ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA PIRSCOV
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Pirscov , judetul Buzau pentru anul 2017
Consiliul local al comunei Pirscov , judetul Buzau ;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Pirscov , in calitate de
initiator al proiectului de hotarare , inregistrata sub
nr.5785/07.07.2016;
- Raportul de specialitate al Compartimentului resurse umane si
achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
com unei Pirscov , inregistrat la nr.5787/07.07.2016;
- Structura organizatoricaa institutiei aprobata prin Hotararea
Consiliului local al comunei Pirscov nr.22/07.07.2016;
- Prevederile Ordinului 7660/2006 privind aprobarea Instructiunilor
pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice;
- Art.23 din Legea 188/1999 privind Statutul functionarilor publici ,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Raportul de avizare ale comisiei juridice a Consiliului local al
comunei Pirscov,inregistrat la nr.5787/14.09.2016 ;
In temeiul art.36 alin.2 lit. a , alin.9 si art.45 alin.1 , art.115 alin.1 lit.b din
Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare ;
HOTARASTE :
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Art.1.Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de
specialitate al Primarului comunei Pirscov pentru anul 2017 , dupa cum urmeaza:
a) Ocupare post vacant consilier clasa I grad superior in cadrul
compartimentului financiar contabil ;
b) Ocupare post vacant referent clasa III grad superior in cadrul
compartimentului urbanism si autorizare constructii.
c) Promovare din grad profesional consilier clasa I grad asistent in consilier
clasa I grad principal din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenta Persoanei Pirscov.
Art.2.Se incredinteaza cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari Primarul
comunei Pirscov in calitate de ordonator principal de credite.
Art.3.Secretarul comunei Pirscov va comunica prezenta hotarare persoanelor
si institutiilor interesate.
Presedintele sedintei,
Consilier Balanescu Tudora
Pirscov, 14.09.2016.
Nr. 32
Contrasemneaza,
Secretar , Calen Neculai
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pirscov in sedinta ordinara din data de 14.09.2015 ,
cu respectarea prevederilor art.45 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale . republicata si actualizata ,
cu un numar de voturi : 15 pentru ; ____abtineri ; _____ impotriva , din totalul de 15 consilieri in functie si 15
consilieri prezenti la sedinta.
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