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HOTARAREA NR.45

DIN 28"09.20L6
PRIVIND'PL.ANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE" DIN CADRUL APARATULUI
DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BUCIUM, PENTRU ANUL 2077

Consiliul Local al comunei Bucium
AvAnd in vedere Expunerea de motive a Primarului comunei Bucium, in calitate

de initiator al proiectului de hot516re si raportul de specialitate intocmit de
compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului
comunei Bucium"

ln

conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea
Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcliilor publice ;
AvAnd in vedere prevederile art" 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici, republicatS, cu modific5rile gi completirile ulterioare ;
Av6nd in vedere prevederile O.U.G. nr" 34/2009 cu privire la rectificarea
bugetarb pe anul 2009 gi reglementarea unor mdsuri financiar-fiscale, cu
modific5rile gi completSrile ulterioare;

Av6nd in vedere prevederile Legii nr, 24/2OOO privind normele de tehnicb
legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatS, cu modificbrile gi

completdrile ulterioare;
Av6nd in vedere prevederile art,36, alin. (2) litera a), ale alin, (9) gi ale art.
115, alin,(1), litera b) din Legea nr.2t5/2001 privind administratia publicd localS,
republicatS, cu modificirile 9i complet5rile ulterioare ;
In temeiul art.45, alin, (1) din Legea nr.2I5/200L privind administratia publicE
locald, republicat5, cu modific5rile gi completErile ulterioare ,
Fi

oTARA$TE:

Art.1 Aproba,,Planul de ocupare a functiilor publice" din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Bucium, pentru anul 2017, conform Anexei nr. 1,
parte integrant5 din prezenta hotdr6re
Art.2 Se incredinteazd cu ducerea la indeplinire a prezentei hot516ri Primarul
comunei Bucium, in calitate de ordonator principal de credite ,
Art. 3 Secretarul comunei Bucium va comunica prezenta hot5rAre :
"

Art.4 Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local Bucium, in sedinta
ordinara, cu un numar de 11 voturi ,,pentru", 0 ,,impotriva" si 0 ,,abtineri" din 11
consilieri prezenti, dintr-un numar de L1 consilieri locali validati"

Presedinte de sed
Consilier local,
Bolundut Ovidiu

Avizat,

