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                                                                H O T A R Ă R E A nr. 33 

                               

                                                              din  31 octombrie 2008   

 

                   privind:  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor  publice  , în   anul  2009  

___________________________________________________________________________________ 

Iniţiator :  Buruiană Gheorghi , primarul comunei Rediu , judeţul Galaţi : 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului ; 3092 din 23.10. 2008  

 

                                 Consiliul local al comunei Rediu , judeţul Galaţi , constituit în baza hotărârii nr. 3 

din 23 iunie 2008 , întrunit în şedinţa ordinară  din 31 octombrie  2008 ;  

                                 Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr. 3092  din 23.10.2008  , a 

primarului comunei ;  

           Având în vedere  raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3093  din 23.10. 2008 a 

secretarului comunei ;  

                                 Având în vedere  Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 3 ;  

                                 Având în vedere adresa nr. 2876/ 23.09.2008 a primarului comunei adresată  

ANFP -ului 

                                 Având în vedere prevederile art. 23 alin. 2 lit.b şi alin. 4 din Legea nr. 188/1999 , 

privind Statutul funcţionarilor publici , republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

                                 Având în vedere art. 13 din Ordinul nr. 7660/2006 a Preşedintelui A.N.F.P.  

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru Elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ;  

                                 In temeiul art. 45, aliniatul (1) din Legea 215 /2001 , a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare ; 

                       

                                                                           H O T Ă R Ă Ş T E ;  
                                    

                                   Art. 1.-   Se  aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor  publice în anul 2009  , 

conform anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre .    

                                   Art. 2.-  Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

                           Art. 3.-  Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului , Primarului 

comunei Rediu , judeţul Galaţi  şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici , de Secretarul comunei . 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢÂ ,  

                                    Mihai Fănel  

 

                                       Contrasemnează,  

                                      Secretar, Diaconu Ersilia 

      

 

 

 



 

        ROMANIA  

    JUDETUL GALATI  

     COMUNA REDIU  

          PRIMAR 

    Nr. 3092 din 23 octombrie 2008 

 

 

 

                                                                       EXPUNERE DE MOTIVE  

 

                   

 

                  La proiectul de hotărâre  privind:  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor  publice  , în   

anul  2009  

                                 Subsemnatul Buruiană Gheorghi , primarul comunei Rediu , judeţul Galaţi ,   

având în vedere că  Agenţiei Naţională  a Funcţionarilor Publici nu a constatat neregularităţi în 

structura   Proiectului Planului de ocupare a punctiilor publice pentru anul 2009 ce a fost transmis   în 

baza prevederilor art. 23  aliniatul 5 din Legea 188 /1999, republicată ,cu modificările şi completările 

ulterioare cu adresa nr. 2876/23.09.2008;  

                       In conformitate cu prevederile art. 23 aliniatul 1, Planul de ocupare a funcţiilor publice  

prevăzut în anexa la prezenta expunere de motive  stabileşte :  

a) numărul maxim de funcţii publice  rezervate promovării  funcţionarilor publici ;  

b) numărul maxim al fuincţiilor publice  care vor fi  rezervate în scopul promovării 

rapide ;  

c) numărul maxim al funcţiilor publice  care vor fi ocupate prin recrutare ;  

d) numărul  maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate ;  

e) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării ;  

f) numărul maxim de funcţii publice  pe fiecare clasă , categorie şi grade profesionale  

g) numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici;  

 

                      (2)  Planul de ocupare a funcţiilor publice  se elaborează anual , cu consultarea 

sindicatelor reprezentative  reprezentative ale funcţionarilor publici   astfel : 

                       b) de către primar  sau , după caz , de către preşedintele consiliului judeţean , prin  

aparatul  propriu  de  specialitate  pentru autorităţile  şi instituţiile publice din administraţia publică 

locală. 

                              Planul de ocupare  a funcţiilor publice  se aprobă prin hotărâre  a consiliului local .  

                              Faţă de cele mai sus relatate  propun spre dezbaterea şi deliberarea Consiliului local , 

proiectul de hotărâre  menţionat mai sus , în şedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2008.  

 

 

                                                                   PRIMAR ,  

                                                               Prof. Buruiană Gheorghi 

 

 

 

 

 



 

 

 

        ROMANIA  

  JUDETUL GALATI  

 COMUNA REDIU  

         SECRETAR 

  Nr. 3093 din 23 octombrie 2008  

 

                                                                  

 

                                                                RAPORT DE  SPECIALITATE  , 

                  

                  La proiectul de hotărâre  privind:  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor  publice  , în   

anul  2009  

 

                                   Subsemnata Diaconu Ersilia , secretarul comunei Rediu , judeţul Galaţi  , în 

temeiul art. 44  din legea 215 /2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare , examinând expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre, constat următoarele :  

                         - este legal , se respectă prevederile art.23  din Legea nr. 188 /1999  privind Statutul 

Funcţionarilor  Publici, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;  

                         -  se respectă prevederile art. 13 , din Ordinul nr. 7660/2006  a Preşedintelui A.N.F.P.  

privind aprobarea Instrucţiunilor  pentru Elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice :  

                              - este temeinic şi se asigură : 

                         a)   numărul maxim de funcţii publice  rezervate promovării  funcţionarilor publici ;  

b)  numărul maxim al fuincţiilor publice  care vor fi  rezervate în scopul promovării 

rapide ;  

c) numărul maxim al funcţiilor publice  care vor fi ocupate prin recrutare ;  

d)   numărul  maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate ;  

e)   numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării ;  

f) numărul maxim de funcţii publice  pe fiecare clasă , categorie şi grade profesionale; 

g) numărul  maxim  al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici;  

                          In conformitate cu prevederile art. 44, aliniatul 1,  din Legea 215 /2001 , a 

administraţieii  publice locale  republicată , cu modificările şi completările ulterioare, propun 

Consiliului local  spre dezbatere şi aprobare , proiectul de hotărâre menţionat mai sus , în şedinţa 

ordinară din data de 31 octombrie 2008 . 

 

                                                                   Secretar ,  

                                                                Diaconu Ersilia 

                            

 

          

 

 


