ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
coNSrLluL LocAL AL ORA$ULUI
CRISTURU SECUIESC

HOTARAREA NR.7212016
pentru modificarea Hotdrarii ff. 13412015 privind aprobarea Planului de ocupare
a funcliilor publice pe anul 2016 in cadrul Primariei oragului Cristuru Secuiesc
Consiliul Local al oragului Cristuru Secujesc, intrunit Ia gedinta ordinard lunar6 la
data de 12 mai 2016:
Vdzdnd proiectul de hotdrAre a primarului din 22 aprilie 2016, Avizul ANFP nr.
1726412016, referatul Biroului juridic din cadrul Primdriei oragului Cristuru Secuiesc,
precum 9i raportul comisiei de speclalitate nr.5 pentru administrajie publicd localS,
probleme juridice, apdrarea ordinii publice, integrare europeani, relalii internalionale gi
agriculturd;
Tinand cont de prevederile Legii nr. 1BB/1 999 privind Statutul funclionarilor
publici, republicatd gi modificatd, al Ordinului Pregedintelui Agenliei Nalionale a
Funclionarilor Publici nr. 466012006 privind aprobarea lnstruc{iunilor pentru elaborarea
Planului de ocupare a func,tiilor publice;
Pe baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. "a" , alin. 3 lit. "b" , art. 44 9i 45 din Legea nr.
21512001 privind administratia publicd locali, republicat in temeiul Legii nr. 28612006;

Hotirigte:
Art.1. Aprobe modificarea Hotararii nr. 13412015 privind aprobarea Planului de
ocupare a funclillor publice pe anul 2016 in cadrul Primdriei oragului Cristuru Secuiesc,
conform anexei, care face parte integrantd din prezenta hotdr6re.
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se insircineazd primarul
oragului gi compartimentul de resurse umane, juridic ai relalii cu publicul din cadrul
Primdrlei oragului Cristuru Secuiesc.
Art.3- Prezenta hotdr6re se comunicd compartimentului de resurse umane, juridic
gi relaJii cu publicul din cadrul Primdriei oragului Cristuru Secuiesc, precum 9i Agenliei
Nafionale a Funclionarilor Publici.
Cristuru Secuiesc, la 12 mai 2016.

Pregedintele gedinlei,
Szombatfalyi J6zsef
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