
 1 

              

 

          ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL                                               

 

                                                          HOTĂRÂREA NR. 158 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului şi din 

serviciile publice subordonate Consiliului local al oraşului Ocna Mureş pentru anul 2018, conform anexelor 

1,2,3 , care fac parte integrantă din prezenta  

 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de      

27.09.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 620/21.09.2017 emisă de către primarul 

oraşului Ocna Mureş,  Vinţeler Silviu;   

           Având în vedere referatul nr.13525/06.09.2017 al Direcţiei Economice şi raportul de 

specialitate nr. . 2902/24.02.2016, al Direcţiei Economice avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate ale Consiliul local, coroborate cu Ordinul Ministrului Administraţiei Publice  nr 

7660/2006 Ordin privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice, Legea nr 188/1999, rerepublicată, privind Statutul funcţionarilor publici, Legea cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, avizul ANFP privind Planul de 

ocupare a funcțiilor publice transmis prin adresa nr 45561/2017 înregistrată la Primăria orașului Ocna 

Mureș cu nr.13499/06.09.2017;  

            În temeiul art 36 alin.(3) litera b), art.45 alin (1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare,     

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

            Art. 1: Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al 

primarului şi din serviciile publice subordonate Consiliului local al oraşului Ocna Mureş pentru anul 

2018, conform anexelor 1,2 și 3,  care fac parte integrantă din prezenta.  

 

            Art. 2: HCLOM nr 187/2015 se modifică şi se completează în mod corespunzător.  

          
          Art. 3:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul 

oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu 

Se comunică la: 

- Institutia Prefectului –judetul Alba; 

- Primarul orasului Ocna Mures; 

            - Direcţia Economică. 

                                                                 Ocna Mureş, 27.09.2017 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                              AVIZEAZĂ,  

LEAHU IOAN MIRCEA                                                                                    SECRETAR ORAȘ 

                                                                                                                             PANDOR NICUȘOR                                                                    

             

 

 

 

                                                                                                                             
TOM/TOM; EXPL:4;  

ANEXE.3                      NOTĂ:Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 15;  Voturi “pentru”: 15;  Voturi contra: 0; abțineri: 0.   

 


