
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA                                                           avizat, 

JUDE UL ARAD                                                                                                     secretar  

 

PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. 
Din ____________________ 

Privi d apro area pla ului de o upare a fu iilor pu li e di  adrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad, pentru anul 2017  

 

Consiliul local al comunei Livada, jud.Arad, având în vedere: 

-  adresa nr.5050 /  a Age ției Națio ale a Fu țio arilor Pu li i ţu urești 
- referatul de specialitate nr.4511 /7.09.2016 prin care se propune întocmirea Planului 

de o upare a fu iilor pu li e di  adrul aparatului de spe ialitate al Pri arului 
comunei Livada, jud.Arad 

- expunerea de motive  a Primarului comunei Livada, jud.Arad 

- stru tura posturilor ugetate apro ată pri  hotărârea Co siliului lo al Livada ur are 
apli ării OUG r. /  

- prevederile art. 10,11,12- anexa 1 din Ordinul nr.7660/2006 privind aprobarea 

I stru iu ilor pe tru ela orarea Pla ului de o upare a fu iilor pu li e 

- prevederile art.  di  Legea r. / , repu li ată, u odifi ările şi o pletările 
ulterioare, prvi d Statutul fu io arului pu li  

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.2 /  a ad i istra iei pu li e lo ale, 
repu li ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.  Se apro ă pla ul de o upare a fu iilor pu li e pe tru aparatul de spe ialitate al 
Primarului comunei Livada, jud.Arad, aferent anului 2017 , conform Anexei nr.1 , parte 

i tegra tă a preze tei hotărâri 
Art.  Cu du erea la î depli ire a preze tei hotărâri se î redi ează refere tul u 
atri u ii î  do e iul resurselor u a e di  adrul aparatului de spe ialitate al pri arului 
comunei Livada, d-na Ardelean Aurelia 

Art.  Preze ta se o u i ă u : 
- ANFP ţu ureşti 
- Ardelean Aurelia 
- Co parti e tul o ta ilitate di  adrul Pri ăriei o u ei Livada, județul Arad 
- I stitu ia Prefe tului jude ului Arad 

 

Intitator proiect 

Iosif Bimbo 



 

ROMÂNIA 

JUDE UL ARAD 

COMUNA LIVADA 

PRIMĂRIA 

NR.              DIN 7.09.2016 

 

Către, 
AGEN IA NA IONALĂ A FUNC IONARILOR PUţLICI 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.23 alin.5 din Legea nr. nr.188/1999, 

repu li ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare, privi d Statutul 
fu io arului pu li  si ale art . ,   - anexa 1 din Ordinul nr.7660/2006 privind 

apro area I stru iu ilor pe tru ela orarea Pla ului de o upare a fu iilor 
publice alăturat vă î ai tă  proie tul Pla ului de o upare a fu iilor pu li e 
pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Livada, 

jud.Arad. 

 

 

 

 

Primar, 

Iosif Bimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDE UL ARAD 

COMUNA LIVADA 

PRIMĂRIA 

NR.   4511   DIN 7.09.2016 

 

 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

 

 

 Propu  apro area Pla ului de o upare a fu iilor pu li e ptr a ul  , 
pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Livada, jud.Arad, conform 

a exei r.  , e esitatea apro ării rezultâ d di  prevederile art.  di  Legea r. 
nr.188/1999, republi ată, u odifi ările şi o pletările ulterioare, prvi d 
Statutul fu io arului pu li  si ale art . , ,  - anexa 1 din Ordinul 

nr.7660/2006 privi d apro area I stru iu ilor pe tru ela orarea Pla ului de 
o upare a fu iilor pu li e. 

 

 

 

 

Întocmit, 

Insp.Mirela Todoran 

 

 

 

 

 


