ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax: 0235/457050;
Telefon/fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA Nr. 44/2018

privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice, din aparatul de specialitate
al primarului comunei Rebricea, judetul Vaslui, pentru anul 2019
având în vedere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei si raportul
compartimentului de resort si raportul de avizare al comisiei de specialitate;
- AVIZUL Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 490404/06.08.2010, pentru stabilirea
structurii de functii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebricea, judetul
Vaslui si adresa nr. 27245/2013 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată (2), cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile art. 13 din
Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, aprobate prin Ordinul 7660/2006
al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a“, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rebricea, judeţul Vaslui,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, din aparatul de specialitate al primarului
comunei Rebricea, judetul Vaslui, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rebricea, judeţul Vaslui, prin
compartimentul de specialitate.
Art.3. Prezenta se comunica Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucuresti,
compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Rebricea, Primarului comunei Rebricea si Institutiei Prefectului-Judetul Vaslui si se aduce la
cunostinta, prin afisare.
Rebricea, 31 octombrie 2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Zaharia Petrea

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
p.Onu Alina-Elena

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
PRIMARIA COMUNEI REBRICEA
Cod fiscal: 3394228
ANEXA 2b)

ANEXA
la Hotararea nr. 44/31.10.2018

PLANUL DE OCUPARE AL FUNCTIILOR PUBLICE STABILITE DIN APARATUL DE SPECIALITATE
AL PRIMARULUI COMUNEI REBRICEA, JUDETUL VASLUI, PENTRU ANUL 2018

Functia publica

secretar al consiliului local
Total categoria functionari publici de conducere
auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional superior

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

1
1
1
1
1

1

1
1
1
6
2
5
7
13
14

1
1
1
4
1
4
5
9
9

Nr.maxim
Nr. maxim de
Nr.maxim de Nr. maxim de Nr. maxim de
de functii
Nr. de
functii
functii
functii
functii
publice
functii
publice
publice care
publice
publice
care vor fi
publice
rezervate
vor fi
supuse
rezervate
ocupate
vacante
promovării
infinţate
reorganizării promovării
prin
rapide
recrutare

1
1
1
1
1

consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional debutant
inspector clasa I grad profesional asistent
inspector clasa I grad profesional superior
Total functii publice clasa I
referent clasa III grad profesional asistent
referent clasa III grad profesional superior
Total functii pulice clasa III
Total functii publice executie
Total functii publice

PRIMAR,
RADU VALERICĂ
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p. ONU ALINA- ELENA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
SECRETAR

Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/780051

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor
publice, din aparatul de specialitate al primarului comunei Rebricea, judetul
Vaslui, pentru anul 2019

Doamnelor şi domnilor,
Initierea proiectului de hotarare s-a facut in conformitate cu prevederile art.
prevederile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată (2), cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prevederilor art. 13 din
Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, aprobate prin Ordinul
7660/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
Ordonatorii principali de credite din administraţia publică locală au obligativitatea
transmiterii datelor solicitate în planul de ocupare a funcţiilor publice, electronic şi pe
hârtie, în format Excel, conform anexei nr. 2b), din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului
de ocupare a funcţiilor publice, aprobate prin Ordinul 7660/2006 al Preşedintelui Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici, iar dupa verificarea de catre Agentie, se aproba de catre
consiliul local.
Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice cu nerespectarea prevederilor
legale atrage nulitatea actului de aprobare, iar actele administrative de
infiintare/recrutare/reorganizare/promovare a funcţiilor publice prin alte modalităţi decât
cele propuse şi aprobate prin Planul de ocupare a funcţiilor publice sunt nule de drept.
Din cele prezentate reiese că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate
prevăzute de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată 2, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului 7660/2006 privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice,
completate de prevederile art. 36 alin. (2) lit. „a“ si alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
pentru a fi inscris pe ordinea de zi si adoptat, in forma prezentata de initiator.
15 octombrie 2018
SECRETAR,
p. Onu Alina – Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor
publice, din aparatul de specialitate al primarului comunei Rebricea, judetul
Vaslui, pentru anul 2019

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am iniţiat proiectul de hotărâre motivat de prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prevederilor
Ordinului nr. 7660/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru
aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice.
Conform prevederilor legale, Planul de ocupare a funcţiilor publice stabileşte:
a) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici, prin
promovare înţelegându-se concursul 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;
b) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide,
adică, concursul organizat în condiţiile legii, la care pot participa funcţionarii publici care
îndeplinesc anumite condiţii prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare, termen ce
defineşte concursul organizat în condiţiile legii, la care poate participa orice persoană care
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi condiţiile specifice de participare la concurs;
d) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;
e) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării, adică funcţiile
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;
f) numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale;
g) numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice corespunzătoare
categoriei înalţilor funcţionari publici.
Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează, anual, de către primar, prin aparatul de
specialitate, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală, urmând ca
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici să se pronunţe, în termenul prevăzut de lege, asupra
modificării sau menţinerii acestuia, în forma prezentată de ordonatorul principal de credite, în cazul
în care nu se constată neregularităţi în structura acestuia.
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In structura aparatului de specialitate al primarului, distingem urmatoarele aspecte, care se
regasesc in Planul de ocupare, in directia functiilor publice:
- total posturi bugetare vacante: 5 functii, din care:
 1 functie publica de conducere
 5 functii publice de executie
- total posturi bugetare trecute in planul de ocupare, pentru anul 2019, pentru recrutare: 1
functie publica de conducere si 4 functii publice de executie care sunt, dupa cum
urmeaza:
1. Compartimentul - Audit – 1 post auditor I superior, functie publica de executie;
2. Compartimentul - Agricultură, fond funciar şi registru agricol - 1 post referent III
asistent, functie publica de executie – cu atributii de aplicare a legilor fondului funciar;
3. Compartimentul – Juridic – 1 post Consilier juridic I asistent, functie publica de
executie – cu atributii specifice de reprezentare juridica inclusiv in instantele de judecata;
4. Compartimentul – Buget, contabilitate, impozite şi taxe – 1 post Referent III superior.

Din aceste considerente, supun dezbaterii şi aprobării Dumneavoastră, proiectul de hotărâre
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, din aparatul de specialitate al primarului
comunei Rebricea, judetul Vaslui, pentru anul 2019, in forma prezentata.

15 octombrie 2018

P R I M A R,

Ing. Radu Valerică

2

