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  H O T A R A R E A  NR.72 

cu privire la aprobarea  Planului de ocupare  
a functiilor publice pentru anul 2017 

 
Consiliul local al comunei Crucea, in sedinta de lucru din 30.09.2016, 
 
Avand in vedere: 
- Expunerea de motive prezentata de domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei, 
- Raportul de specialitate nr.5299/21.09.2016 al compartimentului resurse umane, salarizare, 
- Adresa A.N.F.P. nr.42405/2016 prin care ni se comunica  faptul ca nu sunt observatii 
referitoare la modul de completare a proiectului planului de ocupare a functiilor publice pentru 
anul 2017, 
- Raportul comisiei de specialitate juridica pentru avizarea proiectului de hotarare, 
- Avizul de legalitate dat de secretarul comunei; 
In conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor 
Publici nr.7660/2006; 
In temeiul prevederilor  art.36, alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.b) din Legea 
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 
 

H O T A R A S T E: 
 

Art.1.  Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017, conform anexei ce 
face parte din prezenta. 
 
Art.2.  Primarul si secretarul comunei vor urmari ducerea la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 
 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu ………..voturi pentru,………….voturi contra 
si……..abtineri. 
 
Crucea: 30.09.2016 
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          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 republicată şi 

actualizată privind administraţia publică locală, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui 

proiect de hotărâre cu următorul obiect “ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Crucea pentru anul 2015” în susţinerea căruia formulez prezenta,  

 

     

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

     Temeiul legal al prezentului proiect de hotărâre îl constituie prevederile art. 23 al Legii 

nr. 188/1999 republicată, actualizată privind Statutul funcţionarilor publici şi prevederile 

Ordinului nr. 7660/2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru aprobarea Planului de 

ocupare a funcţiilor publice, în baza cărora ordonatorului principal de credite  îi revine 

sarcina de a elabora Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul său de 

specialitate şi de a supune aprobării Consiliului Local. 

     Elaborarea planului de către fiecare ordonator de credite se realizează cu 

respectarea prevederilor Ordinului 7660/2006 dar şi în funcţie de politica de personal a 

fiecărei instituţii. 

     La data prezentei, numărul maxim de funcţii publice aprobat de dvs este de  

15, toate functiile publice fiind ocupate. 

          Vor fi supuse reorganizării un număr de 4 funcţii publice ocupate, datorită 

faptului că titularii acestora îndeplinesc condiţiile specifice cerute de legislaţie 

pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional, astfel: 

– 3 pentru gradul superior al functiei publice pe care o ocupa, 

- 1 pentru gradul principal  al functiei publice pe care o ocupa,  

       Examenul se organizează semestrial de catre instituţie. Promovarea în gradul 

profesional superior celui detinut, se realizează conform prevederilor H.G. 611/2008 

actualizată privind dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. 

     Punerea în practică a acestor propuneri este condiţionată de mai mulţi factori: 

legislaţia care va fi valabilă pentru anul 2017, intenţia candidaţilor de a participa la 

examene.  

Supun aprobării Dvs prezentul proiect de hotărâre pe care îl consider legal şi 

oportun. 

                                          

                                                    INIŢIATOR PROIECT 

PRIMAR, 

Frigioi Gheorghe 
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Nr.357/RS/22.09.2016 
 
 
 

AVIZ DE LEGALITATE 
dat conform art.117, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru: 
 
 
 
 
Proiectul de hotarare privind  aprobarea  Planului de ocupare a functiilor 
publice pentru anul 2017 
 

 
 
Competenţa: prevederile art.36, alin.(2), lit.a) coroborat cu alin.(3), lit.b) din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 
 
Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit Raportul de specialitate 
nr.5299/21.09.2016 al compartimentului resurse umane, salarizare, 
 
Dreptul material: prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale a 
Functionarilor Publici nr.7660/2006, 
 
 

Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul cu votul majoritatii 

consilierilor locali prezenti - art.45  , alin 1, lit.a din Legea  nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Proiectul de hotărâre este legal şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Crucea , judetul Constanta   
din data de 30.09.2016. 
 
 
 
 
Data: 22.09.2016                                                                            SECRETAR UAT , 
                                                                                                       Reveicuta GURGU 
 

 
 
 


