
ROMANIA
JUDETUL BUZAU

COMUNA MAGURA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice pentru anui 2016 la comuna
Megura, judelul Buzeu

Consiliul Local a1 Comunei Migura, Judelul Buzau,
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Megura, judelul Buzau, inregistrata sub

nr. 102 din 21 septembrie 2015;
-proiectul de hotarare iniliat de primar-ui comunei Megura, inregist'at sub nr' 104

din 21 septembde 2015;
-raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr' 103 din 21 septembde

20r5;
-avizul de legalitate al secretarului comunei dat pe proiectul de hotdrarc;
-avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local Magura;
-prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funciionarilor publici, art 23, pct 1,

pct. 2 litera ,,b" si Pct. 4;
_aviztrl Agenliei Nationale a Funclionarilor Publici comunicat instituliei noastle cu

adresa nr. 39446 12015;
in conformitate cu prevederile Ordinului nt. 7660l2OO6 pdvind aptobaiea

Itstructiunilor pentfu elaborarea Pla]1ului de ocupare a funcliilor publice coroborate cu
preveder iLea l t .23d inLegean I . l s8 / lgggrepub l i ca ta ,ac tua l i za tapr i v indSta tu tu l
iunclionarilor publici precum Si cu prevederile art. 21, art. 22, aft- 23' alin (1), alin (2), l i t '
a), lit. c) din Legea nr. 273 /2006 privind hnai.tele publice locale, actualizata;'. 

in acord cu structurile posturilor bugetare ale primdriei apfobate prin hotareri ale
Consiliului Local Mdgura, urmare a aptcerii art. III $i art' VI din O U G nr' 63/2010;

' In temeiul artiiolului 45, alin. (1), coroborat cu art. 115, aLin (1) litera "b" din Legea
administraliei publice nr. 215/2001, modificata si republicati,

Art.1.Se aprobe Planul de
anexei nr. 1 la Prezenta.

HOTARA$TE

ocupare a funcliilor publice pentru anul 2016, conlorm

Art.3.Secretarul comunei va transmite prezenta hotdrare instituliilor si persoarelor
lnteresare.

Aceaste hotfuare a fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Magura in
sedinta ordinard din 19 octombrie 2015, cu respectalea prevederilor ad 45, alin (1) din

; " ; ;  ; ; . ; .  
' \ t ; ; iu ' r  

J i .  n. .  torar 'de \ t -  con' i l jer i, l ocs . l l  
p rezenL  s  l  . ons i l i c r i  l oca r i  t n

funclie.
Preqedinte

Consil ier Ppg

Art.2.PrezenId hotarare va fi
compartimentul de.resurse umane.

aduse la indeplinire de primarul comunei prin

Contrasemneaza,
secretar c(Wne.

Magura,
Nr ,44

19 octombrie 2015


