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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Sacele, pentru anul 2016 
 
   Consiliul Local al Municipiului Sacele întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.03.2016, 
            Având în vedere obligatia legala a Primarului de a elabora, anual,  Planul de ocupare a funcţiilor 
publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele; 
 Ținând cont de Raportul de specialitate nr.  6105/16.02.2016  al Compartimentului  Resurse Umane şi  
Avizele Comisiilor de specialitate; 
            Văzând amendamentul formulat, în sensul armonizării modificărilor aduse organigramei şi statului de 
funcţii, precum și al reflectării acestora în Planul de ocupare şi care a fost adoptat cu 12  voturi pentru, 3 
împotrivă,  2 abțineri; 
            În conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare privind Statutul funcţionarilor publici şi ale Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare 
a funcţiilor publice, 
 Văzând adresa nr. 3034/2016 a Agentiei Naționale a Funcționarilor Publici privind planul de ocupare 
a funcțiilor publice, emisă ca urmare a adresei Primariei Muncipiului Săcele nr. 1971/2016 prin care se 
comunică că nu sunt observații;  
            În temeiul art. 43 şi art.  47 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35 din 2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; art. 36 alin.(1), alin. (9), art. 45 alin.(1), art. 61 alin. (2) art.115 alin. (1) lit. b) şi  art. 117 lit. a) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE:  
                  

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Săcele, pentru anul 2016, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
             

 Art.2. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 
      PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 
            CONSILIER     LOCAL                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 
           NISTOR HORIA                                                                          C.J.  GORAN ADRIANA 
 
 
 
Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex. 
Hotărârea a fost adoptată:  12  voturi pentru,   3 împotrivă,  2 abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:17  
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Compartimentul  Resurse Umane 
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