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HOTĂRÂREA nr. 71/2017 
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018 

 

 
            Consiliul local al comunei Vetiş, întrunit în şedinţă ordinară azi 20.12.2017, 

            Având în vedere; 

             Raportul de specialitate, Proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului 

comunei Vetiş, județul Satu Mare precum şi raportul comisiei de specialitate, 

             Respectand 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”si alin. (5) din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul functionarilor   publici   republicată, cu   modificările si completările 

ulterioare ; 

              Analizând dispoziţiile art. 7 si 8 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor 

privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările 

ulterioare; 

              In temeiul dispozitiilor 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 funcțiilor publice din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Vetiş, judeţul Satu Mare, pe anul 2018 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 județului Satu 

Mare în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, precum si Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici Bucureşti. 

 

 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
        CRISAN BOGDAN                                                         Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                 ANCA-MARIA POP 
 
 
 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificată şi completată. 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14 , Nr. total al consilierilor absenţi- 1,Voturi pentru-14Voturi 
împotrivă- 0   Abţineri-0 


