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  H O T A R A R E A  NR.74 

cu privire la aprobarea  Planului de ocupare  

a functiilor publice pentru anul 2015 
 
Consiliul local al comunei Crucea, in sedinta de lucru din 17.10.2014, 
 
Avand in vedere: 
 - Expunerea de motive prezentata de domnul Frigioi Gheorghe, primarul comunei, 
- Raportul de specialitate NR.4249/10.10.2014, al compartimentului resurse umane, salarizare, 
 - 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 2015, 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: 17.10.2014 
 
 
 
 
   PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              CONTRASEMNEAZA,                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                  Secretar,   
                                                                                              Gurgu Reveicuta 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Nr.maxim Nr.maxim Nr.maxim   de functii publice 

Functia publica Nr. Nr.de Nr.de de functii de functii  de functii publice care vor fi 

 maxim  functii functii publice  publice publice rezervate ocupate 

 de 

functii 

publice publice  care vor fi supuse rezervate promovarii prin 

 publice ocupate vacante infiintate reorganizarii promovarii rapide recrutare 

secretar al consiliului local 1 1       

Functii publice de conducere specifice(arhitect sef) sef birou 1  1     1 

Total categoria functionari publici de conducere 2 1 1     1 

inspector clasa I grad profesional asistent 3 3   2    

inspector clasa I grad profesional principal 4 4  2 1 2   

inspector clasa I grad profesional superior 3 3  1  1   

Total functii publice clasa I 10 10  3 3 3  1 

referent clasa III grad profesional principal 1 1       

referent clasa III grad profesional superior 2 2       

Total functii publice clasa III 3 2       

Total functii publice de executie 13 13  3 3 3   

Total functii publice 15 14 1 3 3 3  1 

               Intocmit,  

                              PRIMAR,      Inspector resurse umane 

                          Frigioi Gheorghe          Sandu  Tatiana  



 
COMUNEI CRUCEA 
JUDETUL CONSTANTA  
NR.4249/10.10.2014 
  
   
        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 2015.”  

   
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, din care 14 sunt 
ocupate. 

     Funcţiile publice vacante sunt propuse a fi ocupate prin recrutare,  dacă legea va permite. 

     Vor fi supuse reorganizării un număr de 3(trei) 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 3  funcţionari publici pot participa la examenul anual de promovare în grad profesional:  

– 2 pentru gradul principal al functiei publice pe care o ocupa, 

- 1 pentru gradul superior 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 2015, intenţia candidaţilor de a participa la examene.  

 
 Intocmit, 
                                                                                                   Inspector R.U. 
                                                                                                   Sandu Tatiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                          

 

 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare , protectia mediului si 

turism   

 

 

 

 

RAPORT 

de avizare a Proiectului de hotarare privind  aprobarea Planului de ocupare a functiilor 

publice pentru anul 2015 

 

 

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare , protectia 

mediului si turism  intrunita in sedinta in data de 16.10.2014 , a luat in discutie proiectul 

de hotarare prezentat. 

 In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat urmatoarele: 

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate fiind necesar a 

se adopta de catre Consiliul local ; 

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate amendamente sau 

propuneri de modificare a continutului actului de autoritate. 

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul 

prevederilor Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului local Crucea, comisia avizeaza proiectul in forma si 

continutul prezentate spre analiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Presedinte,           

           Sandu Gheorghe  

 

 

 

 

 
 


