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H O T ~ R ^ R E A nr.2
Privitor la: Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` din
data de 29.01.2015, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 13 [n
func\ie, fiind absent` dna consilier local Nicol`escu Sanda;
Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001 republicat`, cu unanimitate de voturi a
fost aleas pre]edinte de ]edin\` dl.consilier local Pahomnie Constantin;
În baza expunerii de motive a Primarului Oraşului Băile Olăneşti asupra proiectului de
hotărâre, a avizului de legalitate dat de secretarul oraşului, precum şi a rapoartelor de avizare ale
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Băile Olănesti;
Luând [n dezbatere referatul de specialitate al compartimentului resurse umane, [nregistrat
sub nr. 307/09.01.2015, prin care se propune spre aprobare planul de ocupare a funcţiilor publice
pe anul 2015, ţinând cont de avizul nr.53306/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local nr.46/2010 prin care s-a aprobat numărul de
posturi din Aparatul de specialitate al Primarului şi serviciilor subordonate consiliului local, HCL
nr.61/2014 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015, precum şi de
HCL nr.9/2014, HCL nr.12/2014 şi HCL nr.51/2014 prin care se aprobă modificarea
organigramei aparatului de specialitate al Primarului şi serviciilor subordonate consiliului local;
{n conformitate cu prevederile art.11 şi 12 din Ordinul nr.7660/2006 privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, ale Legii nr.188/1999
privind Statutul func\ionarilor publici, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale Legii nr.
284/2010 privind salarizarea unitar` a personalului pl`tit din fonduri publice, precum şi ale Legii
nr.52/2003 privind transparenţa decizională;
{n conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera “a”, alin.(3) lit."b" din Legea nr.
215/2001, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare;
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv voturi
"pentru" = 12.
{n temeiul art.45 alin.1, coroborat cu art.115 alin.(1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind
administra\ia public` local`, adopt` urm`toarea
HOT~R^RE
Art.1 – Se aprob` "Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015", conform anexei 2b,
ce face parte din prezenta.
Art.2 – Se [mputerniceşte cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul localit`\ii
prin compartimentul resurse umane.
Hot`rârea se comunic` Primarului, Institu\iei Prefectului Jude\ul-V@lcea, Agen\iei Na\ionale
a Func\ionarilor Publici Bucure]ti ]i se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are.
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Contrasemneaz`
SECRETAR,
jr. Nicolae Gorgan
B`ile Ol`ne]ti, 29 ianuarie 2015

