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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

Comuna   BĂNIA 
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 

HOTARARE 
 

Privind aprobarea planului de ocupare a  
funcţiilor publice pe anul 2013 

 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit în şedinţă ordinară;  
Văzând expunerea de motive a primarului comunei, avizele comisiilor de specialitate şi rapoartele 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;  
Având în vedere că potrivit prevederilor art. 23 al. (5)  din Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 

privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  şi art. 10 al.(4) din 
Ordinul  nr. 7.660 din 24 august 2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare 
a functiilor publici, urmare a adresei nr. 3013/10.10.2008 a Primăriei comunei Bănia prin care proiectul 
planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2009 a fost înaintat Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, 
nu s-a comunicat că s-au constatat neregularitati in structura acestuia şi nu au fost formulate observaţii;  

Având în vedere prevederile art. 23 al.(1), al.(2) lit. „b”, al.(4) teza a II-a şi al.(5) din Legea nr. 188 din 
8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Văzând prevederile Ordinului nr. 7660 din 24 august 2006 al M.A.I. – Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici și faptul că Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici nu a avut observaţii de 
neconformitate cu privire la proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 transmise prin 
adresa 6469/2013.  

In baza prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,a”, al.(3) lit. „b”;  art. 45 şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,   
 

HOTARASTE: 
 

 Art.1-  Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Bănia pentru anul 2013 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art. 2 – Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, se va 
comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.   
  

BĂNIA la data de 09.04.2013 
Nr. 27.    
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