
HOTĂRÂREA  nr. 70 din 18.11.2016

privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț, pe anul 2017

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară 
în data de 18 noiembrie 2016;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Dochia nr.6327 
din 09.11.2016, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;

Analilizând raportul Compartimentului resurse umane din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului  nr. 5155/09.09.2016 și adresa A.N.F.P. nr. 48669/2016; 

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

Având avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Dochia;

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. a), alin. 3 lit. b), art. 45 și art. 115 alin. 1 lit. b) din 
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, republicată;

H OTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț, pentru anul 2017,
potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul 
comunei Dochia, în calitate de ordonator principal de credite și Compartimentul 
resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ, 
autorităților şi persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului comunei Dochia.

Președinte de ședință
Aniței Vasile

Avizat,
Secretar, Cristea Dumitriţa

Hotărârea a fost adoptată cu       voturi „pentru”,     voturi „împotrivă” şi     ”abţineri” dintr-un total de     consilieri 
locali în funcţie şi       consilieri prezenţi.
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