CONSILIUL  LOCAL 

 
              

HOTĂRÂREA NR.149 
din 18.12.2008 

 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2009 
din cadrul  aparatului  de  specialitate al primarului,  Serviciului  Public 
Comunitar Local  de  Evidenţă  a  Persoanelor  şi al  Serviciului Public Poliţia 

Comunitară a oraşului Şimleu Silvaniei 
  

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară în 
data de 18.12.2008 ; 

Având în vedere că A.N.F.P. nu a transmis observaţii şi propuneri la Proiectul Planului de 
ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2009 din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a  Persoanelor  şi al Serviciului Public Poliţia 
Comunitară a oraşului Şimleu Silvaniei, Expunerea de motive  nr.12887/2008 a Primarului 
oraşului, Raportul de specialitate nr.12888/2008 al secretarului oraşului 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 2009 din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Şimleu Silvaniei şi al Serviciului Public Poliţia Comunitară a oraşului Şimleu 
Silvaniei, conform anexelor nr.1, 2 şi  3  la prezenta hotărâre. 

 Art.2. Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Biroul buget, 

finanţe, contabilitate, salarizare. 
 Art.4. Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentei hotărâri Tribunalului 

Sălaj, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
   - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei ; 
   - Prefectul Judeţului Sălaj ; 
    - Compartimentul salarizare ; 
   - ANFP Bucureşti ; 
   - Dosar hotărâri. 

                                                 
     
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,           CONTRASEMNEAZĂ,  
CHERECHEŞ GHEORGHE–DOREL                         SECRETARUL ORAŞULUI,  
                 ELENA-MARIA MOCAN   


