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PROIECT NR. 81
HOT~RÂREA NR.......
Privind: Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul
Aparatului de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești, judetul Valcea,
pentru anul 2019

Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\`
ordinar` la data de 26 octombrie 2018, la care au participat un num`r de ......
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie.
În conformitate cu art. 35 din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată, cu votul majorității consilierilor în funcție a fost ales
președinte de ședință dl. Ghitulescu Marius.
Avand in vedere referatul de specilitate nr. 10950/11.10.2018 întocmit de
compartimentul Resurse umane prin care se propune aprobarea Planului de
ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
orașului Băile Olănești pentru anul 2019.
Luând în dezbatere expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile
Ol`ne]ti asupra proiectului de hot`r@re, precum ]i raportul de avizare a legalității
dat de secretarului ora]ului.

Ținând cont de dispozițiile art. 11 alin. 1) ]i art. 12 din Ordinul nr.
7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare
a funcțiilor publice, coroborat cu dispozițiile art. 21, art. 23 alin 2) lit. b si alin. 3)
din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu
modificările și completările ulterioare.

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a majorit`\ii consilierilor
prezenți, respectiv, voturi"pentru"=.....; “impotriva” =....; “abtineri” =.......
{n temeiul dispozi\iilor art. 36 alin. (2) litera “a“, art.45, alin.(1), coroborate
cu art.115 alin.(1) litera “b“ din Legea nr. 215/2001 privind administra\ia
public` local`, republicat`, cu modific`rile ]I complet`rile ulterioare , adopt`
urm`toarea

HOT~RARE:
Art.1 – Se aprobă Planul de ocupare a func țiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești pentru anul 2019,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.2 – Primarul orașului Băile Olănești și compartimentul Resurse umane
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 - Prezenta hot`r@re se comunic` : Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti,
compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Institu\iei
Prefectului, jude\ul V@lcea, in vederea exercitarii controlului legalitatii actelor.
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