
 

 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 48 din 21 octombrie 2015 

 

privindaprobareaPlanului de ocupare a funcţiilorpublicepeanul 

2016 
 

 Analizândtemeiurilejuridice, respectivprevederile: 
a) art. 120 alin. (1) ș i art. 121 alin. (1) ș ialin. (2) dinConstituț iaRomâniei, 

republicată; 
b) art. 3 ș i art. 4 din Cartaeuropeanăaautonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, ratificatăprinLegea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) dinCodul civil al României, adoptatprinLegea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificărileș icompletărileulterioare; 
d) art. 21, art. 24, art. 27 şi art. 28 din Legeacadru a descentralizării nr. 

195/2006; 
e) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a) şialin. (3) lit. b), raportate la cele ale art. 63 alin. 

(5) lit. e) dinLegeaadministraţieipublice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificărileşicompletărileulterioare; 

f) art. 23, art. 57 alin. (1) dinLegea nr.188/1999 
privindStatutulfuncţionarilorpublici, republicată, cu modificărileşicompletărileulterioare; 
g)InstrucţiunilorpentruelaborareaPlanului de ocupare a 
funcţiilorpubliceaprobateprinOrdinulpreşedinteluiAgenţieiNaţionale a 
FuncţionarilorPublici nr. 7660/2006; 

h) HotărâriiConsiliului Local nr. 25 din 30 aprilie 2015 
privindaprobareaorganigrameiș i a statului de funcț ii ale comuneiPomîrla, 
potrivitprevederilorOrdonanț ei de urgenț ă a Guvernului nr. 77/2013 
pentrustabilireaunormăsuriprivindasigurareafuncţionalităţiiadministraţieipublice locale, a 
numărului de posturişireducereacheltuielilor la instituţiileşiautorităţilepublice din 
subordinea, sub autoritateasauîncoordonareaGuvernuluiori a ministerelor; 

luând act de: 
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a) referatul de aprobare al primaruluicomuneiPomîrla, încalitateasa de iniţiator, 
înregistrat sub nr. 109 din 15 octombrie 2015, calitateacordată de prevederile  art. 33 
din legea nr. 393/2004 privindstatutulaleşilorlocali, cu 
modificărileşicompletărileulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  
Legeaadministraţieipublice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificărileşicompletărileulterioare; 

b) raportulcompartimentului de resort din cadrulaparatului de specialitate al 
primaruluicomuneiPomîrla,  înregistrat sub nr. 110 din 15 octombrie 2015;   

;   
               -având in vedereadresa nr.  40849/2015 din parteaAgenț ieiNaț ionale a 

Funcț ionarilorPublici, 

 
întemeiul art. 45 alin. (1) şicel al art. 115 alin. (1) lit. b) 

dinLegeaadministraţieipublice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificărileşicompletărileulterioare, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POMÎRLA hotărăşte 
 

Art. 1. - (1) Se aprobăproiectulPlanului de ocupare a funcţiilorpublice de la 
nivelulComuneiPomîrla, pentruanul 2016, potrivitanexei care face parte integrantă din 
prezentahotărâre. 

(2)Proiectulplanuluiprevăzut la alin. (1) se depune la AgenţiaNaţională a 
FuncţionarilorPublicispreanaliză, 
învedereaefectuăriieventualelorobservaţiişi/saupropuneri, întermen de 30 de zile de la 
primireaprezentei. 

(3) Dupăîndeplinireaproceduriiprevăzute la alin. (2) Planul de ocupare a 
funcţiilorpublice de la nivelulcomuneiPomîrlapentruanul 2015, va fi aprobat cu 
respectareaobservaţiilorşipropunerilortransmise de AgenţiaNaţională a 
FuncţionarilorPublici. 

 
    Art. 2. -Prezentahotărâre se comunică, în mod obligatoriu, 

prinintermediulsecretaruluicomunei, întermenulprevăzut de lege, 
primaruluicomuneiPomîrla, prefectuluijudeţuluiBotoşani, AgenţieiNaţionale a 
FuncţionarilorPublicişi se aduce la cunoştinţăpublicăprinafişare. 
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