
 
 
 
 
 
  
             
                                       HOTĂRÂREA NR. 168 
                                             DIN 22.11.2018  
 
 
Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2019 pentru aparatul de  
   specialitate al primarului oraşului Pecica şi a serviciilor publice înfiinţate în subordinea 
                                                      Consiliului local  
 
 Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 22.11.2018. 
 
 Având în vedere: 
-Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, Antal Petru, 
-Raportul nr.49740/31.10.2018 al doamnei Megyes Mariana, şef serviciu - Serviciul Resurse Umane 
şi Relaţii Publice în cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Pecica; 
-Expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica, înregistrată sub nr.49937 din 02.11.2018; 
-Prevederile art.6 şi art.11, alin.(1) din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici nr.7660/2006 – privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice; 
-Prevederile art.36, alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica; 
-Votul ,,pentru” a 15  consilieri din cei 17  în funcţie fiind prezenţi 15 consilieri; 
-În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată, 
                                 
                                                       HOTĂRĂŞTE:  
 
 Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului oraşului Pecica şi din cadrul serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Local 
pentru anul 2019, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.     
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Megyes Mariana, 
şef serviciu - Serviciul Resurse Umane şi Relaţii Publice în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului oraşului Pecica, şi se comunică cu:                            
            -Instituţia Prefectului – judeţul Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
            -Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 
            -Doamna Megyes Mariana, şef serviciu - Serviciul Resurse Umane şi Relaţii Publice 
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