
R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA TIREAM  
    - P R I M A R - 
Nr. 567 din 08.03.2018 
 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din  aparatul de specialitate al 
Primarului Comunei Tiream, pe anul 2018 

 

  
Având în vedere  faptul că nu există observaţii şi propuneri din partea Agenţiei Naţionale 

a Funcţionarilor Publici, referitoare la structura şi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice 
prevăzute în Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Tiream, pentru anul 2018, transmis  acesteia la data de 30.01.2018; 

Văzând prevederile  Ordinului nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor  pentru 
elaborarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice, precum şi prevederile art. 23 din Legea nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,                               

În acord cu structurile posturilor bugetare la nivelul unităţii administrativ teritoriale 
comuna  Tiream aprobate prin hotărâri ale Consiliului local al comunei Tiream; 
        Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.( 9)  şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Â Ş T E : 
 

Art.1. - Se aprobă Planul de ocupare al funcţiilor publice din cadrul aparatului de  
specialitate al Primarului comunei Tiream, pentru anul 2018, conform anexei nr. 1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează : 
           - primarul comunei Tiream, 
                     - compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Tiream, judeţul Satu Mare. 
 Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică , prin grija secretarului comunei Tiream, în 
termenul prevăzut de lege , Primarului comunei Tiream, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare, se publică pe  sit-ul instituţiei : www.tiream.ro  
şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei . 

                                             
Tiream , la  8 martie 2018 

 
 

I N I Ţ I A T O R, 
PRIMAR, 

dl.Tar Nicolae 
 
 
 

                                                                    
Red.Tehn.G.M. 
2Ex. 

 

 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA TIREAM 
 - P R I M A R - 

Nr. 523 din 06.03.2018 
 

 

 

EXPUNEREA   DE   MOTIVE 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Tiream, pentru anul 2018 
 

 

           În temeiul prevederilor art. 45 alin.( 6) din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată 
privind administraţia publică locală, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre 
cu următorul obiect “ Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tiream pentru anul 2018 “în 
susţinerea căruia formulez următoarele: 

 Potrivit prevederilor art. 23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrucţiunilor pentru aprobarea Planului 
de ocupare a funcţiilor publice,  ordonatorul principal de credite din administraţia publică locală 
are obligaţia ca anual, să elaboreze Planul de ocupare a funcţiilor publice  la nivelul unităţii 
administrativ teritoriale  şi de a-l supune aprobării Consiliului Local. 
 Potrivit prevederilor art.art.10 alin(4) din Ordinul 7660/2006 - Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici analizează propunerile autorităţilor si instituţiilor publice din administraţia 
publica locala si transmite eventuale observaţii si propuneri in termen de 30 de zile de la data 
primirii datelor transmise.  
 În conformitate cu prevederile art. 11  ,alin.(1) din Ordinul 7660/2006 - Consiliul local, 
respectiv consiliul judeţean, va aproba Planul de ocupare a funcţiilor publice, iar modalităţile de 
ocupare a funcţiilor publice transmise de către autorităţile si instituţiile publice devin obligatorii.  
          (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru autorităţile si institutiile publice din 
administraţia publica locală modalităţile de ocupare a funcţiilor publice pot fi modificate 
semestrial, cu înştiintarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Având în vedere faptul că ANFP nu a  făcut nici o observaţie privind eventualele 
neregularităţi in structura acestuia, în temeiul prevederilor art. 36 alin.( 9)  şi art. 45 alin. (1) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, îl supun spre aprobarea Consiliului local al comunei Tiream. 
 
 
 

                                               Tiream, la 6 martie   2018 
. 

INIŢIATOR PROIECT 
PRIMAR 

dl.Tar Nicolae 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
R O M Â N I A 



JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
   - Secretar comună – 
Nr.539 din 06.03.2018 
 

RAPORT    DE  SPECIALITATE  
 asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tiream, pentru anul 2018 
 

 În temeiul prevederilor art .44 aliniatul 1 din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată 
a administraţiei publice locale, Secretarul comunei,formulează prezentul Raport de  specialitate 
asupra proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tiream, pentru anul 2018. 
         În conformitate cu prevederilor Legii nr. 188/1999 republicată privind Statutul funcţionarilor 
publici, Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual de către primar, prin aparatul 
de specialitate cu respectarea prevederilor Ordinului nr 7660/2006 si se aprobă prin hotărâre de 
consiliu 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 in anexa la 
Ordinul 7660/2006 - cu excepţia transferului si a redistribuirii - aceste modalităţi devenind 
obligatorii după aprobarea in şedinţă 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 privind Statutul funcţionarilor  publici.  
 Numărul maxim de funcţii publice aprobate este de 12, din care 6 sunt ocupate  şi 6 
vacante (din care 3 funcţii specifice de poliţist local şi 3 funcţii publice de execuţie).                
 Din cele 3 funcţii publice de execuţie vacante sunt propuse  pentru ocupare prin recrutare 
un număr de 2 funcţii publice , respectiv : funcţia de  consilier juridic grad profesional debutant 
şi funcţia de consilier  grad profesional principal .                                         
          Vor fi i supuse reorganizării,prin promovarea funcţionarilor publicii în grad imediat 
superior , următoarele funcţii publice de execuţie : 
        - consilier , grad professional principal în consilier , grad professional superior ;                                
        -  consilier , grad professional asistent în consilier, grad professional  principal ;    
        -  consilier grad professional debutant  în consilier , grad professional asistent ;                                                                                            
        - referent , grad profesional principal  în referent grad profesional superior , datorită                          
faptului că titularii acestora îndeplinesc  condiţiile specifice cerute de legislaţie pentru a participa 
la concursul/examenul de promovare în grad profesional imediat superior.  Promovarea în 
grad profesional imediat superior se realizează conform prevederilor H.G. 611/2008 privind 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                                                                                   
 Cu respectarea prevederilor legale in domeniu, faptul ca nu există obiecţii din partea 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, in privinţa modului de întocmire a propunerilor 
înaintate in planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru  funcţiile publice din 
cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Tiream, consider justificată propunerea 
iniţiatorului  în forma prezentată. 
 

Secretarul comunei Tiream, 
jr. Maria Grigoraş 

Red./Tehn. G.M. 
   2.Ex. 


