
 

 
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 
CONSILIUL LOCAL  ADAMCLISI 

STRADA:  TRAIAN,  NR.  39 
TELEFON: 0241854623  

 

 
  

  HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea Planului anual de ocupare a functiilor publice  din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta 
 
 

  Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunita in sedinta 
extraordinara, legal constituita din data de 23 mai 2013; 
 

Având în vedere :  
Ø Expunerea de motive prezentată  de primarul comunei Adamclisi domnul Burcea 

Anton Tudorel ; 
Ø Planul de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului comunei Adamclisi; 
Ø Referatul doamnei Sibel Serif, in calitate de secretar al comunei Adamclisi  prin 

care se propune aprobarea Planului anual de ocupare a functiilor publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi ; 

Ø Raportul comisiei de specialitate al Consiliului Local care avizeaza favorabil 
raportul de hotarare prezentat; 

Ø Prevederile HG nr. 611 / 2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si 
dezvoltarea carierei functionarilor publici; 

   Tinand seama de avizul de legalitate a proiectului de hotarare intocmit de catre 
secretarul comunei Adamclisi; 
    Fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea nr. 53 / 2003 privind transparenta 
decizionala cu privire la aprobarea actelor cu caracter normative; 
    In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), 
lit. b), art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

În baza art. 23, alin. (2), lit. b), alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 188/1999 
republicată privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, a H.G. nr. 1000/2006 privind organizarea si functionarea 
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici şi art. 10,  art. 11, art. 13  din  Ordinul 
Preşedintelui A.N.F.P. nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea 
planului de ocupare a funcţiilor publice; 



În temeiul art. 45, alin. (1)  si a art. 115, alin. (1), lit. b)   din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 
 
 

HOTARASTE : 
 
 

 Art. 1: Aprobarea Planului  anual de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 
2013 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi asa cum este 
prevazut in  anexa  nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2:Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre institutiilor si 
persoanelor interesate pentru ducerea ei al indeplinire, Institutiei Prefectului Judetului 
Constanta  pentru control şi verificarea legalităţii. 
 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ........ voturi pentru, .......... 
voturi impotriva, .............. abtineri din cei 11 consilieri prezenti dn totalul de 11 
consilieri in functie. 
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ROMANIA                                                                                                       SE APROBA                                                                                                  
JUDETUL  CONSTANTA                                                                                   PRIMAR                                                                                                                              
COMUNA ADAMCLISI                                                                         BURCEA  ANTON TUDOREL                                                                        

PRIMARIA 

REFERAT 
Privind aprobarea Planului anual de ocupare a functiilor publice  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Adamclisi, judetul Constanta 

Subsemnata  Sibel Serif , secretar  al comunei  Adamclisi, jud.  Constanta;  
 Avand in vedere:  
- Planul de ocupare a functiilor publice  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Adamclisi; 

- prevederile HG nr. 611 / 2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si dezvoltarea 
carierei functionarilor publici; 

- prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind trasparenta decizionala  cu privire la aprobarea actelor 
cu character normativ; 

- art. 23 , alin. (2), lit. b), alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 188 / 1999 republicata privind Statutul 
Functionarilor Publici , cu modificarile si completarile ulterioare; 

-prevederile art. 10, art. 11, art. 13 din ordinal Presedintelui A.N.F.P. nr. 7660 / 2006 privind 
aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a functiilor publice; 

- prevederile art. 36, alin. (1) , alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. b), art. 45, alin. (1), lit. b) , art. 115, 
alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
PROPUN:    

  
 
  Adoptarea unei hotarari de catre Consiliul Local al comunei Adamclisi cu privire la  aprobarea 
Planului annual de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Adamclisi pentru anul 2013. 
 Drept pentru  care supun sper analiza si aprobarea Consiliului Local Adamclisi. 
 
 

 
SECRETAR 
SIBEL SERIF 

 
 

 



 
          ROMANIA 
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA ADAMCLISI 
            SECRETAR 
 
 

 
 

AVIZ  DE  LEGALITATE 
 
 

 
 

 Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta 
analizand proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Burcea Anton Tudorel , in 
conformitate cu prevederile art.47 si art. 117  din Legea nr. 215 / 2001 privind 
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  propun 
Consiliului Local Adamclisi analiza si adoptarea acestuia. 
 Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind  
APROBAREA PLANULUI ANUAL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE  DIN 
CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI 
ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA. 
 Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se la 
art. 36, alin. (1),   alin. (2) , lit. a)  coroborat cu alin. (3), lit. b), art.45 si art. 115, alin. (1), 
lit. b)   din Legea  215 / 2001 privind administratia publica locala republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR 
SIBEL SERIF 

 
 
 
 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 
Constanta; 
 Avand in vedere: 

- Referatul intocmit de catre doamna Sibel Serif in calitate de secretar al 
comunei Adamclisi prin care propune aprobarea Planului anual de 
ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Adamclisi; 

- Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul apaartului de 
specialitate al primarului comunei Adamclisi; 

- Prevederile HG nr. 611 / 2008 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea si dezvoltarea carierei functionarilro publici;  

- Prevederile Legii nr. 53 / 2003 privind transparenta decizionala  cu 
privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

- Prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a) coroborat cu alin. (3), lit. 
b), art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia 
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 23 , alin. (2), lit. b), alin. (3) si alin. (4) din Legea nr. 
188 / 1999 republicata privind Statutul Functionarilor Publici , cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile HG  nr. 1000 / 2006 privind organizarea si functionarea 
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici ; 

- Prevederile art. 10, art.11, art. 13 din ordinal Presedintelui A.N.F.P. nr. 
7660 / 2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea 
planului de ocupare a fucntiilor publice; 

- Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul 
Local ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  APROBAREA 
PLANULUI ANUAL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL 
PRIMARULUI COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA. 

- In temeiul prevederilor  art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a)  coroborat cu 
alin. (3), lit. b), art. 45  si  115, alin. (1), lit. b)  din Legea 215/2001 
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privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

- Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca 
obiectiv APROBAREA PLANULUI ANUAL DE OCUPARE A 
FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE 
SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI ADAMCLISI, 
JUDETUL CONSTANTA. 

 
 
 

 
 
 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL



 


