
 

                                                       ROMANIA 

    JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                          

  H O T A R A R E A  NR. 71 

cu privire la aprobarea  Planului de ocupare  
a functiilor publice pentru anul 2016 

 

Consiliul local al comunei Crucea, in sedinta de lucru din 02.10.2015, 

Avand in vedere: 

- Expunerea de motive prezentata de domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei, 

- Raportul de specialitate al compartimentului resurse umane, salarizare, 

- Adresa A.N.F.P. nr.40353/2015 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 2016, 

- 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 2016, 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: 02.10.2015 

   PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           CONTRASEMNEAZA,  

                                                                                                        Secretar,                                                                                                                                            

                                                                                              Gurgu Reveicuta 

 



ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 

 

 

 

 

 

 

AVIZ DE LEGALITATE 

cu privire la legalitatea proiectelor de hotarare ce se supun dezbaterii si aprobarii 

Consiliului local in sedinta extraordinara din data de 02.10.2015 

 

            Analizand proiectele de hotarari ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului 

local in sedinta extraordinara din 02.10.2015,  am constatat urmatoarele: 

1.      Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind   

rectificarea bugetului local pe anul 2015   fiind initiat in conformitate cu prevederile din 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile 

ulterioare si in limita competentei date de  prevederile  art. 36, alin.2, lit. b coroborat cu 

alin. 4 , lit. a si ale art. 45, alin 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata. 

       2.   Proiectul de hotarare privind privind aprobarea constituirii dreptului de uz si 

servitute de trecere  subteranã,  cu titlu gratuit, in favoarea  S.C. ENEL DISTRIBUTIE 

DOBROGEA S.A. prin Comuna Crucea  este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat 

in conformitate cu prevederile art.12 si 14  din Legea  energiei electrice si a gazelor 

naturale nr.123/2012 si in limita competentei date de prevederile art..36, alin(2), lit.c 

coroborat cu alin. (5), lit.a) si ale art.45, alin.(3), din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publicã localã, republicatã. 

3.       Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea 

organigramei si a statului de functii fiind initiat in conformitate cu prevederile O.U.G. 

nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele 

publice, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare si in limita competentei date 

de  prevederile  art.36, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), lit.a), pct.2 si art.45, alin.1 din 

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata; 

4.  Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 fiind initiat in 

conformitate cu prevederile ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor 

publici nr.7660/2006 si in limita competentei date prevederile  art.36, alin.(2), lit.a) 

coroborat cu alin.(3), lit.b) si art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata. 
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5.   Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare  privind modificarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crucea prin 

actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil fiind initiat in conformitate cu 

prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii 

Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor si in limita competentei date de  art. 36 alin. 9 şi art. 45 alin.3 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, 

6.   Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare  privind initierea 

procedurii de achizitie a terenului in suprafata de 1000  m.p.,situat in extravilanul 

satului Crisan  , parcela A 185/9 in vederea realizarii sistemului de alimentare cu apa in 

satele Crisan si Siriu, comuna Crucea, judetul Constanta fiind initiat in conformitate cu 

prevederile  art.863 lit.a) din Noul Cod Civil; art.36 alin.(2), lit.c) si art.123 alin.(1) Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica si in 

limita competentei date de prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

  

 GURGU REVEICUTA  

 



PRIMĂRIA COMUNEI CRUCEA 

JUDETUL CONSTANTA  

  

   

        În temeiul prevederilor art 44 din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată a 
administraţiei publice locale, 

   

  Compartimentul Resurse Umane, Salarizare formulează prezentul 

    

Raport de specialitate  

   

         În susţinerea Proiectului de hotărâre iniţiat de primarul comunei Crucea, cu următorul 
obiect „Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, pentru anul 2016.”  

  Noţiuni generale. 

         În conformitate cu prevederilor Legii nr. 188/1999 republicată, actualizată privind Statutul 
functionarilor publici, Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual de către fiecare 
ordonator principal de credite, prin grija compartimentului de specialitate, cu respectarea 
prevederilor Ordinului nr 7660/2006 şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local.   

Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte: 

● numărul maxim al functiilor publice rezervate promovării functionarilor publici, 

● numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate in scopul promovării rapide, 

● numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare, 

● numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi infiinţate, 

● numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării, 

● numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie si pe grade profesionale, 

● numărul maxim al funcţiilor publice de conducere si al funcţiilor publice corespunzătoare 
categoriei inalţilor funcţionari publici.  

