
R () JVi A N 1 A 
JUDETUL GALATI 
MUNIC1PIUL TECUCI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREAnr._____ 
Din 	O/. 2017 

Privind: aprobarea Planului de ocupare a func ţiilor publice al aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Tecuci pe anul 2017 

Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci , judetul Galati; 
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului 22 1 7/20.0 1 .20 1 7 

Consiliu! Local al Municipiului Tecuci , Judeţul Galaţi, întrunit în sedinta 	M Z1 
în data de 26.01.2017; 

Având în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului 	înregistrată 	sub 
nr.221 8/20.01 .2017 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Comp. Resurse Umane , SSM 
înregistrat sub nr. 2219/20.01.2017; 

Având în vedere raportul de avizare ale comisiilor de specialitate 
nr.i5 

Avind in vedere Avizul ANFP nr. 1044/2017 inregistrat sub nr,2171/PJ/19.01.2017; 
Având în vedere avizul organizatiei sindicale a functionarilor publici ,,S1NDTEC din 

cadrul primariei inregistrat sub nr.24/04.01 .2017; 
Avind in vedere HCL nr.165/29.12.2016 privind modificarea organigramei si a statului 

de functii al aparatulului de specialitate al Primarului municipiului Tecuci; 
Având în vedere prevederile art.23 alin (1) si (2) lit b alin 4 din Legea 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici , actualizată ; 
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Adminsra ţiei si Internelor -Agen ţia 

Naţională  a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instruc ţiunilor pentru 
elaborarea Planului de ocupare a func ţiilor publice; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin 1, alin 2 lit. a si alin 3 lit. b din Legea 215/2001 
a administraţiei publice locale , republicată  în 2007,cu modificările si completările ulterioare; 

Având în vedere art .45 alin (2) lit. a si art 115 alin (1), lit. b din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale , republicată  în 2007,cu modificările si completările ulterioare; 

HOTĂRĂ$TE: 

Art. 1 Se aprobă  Planul de ocupare a func ţiilor publice al aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Tecuci pentru anul 2017, conform anexei nr 1. 

Anexa nr. 1 face parte integrant ă  din prezenta hotărâre 
Art. 2 Prezenta hot ărâre va fi dusa la îndeplinire prin grij a Primarului Municipiului Tecuci. 
Art. 3. Prezenta hotărâre va ficornunicata ce!or interesa ţi prin grija Secretarului Municipiului 
Tecuci. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR 

r.Fc1c 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Nr. 2218 din 20.01.2017 

Privind: aprobarea Planului de ocupare a func ţiilor publice al aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Tecuci pe anul 2017 

Având în vedere: 

- 	prevederile art. 36 alin (1), alin (2) lit. a şi alin (3) lit. b din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale , republicat ă  în 2007,cu modific ările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Ministerului Adminstra ţiei şi Internelor -Agen ţia Naţională  a 
Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instruc ţiunilor pentru elaborarea Planului 
de ocupare a func ţiilor publice ; 

- art.23 alin (1) şi (2) lit. b alin 4 din Legea 188/1999 privind Statutul func ţionarilor 
publici ,(r2) cu modific ările şi completările ulterioare, Planul de ocupare a func ţiilor publice 
stabileste: 

• numărul maxim al func ţiilor publice —150 
• numărul maxim al func ţiilor publice ocupate -86 
• numărul maxim al funcţiilor publice vacante —64 
• numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiin ţate -18 
• numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganiz ării -20 
• numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promov ării -18 
• numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promov ării rapide —0 
• numărul maxim al func ţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare —61 

În carieră  funcţionarul public poate promova în func ţia publică  . În vederea promov ării 
,funcţiile publice de grad profesional"debutant", "asistent " şi "principaP vor fi supuse 
reorganizării , la gradul superior celui supus reorganiz ării şi vor fi rezervate promov ării. 

Promovarea rapid ă  se organizeaz ă  de către ANFP în limita numărului disponibil de funcţii 
publice prevăzute în acest caz. 

Ocuparea func ţiilor publice se face prin:promovare, transfer,redistribuire recrutare sau alte 
modalităţi prevăzute în mod expres de c ătre lege. 

Recrutarea în vederea intr ării în corpul funcţionarilor publici se face prin concurs ,în limita 
funcţiilor publice vacante rezervate în acest scop prin Planul de ocupare a func ţiilor publice. 

Având în vedere aspectele men ţionate considerăm că  este oportună  promovarea proiectului 
de hotăxâre privind aprobarea Planului de ocupare a func ţiilor publice al aparatului de specialitate 
al primarului Municipiului Tecuci. 

PRIMAR, 
Catalin ColLurdubae 

~ 

~~. 



JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL TECUCI 

COMP. GESTIUNE RESURSE UMANE ŞI 
A FUNCŢIILOR PUBLICE 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Nr. 2219 din 20.01.2017 

Privind: aprobarea Planului de ocupare a func ţiilor publice al aparatului de specialitate al 
primarului Municipiului Tecuci pe anul 2017 

Proiectul de hotărâre asigură  încadrarea corectă  în prevederile art. 23 alin (1) si (2) lit b 
din Legea 1 88/1 999 privind statutul func ţionarilor publici (r2) precum si în prevederile 
Capitolelor I si 11 din Anexa nr. 1 la Instruc ţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare al 
funcţiilor publice la Ordinul 7660/24.08.2006. 

In coriformitate cu prevederile art.23 alin (1) si (2) lit. b alin 4 din Legea 188/1999 
privind statutul func ţionarilor publici ,(r2) cu modific ările si completările ulterioare, PIanul de 
ocupare a func ţiilor publice stabi1ete: 

• numărul maxim al func ţiilor publice —150 
• numărul maxim al func ţiilor publice ocupate -86 
• numărul maxim al func ţiilor publice vacante —64 
• numărul maxim al func ţiilor publice care vor fi înfiinţate - 18 
• numărul maxim al func ţiilor publice care vor fi supuse reorganiz ării -20 
• numărul maxim al func ţiîlor publice rezervate promov ării - 18 
• numărul maxim al func ţiilor publice rezervate promov ării rapide —0 
• numărul maxim al func ţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare —6 1 

În carieră  funcţionarul public poate promova în func ţia publică . În vederea promov ării 
,funcţiile publice de grad profesionaldebutant, asistent i principal vor fi supuse 
reorganizării, la gradul superior celui supus reorganiz ării si vor fi rezervate promovării. 

Promovarea rapidă  se organizează  de către ANFP în limita numărului disponibil de funcţii 
publice prevăzute în acest caz. 

Ocuparea funcţiilor publice se face prin:promovare, transfer,redistribuire recrutare sau alte 
modalităţi prevăzute în mod expres de către lege. 

Recrutarea în vederea intr ării în corpul funcţionarilor publici se face prin concurs ,în limita 
funcţiilor publice vacante rezervate în acest scop prin Planul de ocupare a func ţiilor publice. 

Faţă  de cele mai sus consemnate consider ăm că  sunt întrunite condi ţiile legale fapt pentru 
care înaintăm spre dezbatere si aprobare proiectul de hot ărâre privind aprobarea Planului de 
ocupare a func ţiilor publice al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Tecuci. 

COMP.RES.UMANE SSM 
Virlan Mihaela 
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