
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 

735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9                                                                            

tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

e-mail : primar@primariahusi.ro                                                

web : www.primariahusi.ro    

  
                                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu  

votul a 18 consilieri 

 

HOTĂRÂREA NR.56  
privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 316 din 27.12.2017 

privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2018 

 

 

Consiliul Local al municipiului Husi, judetul Vaslui;  

 

Avand in vedere: 

• expunerea de motive privind modificarea Hotararii Consiliului 

Local al municipiului Husi nr. 316 din 27.12.2017 privind 

aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 

2018; 

• raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

In conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. b) si alin. (3) din 

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; cu prevederile Ordinului Agentiei 

Nationale a Functionarilor Publici Bucuresti nr. 7660 din 24.08.2006 privind 

aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de Ocupare a functiilor 

publice; cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 67415/2016 

privind Planul de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2017. 
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In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

  

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aproba modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului 

Local al municipiului Husi nr. 316 din 27.12.2017 privind aprobarea Planul 

de Ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului municipiului Husi, pentru anul 2018 si va avea continutul prevazut 

in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.2. Se aproba modificarea Anexei nr. 4 la Hotararea Consiliului 

Local al municipiului Husi nr. 316 din 27.12.2017 privind aprobarea Planul 

de Ocupare a functiilor publice din cadrul Serviciului Public Local de 

Asistenta Sociala Husi, pentru anul 2018 si va avea continutul prevazut in 

anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul municipiului Husi. 

 

 
                                                                                       HUŞI, 22 februarie 2018   

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                   Contrasemnează, 

              Cristinel Popa                                              Secretarul municipiului Huşi 

                   jr.Monica Dumitrașcu 
 


