CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA
avizat,
JUDE ULăARADăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăsecretară
PROIECT
HOT RÂREAăNR.
Din ____________________
Privind aprobarea planuluiădeăocupareăaăfunc iilorăpubliceădinăcadrulăaparatuluiădeă
specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad, pentru anul 2016
Consiliul local al comunei Livada, jud.Arad, având în vedere:
- adresaănr.ă76/2016ăaăAgențieiăNaționaleăaăFuncționarilorăPubliciăBucurești
- referatul de specialitate nr.5664/19.11.2015 prin care se propune întocmirea
Planuluiă deă ocupareă aă func iiloră publiceă dină cadrulă aparatuluiă deă specialitateă ală
Primarului comunei Livada, jud.Arad
- expunerea de motive a Primarului comunei Livada, jud.Arad
- structuraă posturiloră bugetateă aprobat ă prină hot râreaă Consiliuluiă locală Livadaă
urmareăaplic riiăOUGănr.63/2010
- prevederile art. 10,11,12- anexa 1 din Ordinul nr.7660/2006 privind aprobarea
Instruc iunilorăpentruăelaborareaăPlanuluiădeăocupareăaăfunc iilorăpublice
- prevederileă art.23ă dină Legeaă nr.188/1999,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăprvindăStatutulăfunc ionaruluiăpublic
În temeiul art. 45 alin.1 dină Legeaă nr.215/2001ă aă administra ieiă publiceă locale,ă
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare
HOT R ŞTE
Art.ă 1ă Seă aprob ă planulă deă ocupareă aă func iiloră publiceă pentruă aparatulă deă
specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad, aferent anului 2016 , conform
Anexeiănr.1ă,ăparteăintegrant ăaăprezenteiăhot râri
Art.ă2ăCuăducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăhot râriăseăîncredin eaz ăreferentulăcuă
atribu iiă înă domeniulă resurseloră umaneă dină cadrulă aparatuluiă deă specialitateă ală
primarului comunei Livada, d-na Ardelean Aurelia
Art.3 Prezenta se comunic ăcuă:
- ANFPăBucureşti
- Ardelean Aurelia
- CompartimentulăcontabilitateădinăcadrulăPrim rieiăcomuneiăLivada,ăjudețulă
Arad
- Institu iaăPrefectuluiăjude uluiăArad
Intitator proiect
Militon Serb

Contrasemneaz
secretar
MarianaăElizaăOtl cană

EXPUNERE DE MOTIVE
PrivindăaprobareaăPlanuluiădeăocupareăaăfunc iilorăpubliceăpentruăanulă2016

Având în vedere prevederile art.23 din Legea nr. nr.188/1999,ărepublicat ,ă
cuă modific rileă şiăcomplet rileăulterioare,ăprvindăStatutulăfunc ionaruluiăpublicăsiă
ale art .10,11,12 - anexa 1 din Ordinul nr.7660/2006 privind aprobarea
Instruc iunilor pentruăelaborareaăPlanuluiădeăocupareăaăfunc iilorăpublice , propun
adoptareaă uneiă hot râriă prină careă s ă seă aprobeă Planulă deă ocupareă aă func iiloră
publice pentru anul 2016, ptr aparatul de specialitate al primarului comunei
Livada, jud.Arad, conform anexei nr.1.

Primar,
MilitonăŞerb

ROMÂNIA
JUDE ULăARAD
COMUNA LIVADA
PRIM RIA
NR. 5664 DIN 19.11.2015

REFERAT DE SPECIALITATE
Propun aprobarea Planului de ocupare a func iilorăpubliceăptrăanulă2016 ,
pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad, conform
anexeiă nr.1ă ,ă necesitateaă aprob riiă rezultândă dină prevederileă art.23ă dină Legeaă nr.
nr.188/1999,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprvindăStatutulă
func ionaruluiă publică siă aleă art .10,11,12 - anexa 1 din Ordinul nr.7660/2006
privindăaprobareaăInstruc iunilorăpentruăelaborareaăPlanuluiădeăocupareăaăfunc iiloră
publice.

Întocmit,
Insp.MirelaăH lm gean

ROMÂNIA
JUDE ULăARAD
COMUNA LIVADA
PRIM RIA
NR.
DIN 17.12.2015

C tre,
AGEN IAăNA IONAL ăAăFUNC IONARILORăPUBLICI

În conformitate cu prevederile art.23 alin.5 din Legea nr. nr.188/1999,
republicat ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă privindă Statutulă
func ionaruluiă publică siă aleă artă .1,2ă - anexa 1 din Ordinul nr.7660/2006 privind
aprobareaăInstruc iunilorăpentruăelaborareaăPlanuluiădeăocupareăaăfunc iilorăpublice
al turatăv ăînaint măproiectulăPlanuluiădeăocupareăaăfunc iilorăpubliceăpentruăanulă
2016, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Livada, jud.Arad.

Primar,
MilitonăŞerb

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICOSOCIAL ,ăBUGET-FINAN E,ăADMINISTRAREAăDOMENIULUIă
PUBLICăŞIăPRIVATăALăCOMUNEI,ăAGRICULTUR ,ăGOSPOD RIRE
COMUNAL ,ăPROTEC IAăMEDIULUI,ăSERVICIIăŞIăCOMER

HOTĂRÂRE DE AVIZARE
Din data de______________
Privind aprobareaăplanuluiădeăocupareăaăfunc iilorăpubliceădinăcadrulă
aparatului de specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad, pentru
anul 2016
Din partea comisiei mai sus amintiteăauăfostăprezen i:
- dl. Bimbo Iosif- presedinte
- dl.ăăMatişăAdrian- secretar
- d-na. Florincuta Alexandrina
- dl.ăăŞoicaăAdrian
- dl. Somesan Ione
- dl. Cândea Andrei
- dl. Axinte Vasile
S-aădezb tutăproiectulădeăhot râreăcuăprivireălaăaprobarea planului de
ocupareă aă func iiloră publiceă dină cadrulă aparatuluiă deă specialitateă ală
Primarului comunei Livada, jud.Arad, pentru anul 2016 ,ă hot râreă careă seă
avizeaz ________________.
Preşedinte
Bimbo Iosif

Secretar
MatişăAdriană

