
 

ROMANIA 

JUDETUL SATU-MARE 

COMUNA  APA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

____________________________________________________________________________ 

  HOTARAREA  Nr: 40 / 30.10.2018 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice a Comunei Apa, pentru anul 2019. 

 

 Consiliul Local al comunei APA, judetul Satu-Mare, întrunit în sedinta ordinară în data 
de  30.10.2018. 
 Avand in vedere: 

- expunerea de motive a primarului comunei Apa, 
- raportul de specialitate si raportul comisiei de specialitate, 
- prevederile art. 23 , alin.2, lit.b) din Legea  nr.188/1999 rerepublicată privind Statutul 

Funcţionarilor Publici cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru 
elaborarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice. 

In temeiul dispozitiilor art. 36, alin. 3, art.45, alin.1 si art.115, alin.1., lit.(b), din Legea 
nr.215/2001, republicata , cu modificările şi completările ulterioare,  privind administratia 
publica locala. 

HOTARASTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice a Comunei Apa pentru anul 2019, 
conform Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
 Art.2. Prezenta hotarare , se va comunica prin grija secretarului comunei Apa, Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Satu Mare , Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi primarului 
comunei Apa. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale 

art.98 din Legea nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. 

consilieri în funcţie: 11,  Nr. consilieri prezenţi: 8,  Nr.consilieri absenţi: 3, Voturi pentru: 8,  

Voturi împotrivă: 0, Abţineri: 0. 

Președinte de ședință                                                              
Blaga Luminița-Gabriela      Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 

 
 
 
 



 
 

PRIMARUL COMUNEI APA 

JUDEŢUL SATU MARE 

Nr. 1347 din 19.10.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice a Comunei 
Apa, pentru anul 2019. 

 

 Având în vedere art.23 din Legea nr.188/1999 R2 privind Statutul Funcţionarilor Publici 
cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
nr.7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a Funcţiilor 
Publice , Consiliul Local trebuie să stabilească și să aprobe Planul de ocupare a funcţiilor publice 
din administraţia public locală. 

 Neaprobarea planului respectiv împiedica instituţia noastră de a demara procedurile 
privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante existente în organigramă. 

 

 

 

  În temeiul prevederilor art.44 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale şi ale art.45, alin.6 din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

 
 

INIŢIEZ: 
 Proiectul de hotărâre mai sus amintit. 

Primar 
 

Trandafir Vasile-Radu 
 

 

 

 



  

 

PRIMĂRIA COMUNEI APA 

Compartumentul juridic şi resurse umane 

Nr.1348  din  19.10.2018 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice a Comunei 
Apa, pentru anul 2019. 

 

 În conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 R2 privind 
Statutul Funcţionarilor Publici cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru 
elaborarea Planului de ocupare a Funcţiilor Publice, Primăria comunei Apa întocmeşte anual 
pentru fucţiile publice vacante, temporar vacante, concursuri de promovare şi recrutare Planul de 
ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2019. 

 Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 este întocmit 
centralizat pentru funcţiile din Aparatul de Specialitate al Primarului , raportat la nivelul 
numărului de posture existente în statul de funcţii în anul 2018. 

 în temeiul prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

PROPUN: 

adoptarea proiectului de hotărâre  mai sus amintit. 

 

  

 

 

Consilier juridic 

Mureşan Adriana-Maria 

 

 



 

ROMANIA 
JUDETUL SATU-MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  APA 

COMISIA  III 

 

 
 

RAPORTUL  COMISIEI  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice a Comunei 

Apa, pentru anul 2019 

 

 Comisia de specialitate din domeniul: protecţia mediului si turism; juridică si de 

disciplină; numită Comisia III de pe lângă Consiliul Local al comunei APA , având următoarea 
componenţă 

1. Dl. Rusu Viorel                                   - presedinte , consilier local din partea 
P.S.D.      

2. Dl. Sălăgean Daniel                             - secretar  , consilier local din partea   
P.N.L.    

3. Dl. Boje Ioan                                      - membru  , consilier local din partea  
P.N.L.    

 Privind spre avizare : 
- proiectul de hotarare mai sus amintit , 
- raportul compartimentului de resort, 

Analizand documentele prezentate,  în temeiul art.45 si art.54, alin.4, din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare, privind administratia publica locala, 
Comisia acorda  

 

AVIZ FAVORABIL 

Documentelor prezentate si propune prezentarea lor, în plenul consiliului local, spre dezbatere şi 
analiză în vederea adoptării hotararii de aprobare. 
 

APA la data _________.2018 
 
 
 
COMISIA: 

• Dl. Rusu Viorel                                   - presedinte ,  _______________________ 
    

• Dl. Sălăgean Daniel                             - secretar  ,  _________________________ 
 

• Dl. Boje Ioan                                      - membru  , _________________________ 

 

 



 


