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PROIECT DE H OTĂRÂRE
Nr...........d in ....................................
Privind: aprobarea PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE pentru
aparatul de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor publice de interes local,
fără personalitate juridică, din subordinea
Consiliului Local al comunei Lieşti, judeţul Galaţi în anul 2019

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti, judeţul Galaţi;
Consiliul Local al comunei Lieşti , judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară in data
de 31.10.201_;
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor
publice de interes local, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al
comunei Lieşti, judeţul Galaţi în anul 2019;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului înregistrata la nr.
______________ si raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane înregistrata
la nr. ______________ ;
Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicata, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici nr.7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publica locala, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE
Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de
specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor publice de interes local, fără personalitate
juridică, din subordinea Consiliului Local al comunei Lieşti, judeţul Galaţi pentru anul 2019,
conform anexei nr. 2b care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul comunei Lieşti prin
Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei comunei Lieşti şi va fi comunicată
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti.

INITIATOR,
PRIMAR,
IULIAN BOT
5
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Anexa la HCL nr.

PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR
PUBLICE PENTRU ANUL 2019
____________________________________
2__________________________________________
Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administraţia publică locală

Functia publica
secretar al consiliului local
sef serviciu
Total categoria funcţionari publici de conducere
auditor clasa I grad profesional principal
consilier juridic clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional superior
consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional superior
inspector clasa I grad profesional principal
inspector clasa I grad profesional asistent
Total functii publice clasa I
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent
referent clasa III grad profesional principal
Total functii publice clasa III
Total functii publice executie
Total functii publice

Nr. maxim
de functii
publice
1
1
2
1
1
2
1
1
8
5
2
21
1
1
2
4
25
27

Nr. de
functii
publice
ocupate
1
1
2
0
1
2
1
0
7
3
2
16
0
1
2
3
19
21

Nr. de
functii
publice
vacante
0
0
0
1
0
0
0
1
1
2
0
5
1
0
0
1
6
6

Nr.maxim de
Nr. maxim de
functii
Nr. maxim de Nr. maxim de functii publice
publice care functii publice functii publice
rezervate
vor fi
supuse
rezervate
promovării
infinţate
reorganizării
promovării
rapide
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Nr.maxim
de functii
publice
care vor fi
ocupate
prin
recrutare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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E X P U N E R E DE M O T I V E
Privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului şi din cadrul serviciilor publice de interes local, fără personalitate juridică,
din subordinea Consiliului Local al comunei Lieşti, judeţul Galaţi în anul 2018

Prin Proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Local Lieşti aprobarea Planului de
ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor publice de
interes local, fără personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local al comunei Lieşti, judeţul Galaţi
în anul 2018.
Elaborarea şi aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru autorităţile şi
instituţiile publice din administraţia publică locală, se realizează în conformitate cu prevederile art. 23 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată (r2), cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.
7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice.
Potrivit acestor dispoziţii legale, Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual, de
către primar prin aparatul de specialitate, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor
publici şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local.
Structura planului de ocupare cuprinde: numărul maxim al funcţiilor publice rezervate
promovării funcţionarilor publici, numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul
promovării rapide, numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare, numărul maxim
al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate, numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse
reorganizării, numărul maxim de funcţii publice, pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale şi
numărul maxim al funcţiilor publice de conducere.
La întocmirea planului s-a avut în vedere situaţia posturilor vacante şi modalităţile de ocupare a
acestora, precum şi cazurile de funcţionari publici care îndeplinesc în anul 2019 condiţiile de
promovare în funcţie, clasă sau grad profesional.
Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Legea nr.
188/1999 republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, supun aprobării Consiliului
Local Lieşti Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul
de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor publice de interes local, fără personalitate juridică, din
subordinea Consiliului Local al comunei Lieşti, judeţul Galaţi, pentru anul 2019.
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REFERAT DE

S P E C IA L IT A T E

Privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
primarului şi din cadrul serviciilor publice de interes local, fără personalitate juridică,
din subordinea Consiliului Local al comunei Lieşti, judeţul Galaţi în anul 2019
În conformitate cu prevederilor Legii nr. 188/1999 republicată, actualizată privind Statutul
funcţionarilor 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 funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor 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 înfiinţate,
■ 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 înalţilor funcţionari publici.
Planul de ocupare a funcţiilor publice se întocmeşte 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 Consiliu
Local.
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
funcţionarilor publici, cu reluarea întregii proceduri de avizare şi aprobare.
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

funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile 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
transformării 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.
Având în vedere că în anul 2019 nu îndeplineşte nici un funcţionar public condiţiile de vechime
pentru a promova în funcţia publică şi nu este necesar organizarea unui concurs de recrutare, propun
aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru în anul 2019 conform Anexei nr. 2b) din cadrul
Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006.

întocmit:
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
Laura DUMANOVSCHI,
Consilier, grad profesional superior

AVIZAT:
Reprezentant funcţionari publici UAT Liesti
Pleşcan Nicoleta

