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Total consilieri Consiliul Local: 11 

Prezenţi: 11 

Pentru:  11 

Împotrivă:  x 

Abţineri:  x 

 

HOTĂRÂREA  
 

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la nivelul Comunei Pesac, 

pentru anul 2018 
 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017, având în 

vedere următoarele: 

- referatul înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.4134/14.11.2017 înaintat de doamna 

Dumitraş Angelica, secretar al Comunei Pesac, prin care se propune consiliului local aprobarea Planului 

de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018; 

 - prevederile H.G. nr.553/2009 privind stabilirea unor măsuri cu privire la evidenţa funcţiilor 

publice şi a funcţionarilor publici;  

 - prevederile art.22 alin.1 lit.o şi ale art.23 alin.2 lit.b, art.23 alin.4-5 și art.57 alin.1 din Legea 

nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Ordinului Administraţie Publică nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor 

pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

 - prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - avizul A.N.F.P. București nr. 64358/2017 înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.4609/14.11.2017; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, art.36 alin.3 lit.a, art.45 alin.l și art.115 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018, la nivelul Primăriei 

Comunei Pesac, precum și al S.P.C.L.E.P. Pesac, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează primarul Comunei Pesac, 

domnul Toma Cornel. 

 

Art.3. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă și își încetează aplicabilitatea 

orice prevederi contrare. 

 

    Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Pesac; 

- Consiliului Local Pesac;  

- A.NF.P. București; 

- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Pesac; 

- La dosarul şedinţei; 

- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina 

de internet www.primariapesac.ro. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 77 din 21.12.2017 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

   
 COVACI FLORIN 

 
____________________ 

 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E S A C  

   
 DUMITRAŞ ANGELICA 

 
 

________________________ 

 
 

L.S. 

http://www.primariapesac.ro5/

