
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                             

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                              

ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ    

CONSILIUL LOCAL         

                                                             HOTĂRÂREA 

                                                        Nr.199  din 24 .11.2017 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş pentru anul 2018 

Consiliul Local al oraşului Tăuţii Măgherăuş întrunit în sedinta  extraordinara la data de   24 

.11.2017, 

Având în vedere raportul de specialitate al  Compartimentului Resurse Umane nr. 

10677/18.10.2017  prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş  pentru anul 2018,  raport de specialitate 

întocmit în susţinerea Expunerii de motive a Primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş; 

Ţinând cont de avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Tăuţii Măgherăuş În 

conformitate cu prevederile Ordinului nr 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice coroborate cu prevederile art. 23 din Legea nr 188/1999 

republicată, actualizată privind Statutul funcţionarilor publici precum şi cu  prevederile art. 21, art,.22, 

art,. 23, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin (9) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicată şi 

actualizată privind administraţia publică locală, 

Adoptă prezenta, 

H O T Ă R Â R E 

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş, pentru anul  2018, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a 

prezentei hotărâri. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Tăuţii Măgherăuş. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Bucureşti  şi  la 

Instituţia Prefectului  Judeţului Maramureş. 

 
 

                                                                         Presedinte de ședință 

                                                                           Gaie Nicolae Marin 

 

 

                                                                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR  

                                                                                                                                                     Bîndilă Călin-Ioan   

 

                                                                                                                                                                   

Au fost prezenti    13   consilieri din 13  in functie 

Adoptata cu  unanimitate                       

Nr .199/24.11.2017      

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                         


