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ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 
CONSILIUL LOCAL  ADAMCLISI 

STRADA:  TRAIAN,  NR.  39 
TELEFON: 0241854623  

 
 
 

  HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea Planului anual de ocupare a functiilor publice si a posturilor 

contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi, 
judetul Constanta 

 
 

Consiliul  Local al comunei  Adamclisi, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa 
extraordinară, legal constituita  din data de 08.02.2012 ; 

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 Planul de ocupare a posturilor contractuale 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 si a posturilor 
contractuale 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; 
 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA 
 
 
 

HOTARASTE : 
 
 

 Art. 1: Se aprobă   Planul  anual de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012 
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: Se aproba Planul anual de ocupare a posturilor contractuale din cadrul 
aparatului  de specialitate al Primarului comunei Adamclisi pentru anul 2012 asa cum este 
prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

  Art. 3: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 hotărâre a fost adoptată cu 9  voturi pentru, dintr-un nr. de 9 consilieri 
prezenţi, _________ împotrivă, __________ abţineri. 

 
 
 
 
 
NR. 5                                          PRESEDINTE DE SEDINTA                  CONTRASEMNAT 
DATA 08.02.2012                                 CONSILIER                                         SECRETAR 
                                                                RASIT BEINUR                                   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 annual de ocupare 
a functiilor publice  si a posturilor contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Adamclisi; 

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

- Planul de ocupare a posturilor contractuale  din cadrul aparatului 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 SI A POSTURILOR 
CONTRACTUALE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE 
AL PRIMARULUI COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA. 
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- 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 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 SI A POSTURILOR CONTRACTUALE DIN 
CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 
COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA. 

 
 
 

 
 
 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL 



 

ROMANIA                                                                                                        SE APROBA 
JUDETUL  CONSTANTA                                                                                      PRIMAR 
COMUNA ADAMCLISI                                                                              BURCEA ANTON TUDOREL 

PRIMARIA 

 

REFERAT 
Privind aprobarea organigramei, stautlui de functii si numarului de 

personal  din cadrul aparatului de specialitate  al Primarului comunei 
Adamclisi, judetul Constanta 

 
 

Subsemnata  Sibel Serif , secretar  al comunei  Adamclisi, jud.  Constanta;  
 Avand in vedere:  
- Dispozitia primarului nr. 350 / 2011 privind numirea domnului Slabu Marian in 
functia publica de inspector, clasa I, grad profesional asistent, clasa de salarizare 
39 la Compartimentul buget - finante, impozite sit axe, contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Adamclisi precum si adresa nr. 
5565 / 30.12.2011 transmisa Agentiei Nationale a Functionarilro Publici  
referitoare la transformarea  functiei publice de executie de referent, clasa III, 
grad profesional superior, clasa de saalrizare 33 in functia publica de inspector, 
clasa I, grad profesionala asistent, clasa de saalrizare 39 in cadrul 
Compartimentului buget – finante, impozite sit axe, contabilitate  ca urmare a 
absolvirii unei forme de invatamant superior in specialitatea in care isi desfasoara 
activitatea  si a promovarii examenului sustinut in data de 10.10.2011 in acest 
scop de catre domnul Slabu Marian  ; 

- Adresa nr. 5564 / 2011 transmisa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici  
referitoare la transformarea  functiei publice de executie vacanta de referent, 
clasa III, grad profesional superior  din cadrul Compartimentului agricol  in functia 
publica de executie de referent, clasa III, grad profesional debutant; 
- adresa nr. 5026 din 23.11.2011 transmisa Agentiei Nationale a functionarilro 
Publici referitoare la transformarea functiei publice de executie vacanta de 
referent, clasa III, grad profesional  superior din cadrul Compartimentului buget – 
finante, impozite si taxe, contabilitate  in functia publica de nivel superior, 
respectiv  consilier juridic, clasa I, grad profesional principal ; 

-Adresa nr. 5082 / 2011 transmisa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici 
referitoare la ocuparea prin transfer  in interes de serviciu a functiei publice 
vacante ed consilier juridic, clasa I, grad profesional principal in cadrul Primariei 
comunei Adamclisi de catre domnisoara Sibel Serif; 



- prevederile Legii nr. 188 / 1999 privind Statutul Functionarilor Publici 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

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

- prevederile Legii nr. 161 / 2003 privind unele masuri pentru asigurarea 
transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul 
de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

-prevederile Ordinului nr. 1932 / 2009 pentru aprobarea regulamentului privind 
organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa a functionarilor 
publici; 

- existenta HCL nr. 25 / 30.07.2010 privind aprobarae organigramei si a statului 
de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Adamclisi, al carei 
continut  se  impunea fi modificat ca urmare a celor patru situatii mai sus aratate; 

-prevederile Legii cadru nr. 284 / 2010 privind salarizarea unitara a personalului 
platit din fonduri publice; 

-prevederile Legii nr. 285 / 2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului 
platit din fonduri publice; 

-Ordinul nr. 42 / 2011 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru Aplicarea 
Legii nr. 285 / 2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din 
fonduri publice; 

-prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica; 

-prevederile Legii nr. 53 / 2003 – Codul Muncii republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- prevederile art. 36, 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 organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru 
aparatul de specialitate al Primarului comunei Adamclisi pentru anul 2012. 
 Drept pentru  care supun sper analiza si aprobarea Consiliului Local 
Adamclisi. 
 
 
 
 

 
 

SECRETAR 
SIBEL SERIF 

 
 

 


