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HOTĂRÂREA NR

Privind planul ocupa

Al Primarului Comunei Ulie

Consiliul local al comunei Ulie

19.07.2017 

Având în vedere: 

Procedura premergătoare adoptării Hotărârii Consiliului local al comunei Ulie

Expunerea de motive a Primarului comunei 

prezentei Hotărâri nr.: 234/S din 

din 19.07.2018, prin care s-a verificat 

cele necesare recrutării și promov

primarului comunei Ulieș; Avizul de legalitate a persoanei desemnate c

nr.: 237/S din 19.07.2018; Proiectul de Hotărâre nr.: 

de afișare a Proiectului de Hotărâre

pentru activități economico-financiară, Agricultură, Amenajarea teritoriului 

239/S din 19.07.2018 

Proiectul a fost precedat de actele:

Obiecția de legalitate a Prefecturii județului Harghita nr.: 7450/SL din 21.05.2018; Hot

Consiliului Local al Comunei Ulie

specialitate a primarului; Hotărârea nr.: 8/2018 privind bugetul local al Comunei Ulie

anul 2018 și Hotărârea nr.: 21/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulie

pentru anul 2018; 

Ținând cond de prevederile legale:

Art. 23 din Legea nr.: 188/1999 priv

modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 6 lit. a)., art. 7, art. 17, art. 130 al. (1) 

din Hotărârea Guvernului nr.: 611/2008 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

Art. 10 și urm. din Ordinul Pre

Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice

Art. 11 al. (5) din Legea 153/2017 

cu modificările și completările ulterioare;
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HOTĂRÂREA NR. 44/19.07.2018 

planul ocupațional al aparatului de specialitate

Al Primarului Comunei Ulieș pentru anul 2018 

Consiliul local al comunei Ulieș, judetul Harghita întrunit în ședinta ordinară din data de 

Procedura premergătoare adoptării Hotărârii Consiliului local al comunei Ulie

xpunerea de motive a Primarului comunei Ulieș care constituie nota de fundamentare a 

/S din 19.07.2018; raportul Compartimentului 

a verificat fondurile disponibile salarizării personalului 

și promovării personalului din cadrul aparatului de specialitate a 

Avizul de legalitate a persoanei desemnate cu atribu

; Proiectul de Hotărâre nr.: 235/S din 19.07.2018

ului de Hotărâre nr.: 238/S din 19.07.2018; Avizul comisiei de speciali

financiară, Agricultură, Amenajarea teritoriului 

Proiectul a fost precedat de actele: Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ulie

ția de legalitate a Prefecturii județului Harghita nr.: 7450/SL din 21.05.2018; Hot

Consiliului Local al Comunei Ulieș nr.: 35/2018 privind reorganizarea aparatului de 

marului; Hotărârea nr.: 8/2018 privind bugetul local al Comunei Ulie

ărârea nr.: 21/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulie

Ținând cond de prevederile legale: 

Art. 23 din Legea nr.: 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicat

ările ulterioare, coroborat cu art. 6 lit. a)., art. 7, art. 17, art. 130 al. (1) 

din Hotărârea Guvernului nr.: 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

tarea carierei funcţionarilor publici; 

din Ordinul Președintelui ANFP nr.: 7660/2006

Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

Art. 11 al. (5) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

ările ulterioare; 

 

țional al aparatului de specialitate 

dinta ordinară din data de 

Procedura premergătoare adoptării Hotărârii Consiliului local al comunei Ulieș: 

ș care constituie nota de fundamentare a 

raportul Compartimentului contabil nr.: 236/S 

fondurile disponibile salarizării personalului și pentru 

ării personalului din cadrul aparatului de specialitate a 

u atribuții de secretar 

.2018 și procesul verbal 

comisiei de specialitate 

financiară, Agricultură, Amenajarea teritoriului și urbanism nr.: 

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Ulieș nr.: 4/2018; 

ția de legalitate a Prefecturii județului Harghita nr.: 7450/SL din 21.05.2018; Hotărârea 

ș nr.: 35/2018 privind reorganizarea aparatului de 

marului; Hotărârea nr.: 8/2018 privind bugetul local al Comunei Ulieș pentru 

ărârea nr.: 21/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Ulieș 

ționarilor publici, republicată (r2) cu 

ările ulterioare, coroborat cu art. 6 lit. a)., art. 7, art. 17, art. 130 al. (1) 

pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

privind aprobarea 

 

ului plătit din fonduri publice 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local 
respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) cu un num
funcţie şi 8 consilieri prezenţi la vot.

Art. 80 și urm. din Legea 24/2000 privind normele de tehnic

actelor normative, republicată (r2) cu modificările 

Art. 7 și urm. din Legea 52/2003 privind transparen

republicată cu modificările și complet

Ținând seama de prevederile art. 61

republicată cu modificările și complet

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (3) lit. b

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

local al comunei Ulieș 

Art. 1.Se revocă Hotărârea nr.: 4/2018 privind planul ocupa

specialitate a primarului pentru anul 2018

Art. 2.Se aprobă Planul de ocupare a func

primarului Comunei Ulieș pentru anul 2018 conform anexei la prezenta Hot

constituie parte integrantă a Hotărârii Consiliului local al Comunei Ulie

Art. 3.Prezenta Hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Primarului, Compartimentului de 

contabilitate și a secretarului comunei Ulie

Art. 4.Prezenta Hotărâre poate fi contestată în temeiul 

contenciosul administrativ, cu modificările 

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicata prin grija 

secretar al comunei Ulie

Harghita;aparatului de specialitate a primarului

 

 

 Președintele ședinței

 Balint Laszlo 
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ă de Consiliul Local Ulieș, în şedinţa ordinară din data de 
. 45 alin. 1) cu un număr de 8/9 voturi din numărul total de 
ţi la vot. 

și urm. din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată (r2) cu modificările și completările ulterioare;

urm. din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administra

și completările ulterioare; 

nd seama de prevederile art. 61 din Legea 215/2001 privind administra

și completările ulterioare. 

ul prevederilor art. 36 alin. (3) lit. b), art.115, alin. (1) lit. b) din Legea administra

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE: 

Se revocă Hotărârea nr.: 4/2018 privind planul ocupațional al aparatului de 

specialitate a primarului pentru anul 2018. 

Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 

ș pentru anul 2018 conform anexei la prezenta Hot

constituie parte integrantă a Hotărârii Consiliului local al Comunei Ulieș. 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Primarului, Compartimentului de 

secretarului comunei Ulieș. 

Prezenta Hotărâre poate fi contestată în temeiul și în condițiile Legii 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

re va fi comunicata prin grija persoanei desemnate cu atribu

Ulieș, după cum urmeaza:Instituției Prefectului 

aparatului de specialitate a primarului. 

ședintele ședinței Contrasemnează 

 Persoana desemnată

Cu atribu

Kolumban Erzsebet

 

ă din data de 19.07.2018, cu 
rul total de 9 consilieri locali în 

ă legislativă pentru elaborarea 

ările ulterioare; 

ă în administrația publică 

din Legea 215/2001 privind administrația publică locală 

), art.115, alin. (1) lit. b) din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul 

țional al aparatului de 

țiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 

ș pentru anul 2018 conform anexei la prezenta Hotărâre care 

Prezenta Hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Primarului, Compartimentului de 

și în condițiile Legii 554/2004 privind 

nei desemnate cu atribuții de 

ției Prefectului - județul 

Contrasemnează  

Persoana desemnată 

Cu atribuții de secretar 

Kolumban Erzsebet 