       Planul de ocupare a funcţiilor publice se întocmeste centralizat pentru fiecare ordonator 
principal de credite. Modalităţile de ocupare a funcţiilor publice sunt cele stabilite în anexa nr. 1 la 
Ordinul 7660/2006. Modalităţile de ocupare a funcţiilor publice devin obligatorii după aprobarea 
lor prin hotărâre de consil 

      Prin excepţie, autorităţile publice locale pot modifica semestrial modalităţile de ocupare a 
funcţiilor publice cu respectarea prevederilor art 23 din Legea nr 188/1999 republicată, 
actualizată, privind Statutul functionarilor publici, cu reluarea  întregii proceduri de avizare şi 
aprobare. 



       Proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice se înaintează Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, până la 31 august a fiecărui an, care, în cazul în care constată 
neregularităţi în structura acestora notifică autorităţii modificările care se impun. Aprobarea 
planului se va face cu respectarea observaţiilor şi propunerilor Agenţiei. în caz contrar Agenţia nu 
acordă avizul necesar punerii în aplicare a Planului de ocupare.  

Definire termini utilizaţi în Anexele la prezentul proiect: 

a) funcţii publice vacante - funcţii publice care s-au vacantat ca urmare a încetării raporturilor de 
serviciu, a transferului titularului funcţiei publice, a mutării definitive a funcţionarului public în 
cadrul altui compartiment sau funcţii publice propuse pentru înfiinţare, inclusiv prin modificarea 
calităţii postului din funcţie în regim contractual în funcţie publica; 

 b) funcţii publice temporar vacante - funcţii publice ai căror titulari au raporturile de serviciu 
suspendate pe o perioada de cel puţin o luna; 

c) concurs de promovare - concurs organizat în condiţiile legii pentru ocuparea unei funcţii publice 
cu grad profesional superior, la care pot participa numai persoanele care au calitatea de 
funcţionar public şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi condiţiile specifice de 
participare la concurs; 

 d) concurs de promovare rapida - concurs organizat în condiţiile legii, la care pot participa 
functionarii publici care îndeplinesc condiţiile art. 60^1 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) concurs de recrutare - concurs organizat în condiţiile legii, la care poate participa orice 
persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi condiţiile specifice de participare la 
concurs; 

f) funcţii publice supuse reorganizării - categorie de funcţii publice care urmează a fi supuse 
procedurilor de transformare sau desfiinţare, inclusiv prin modificarea calităţii posturilor în sensul 
transformarii unei funcţii publice în funcţie în regim contractual; 

g) transformarea unei funcţii publice - modificarea atribuţiilor prevăzute în fişa postului pentru 
funcţia publica respectiva în proporţie de peste 50%, transformarea funcţiilor publice de grad 
profesional debutant în grad profesional asistent la încheierea perioadei de stagiu, transformarea 
unui post de nivel superior într-un post de nivel inferior, precum şi transformarea unei funcţii 
publice în alta funcţie publica de acelaşi nivel sau de nivel inferior. 

   

ANALIZA ANEXELOR  

   

Anexa nr.1 – Aparatul de specialitate al primarului comunei Crucea. 

     La data prezentei, numărul maxim de funcţii publice aprobate de dvs este de  15, toate 
functiile publice fiind ocupate. 

    Vor fi supuse reorganizării un număr de 2(doua) funcţii publice ocupate datorită 
faptului că titularii acestora îndeplinesc condiţiile specifice cerute de legislaţie pentru a 
participa la examenul de promovare în grad profesional .  

     Un număr de 2  funcţionari publici pot participa la examenul  de promovare în grad 
profesional:  



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

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

examen ce se organizează semestrial de instituţie. Promovarea în grad professional 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 2016, intenţia candidaţilor de a participa la examene.  

 

 

 

 

 

 Intocmit, 

                                                                                                   Inspector R.U. 

                                                                                                   Sandu Tatiana 



COMUNA CRUCEA 

JUDETUL CONSTANTA 

PRIMAR 

 

          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 aprobate de dvs este de  15, 
toate functiile publice fiind ocupate. 

          Vor fi supuse reorganizării un număr de 2(doua) funcţii publice ocupate datorită 
faptului că titularii acestora îndeplinesc condiţiile specifice cerute de legislaţie pentru a 
participa la examenul de promovare în grad profesional .  

     Un număr de 2  funcţionari publici pot participa la examenul  de promovare în grad 
profesional:  

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

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

examen ce se organizează semestrial de instituţie. Promovarea în grad professional 
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 2016, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


