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     CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘAGU, întrunit în şedinţa sa ordinară, din 
data de 29.09.2017 
 Având în vedere:  
- referatul d-lui Goronea Cristian, inspector în cadrul aparatului propriu de 
specialitate al primarului comunei Șagu, privind necesitatea ocupării funcțiilor 
publice vacante; 
- expunerea de motive a primarului comunei Șagu, la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, al 
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Șagu; 
- prevederile art. 23 și 107 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 
publici, republicată2 cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici 
nr. 7660/2006 de aprobare a Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de 
ocupare a funcțiilor publice; 
- prevederile art. 36 alin(2) lit.”a”, alin (3) lit. “b”, art. 115 lit. “b” din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-  votul pentru a 9 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care sunt 
prezenţi la şedinţă 9 consilieri 
      În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1.- Se aprobă Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, al 
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Șagu, conform anexei 
care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează secretarul 
comunei Șagu, județul Arad și se comunică cu : 
      - Instituția Prefectului – Județul Arad; 
      - A.N.F.P. București 
     -  Se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Șagu și pe site-ul 
propriu www.primariasagu.ro. 
 

     Președinte de şedinţă,                                               Contrasemnează,     
            Bun Teofil                                                               Secretar 
                                                                                       Roman Dan 


