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                      HOTĂRÂREA nr. 53/2016 
                   privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 

 
        Consiliul local al comunei Vetiş, judetul Satu Mare,   
        Având in vedere; 
        - proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Vetiş,  
        - raportul de avizare al comisiei pentru activitaţi juridice şi a comisiei buget 
finanțe din cadrul consiliului local Vetiş; 
         Respectând prevederile Ordinului ANFP nr. 7660/2006 privind aprobarea 
Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice , 
         Luând în considerare  prevederile art 23 alin. (2) lit. “b” și alin. (5) din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor   publici,   republicată, cu   modificările și 
completările ulterioare : 
         Analizând dispozitiile art. 7 si 8 din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea 
normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu 
modificările și completările ulterioare; 
         În temeiul dispozițiilor art. 36 al. (2) lit. „a” ; art. 45 (1) si art. 115 alin. (1) lit. 
„b‟ si alin. (3) din Legea nr. 215/200l a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE : 
 

Art. 1  Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Vetiş, judeţul Satu Mare, pe anul 2017 prezentat în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2  Primarul comunei si secretarul comunei Vetiş vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3   Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului judetului Satu 
Mare în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, precum și Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti. 

 
Vetiș,  la  26.10.2016 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
    BILAN SIMONA                                                              Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                     ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
Total consilieri 15 , Prezenti 12, Pentru  12 voturi, Impotriva 0 , Abtineri 0 



 

Anexa nr. 2b) – ordonatori principali de credite din administrația publică locală 

Funcția publică 

Nr. 
maxim 

de funcții 
publice 

Nr. de 
funcții 
publice 
ocupate 

Nr. de 
funcții 
publice 
vacante 

Nr. 
maxim 

de funcții 
publice 
care vor 

fi 
înființate 

Nr. maxim de 
funcții 
publice 
supuse 

reorganizării 

Nr. maxim de 
funcții 
publice 

rezervate 
promovării 

Nr. maxim 
de funcții 
publice 

rezervate 
promovări

i rapide 

Nr. maxim 
de funcții 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare 

Secretar al comunei 1 1       

Șef serviciu  1  1     1 

Șef birou 2  2     2 

Total categoria funcționari publici de conducere 4 1 3     3 

         

Consilier juridic clasa I grad profesional  superior 1  1     1 

Consilier clasa I grad profesional debutant 3 2 1  2   1 

Consilier clasa I grad profesional asistent  5 3 2 2  2  2 

Consilier clasa  I grad profesional principal  4 2 2      

Consilier clasa I grad profesional superior 4 4       

Polițist local clasa I grad profesional asistent 2  2      

Total funcții publice clasa I  19 11 8     4 

         

Total funcții publice clasa II         

Referent clasa III grad profesional debutant 1  1      

Referent clasa III grad profesional principal          

Referent clasa III grad profesional  superior 1 1       

Polițist local clasa III grad profesional debutant 3  3     2 

Total funcții publice clasa III  5 1 4     2 

Total funcții publice de execuție  24 12 12      

Total funcții publice  28 13 15 2 2 2  9 

    

 

 

Vetiş 18.10.2016 

 

Primar  

Ing. IULIU ILYES 

 

 


