
               ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013, pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov şi Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 

a Judeţului Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov:
Având în vedere:

 Adresa  Consiliului   Judeţean  Ilfov  cu  nr.5357/28.09.2012  înregistrată  la Agenţia  Naţională  a 
Funcţionarilor Publici cu  nr. 1657029/03.10.2012;

 Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu  nr. 1657029/18.10.2012, înregistrată la Consiliul 
Judeţean Ilfov cu nr.9302/23.10.2012; 

Hotărârea Consiliului Judeţean nr.90/13.09.2012 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii 
ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Ilfov;

Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu nr. 1653710/12.09.2012 înregistrat la Consiliul 
Judeţean Ilfov cu nr. 7653/13.09.2012 privind avizarea funcţiilor publice din cadrul Consiliului Judetean Ilfov;

Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean  înregistrată  cu 
nr.................................;

Raportul comun al direcţiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov înregistrat cu 
nr…………………..;

Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică,  apărarea  ordinii  publice, 
respectarea  drepturior şi libertăţilor cetăţeneşti;

Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe,bănci, prognoze şi studii economice;
 Prevederile  art.  23,  lit.  b  din Legea nr.188/1999 privind Statutul  Funcţionarilor  Publici  republicată, 
modificată şi completată;

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/24.08.2006 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare  a funcţiilor publice;

În temeiul prevederilor art.45,  art.  91 alin (1) lit. f si art.97 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei 
publice locale republicată, modificată şi completată; 

                                                                       HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se  aprobă  Planul   de  ocupare  a  funcţiilor  publice  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al 
Consiliului Judeţean Ilfov pentru anul 2013  conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Planul  de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Comunitar de 
Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Ilfov, pentru anul 2013 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Art.3 Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov,  prin  direcţiile  de  specialitate,  va  asigura  aducerea  la 
îndeplinire a prezentei Hotărâri.

PREŞEDINTE,
   MARIAN PETRACHE

     Avizează,
                         SECRETAR AL JUDEŢULUI
                                     Monica TRANDAFIR

Nr.–––––––––––
Din––––––––––2012
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RAPORT

Având în vedere prevederile art.23, alin. 2, Lit. b din Legea nr. 188/1999, privind 
Statutul  funcţionarului  public,  republicată,  modificată  şi  completată  coroborat  cu 
prevederile  Ordinului   Preşedintelui  Agenţiei  Naţionale  a  Funcţionarilor  Publici 
nr.7660/24.08.2006  privind  aprobarea  Instrucţiunilor  pentru  elaborarea  Planului  de 
ocupare a funcţiilor publice, ordonatorii principali de credite din administraţia publică 
locală sunt obligaţi să transmită Agentiei Naţionale a Funcţionarilor Publici propunerile 
pentru anul următor, conţinând datele prevăzute în legislaţia sus menţionată.

Prin planul  de ocupare al funcţiilor publice se stabileşte:
a) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici;
b) numărul  maxim al  funcţiilor  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 pe grade profesionale;
g) numărul  maxim  al  funcţiilor  publice   de  conducere  şi  al  funcţiilor  publice 

corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici; 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  analizează propunerile autorităţilor şi 

instituţiilor  publice  din   administraţia  publică  locală  şi  transmite   eventualele 
observaţii şi propuneri în termen de 30 de zile de la data primirii datelor transmise. 

Consiliul  Judeţean  va  aproba  Planul  de  ocupare  a  funcţiilor  publice,  iar 
modalităţile de ocupare a funcţiilor publice transmise de către  autorităţile  şi instituţile 
publice  devin obligatorii.  

Prin excepţie de la prevederile alin.( 1) pentru autorităţile şi instituţiile publice din 
administraţia publică locală modalităţile  de ocupare a funcţiilor publice pot fi modificate 
semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

În  termen  de  30  de  zile  de  la  data  aprobării  Planului  de  ocupare  a  funcţiilor 
publice pentru ordonatorii principali de credite  din administraţia publică  locală, aceştia 
au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  o copie a actului 
administrativ de aprobare având anexat Planul de ocupare a funcţiilor publice aprobat. 



În conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) din Ordinul   Preşedintelui Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/24.08.2006 privind aprobarea Instrucţiunilor 

pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, datele sunt transmise 
centralizat pentru autorităţile şi instituţiile publice publice din subordinea ordonatorului 
principal de credite sau finanţate prin bugetul acestuia.

Vă facem cunoscut  faptul că a fost înaintată Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici  propunerea  ordonatorului  principal   de  credite,  prin  adresa  nr.5357/2012,  cu 
privire la  Planul  de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 pentru aparatul  de 
specialitate  al Consiliului Judeţean Ilfov cât şi pentru Serviciul Public Comunitar de 
Evidenţă a Persoanei a Judeţului Ilfov.

Având  în  vedere  cele  prezentate  mai  sus  am  întocmit  Proiectul  de  Hotărâre 
alăturat, pe care îl supunem spre aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ,

DIRECTOR EXECUTIV, 

                           NAE IONEL FLORIN 

         DIRECTIA ECONOMICĂ
DIRECTOR EXECUTIV

    COSTEA BOGDAN 

           COMPARTIMENT  RESURSE UMANE, 

                           FRANCO POP
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Având în vedere prevederile art.23, alin.2, lit.b, din Legea nr. 188/1999, 
republicată, modificată şi completată, coroborat cu prevederile Ordinului  Preşedintelui 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/24.08.2006 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, ordonatorii 
principali de credite din administraţia publică locală sunt obligaţi să transmită Agentiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici propunerile pentru anul următor, conţinând datele 
prevăzute în legislaţia sus menţionată.

Consiliul Judeţean va aproba Planul de ocupare a funcţiilor publice, iar 
modalităţile de ocupare a funcţiilor publice transmise de către  autorităţile  şi instituţile 
publice  devin obligatorii. 

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) din Ordinul   Preşedintelui Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/24.08.2006 privind aprobarea Instrucţiunilor 
pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, datele sunt transmise 
centralizat pentru autorităţile şi instituţiile publice publice din subordinea ordonatorului 
principal de credite sau finanţate prin bugetul acestuia.

 
Având în vedere cele prezentate s-a iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl 

supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov. 

PREŞEDINTE,

                       MARIAN PETRACHE

VICEPREŞEDINTE,                         VICEPREŞEDINTE, 

MANICEA CRISTINA                             BARBU MIHAI
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