
      ROMÂNIA 

 JUDEŢUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL USUSAU 

                                              

H O T Ă R Â R E A  Nr._82 

din  

28 OCTOMBRIE 2016 
privind aprobarea modificarii Planului de ocupare a funcţiilor publice  pe anul 2016  pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Ususau, Judetul Arad  

 

Consiliul Judeţean Arad, 

Având în vedere : 

- Proiectul de hotarare din data de 21.10.2016 intocmit de catre D-l VASIESCU IONEL – 

Viceprimarul comunei Ususau; 

- Expunerea de motive si Referatul nr. 3747/2016  al D-nei Rosianu Mihaiela Ioana –  privind 

aprobarea modificarii Planului de ocupare a funcţiilor publice  pe anul 2016 pentru aparatul de 

specialitate al primarului, comunei Ususau, Judetul Arad; 

- Raportul compartimentului de specialitate, întocmit de catre Dna Rosianu Mihaiela Ioana – 

delegata pentru a exercita temporat functia de secretar al  comunei Ususau; 

- Adresa ANFP nr. 51404/2016 prin care ne solicita rectificarea planului de ocupare al functiilor 

publice pentru anul 2016; 

- Prevederile art. 10 alin (1) din Ordinul 7660/2006 al ANFP privind aprobarea Instructiunilor 

pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice; 

- prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a),  art. 45, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Prevederile art. 121 din Constituţia României; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 18/2016 al comisiei de specialitate nr. 2; 

- Avizul favorabil si Raportul de avizare nr. 18/2016 al comisiei de specialitate nr. 4; 

- Prevederile art. 121 din Constituţia României; 

- Votul favorabil al ____ consilieri  din totalul de 9 consilieri în funcţie, fiind prezenţi la şedinţa 

publică ordinară a Consiliului Local Ususau din data de 24.07.2015 un numar de  ___ consilieri;c                                   

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a),  art. 45, din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                         HOTĂRĂŞTE :    

 Art.1.  Se aprobă  modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2016 pentru 

aparatul de specialitate al Primarului comunei Ususau, Judetul Arad, cuprins în  Anexa nr.1. 

             Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la: 

- Instituţia Prefectului  - Judeţului Arad Institutia Prefectului  judeţului Arad – Directia Controlul 

Legalitatii Actelor, Juridic, Relatii Publice si Secretariat – Compartimentul Controlul Legalitatii 

Actelor si Contencios; 
- A.N.F.P Bucuresti; 

- D-l TOLE FLORIN - Primarul Comunei Ususau ; 

- D-na  ROŞIANU MIHAIELA-IOANA. 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZA  , 

       ______________________                                                Pentru  SECRETAR 

        ROŞIANU MIHAIELA-IOANA 

                                        


