
 R O M Â N I A   

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
        T I R E A M 
         
         
                        

                             H O T Ă R Â R E A  Nr.14/2018 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din  aparatul de specialitate 

al Primarului Comunei Tiream, pe anul 2018  

 
Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 martie 
2018   

 Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre, raportul de specialitate al compartimentului de resort , precum şi rapoartele 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Tiream nr. 1 nr.2  şi nr.3; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile  Ordinului nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor  pentru 
elaborarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice, precum şi prevederile art. 23 din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,                               

În acord cu structurile posturilor bugetare la nivelul unităţii administrativ teritoriale 
comuna  Tiream aprobate prin hotărâri ale Consiliului local al comunei Tiream; 
        Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.( 9)  şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Â Ş T E : 
 

Art.1. - Se aprobă Planul de ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului de  
specialitate al Primarului comunei Tiream, pentru anul 2018, conform anexei nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul  comunei 
Tiream, 
şi compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Tiream, judeţul Satu Mare. 
 Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică , prin grija secretarului comunei Tiream, în 
termenul prevăzut de lege , Primarului comunei Tiream, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, se publică pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  
Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei . 
 

Tiream, la 26 martie  2018 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
           Consilier local : Magdas Elisabeta                          Secretar:jr. Maria Grigoraş 

 
 
 

Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.45 alin.(1), din Legea  administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
Total consilieri în funcţie           11 
Nr. total consilierilor prezenţi    10 
Nr. total al consilierilor absenţi   1 
Voturi pentru      10 
Voturi împotrivă   0 
Abţineri                0 
 

Red.Tehn.M.G. 
5.Ex. originale. 


