
ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA 

HOTARARE 
privind aprobarea Planul de ocupare a functiilor publice, pentru anul2017, pentru aparatul 

de specialitate al primarutlui Comunei Grivita 

Consiliul local al comunei Grivita, intrunit in ~edinta ordinarii Ia data de 29 martie 
2017; 

A vand in vedere: 
- necesitatea aprobarii Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul2017; 
- prevederile art. 23 din Legea nr. 188/I 999 privind Statutul functionarilor publici, 

republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- art. 11, 13 din Ordinul Pre~edintelui A.N.F.P nr. 7660/2006 privind aprobarea 

Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice; 
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grivita, ~i raportul de 

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Grivita. 

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) ~i art. 115 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare, 

H 0 TARAS TE: 

Art. 1. - Se aproba Planul de ocupare a functiilor pub lice, pentru anul 2017, pentru 
aparatul de specialitate al primarului Comunei Grivita, conform Anexei nr. 1 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. - Primarul comunei Grivita, judepul Vaslui, cu sprijinul compartimentului de 
specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 3. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor ~i institutiilor interesate prin grija 
secretarului comunei. 

Pre~edinte de ~edinta 
Consilier 

Grivita, 29 martie 2017 
Nr. 21 

Contrasemneaza 
Secretar 

Viitafu B4 tantin 

Hotariirea a fost aprobata cu II voturi ,pentru", 0 voturi , contra" ~i 0 ,abtineri". 

- - --- - - - - - -------



Anexa nr. 1 Ia Hotararea nr. 21/2017 

COMUNA GRIVITA- Judetul VASLUI PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE - 2016 - Anexa nr. 2b) -

Nr.maxim 
Nr. maxim de de functii 

Nr.maxim Nr. maxim de Nr. maxim functii publice 
Nr. Nr. de Nr. de de functii functii de functii publice care vor fi 

maxim de functii functii publice publice pub lice rezervate ocupate 
functii publice publice care vor fi sup use rezervate promovarii prin 

Functia publica publice ocupate vacante infintate reorganizarii promovarii rap ide recrutare 

secretar al consiliului local 1 1 

Total categoria functionari publici de conducere - " "'!! 1 1 . ., 

inspector, clasa I grad profesional superior 1 1 
inspector, clasa I grad profesional asistent 3 2 1 1 1 1 
inspector, clasa I grad profesional debutant 1 0 1 1 
consilier, clasa I grad profesional principal 1 1 
consiiier, ciasa i grad profesionai asistent ~ ~ 1 I I 

auditor, clasa I grad profesional principal 1 0 1 1 
Total functii publice clasa I 7 4 3 2 1 2 3! 

• 

referent clasa Ill grad profesional superior 3 3 1 ' 

I 

Total functii pulice clasa Ill 
cc 

3 . 3 0 1 I 

Total functii publice executie 10 8 3 2 2 
. 

2 31 
Total functii publice .. ·~. . 11 8 .. .......... 3 2 2 2 31 . - -- - ------ ---------- ----- --· 

PRIMAR 
Munteanu Alina luliana 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea Planul de ocupare a functiilor publice, pentru anul2017, pentru aparatul 

de specialitate al primarullui Comunei Grivita 

Munteanu Alina Iuliana- primarul c:omunei Grivifa, judetul Vaslui 

A vand in vedere : 

- necesitatea aprobarii Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul2017; 

- prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, 

republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i ale art. 11, 13 din Ordinul pre~edintelui 

A.N.F.P nr. 7660/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a 

functiilor pub lice; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grivita, ~i raportul de 

specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Grivita. 

In temeiul dispozitiilor art. 36 ~i art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata cu modificarile ~i comple:tarile ulterioare; 

PRO PUN: 

Art. 1. - Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice, pentru anul 2017, pentru 

aparatul de specialitate al primarului Comunei Grivita, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. - Primarul comunei Grivita, judetul Vaslui, cu sprijinul compartimentului de 

specialitate, va duce la 1ndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 3. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor ~i institutiilor interesate prin grija 

secretarului comunei. 

Primarul comunei Grivita 
Munteanu Alina Iuliana 

A vizat pentru legalitate 
Secretar 

Viitafu 7 stantin 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
PRIMAR 

EXPUNERE Dl~ MOTIVE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea Planul de ocupare a functiilor publice, pentru anul2017, pentru aparatul 
de specialitate al primarului Comunei Grivita 

Domnilor consilieri, domnilor invitati, 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost initiat proiectul de hotarare cu titlul 

de mai sus. 

Proiectul are drept scop creearea cadrului legal pentru aprobarea, pe anul2017, a Planul de 

ocupare a functiilor pub lice, pentru aparatul de specilalitate al primarului Comunei Grivita. 

Avand 1n vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu 

modificarile ~i completarile ulterioare, Legea nr.18:B/1999 privind Statutul functionarilor publici, 

republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i Ordinul pre~edintelui Agentiei 

Nationale a Functionarilor Publici nr. 7660/2006, privind aprobarea Instructiunilor pentru 

elaborarea Planului de ocupare a functiilor publiee, administratia publica locala are obligatia 

aprobarii planului de ocupare a functiilor publice pe:ntru anul 2017, plan care, dupa aprobare va fi 

transmis Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. 

Avand in vedere cele expuse ~i tinand cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotarare 

intra in competenta Consiliului local, ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale, am 

initiat acest proiect de hotarare, pe care va rog sa-l adoptati in forma redactata. 

Primarul comw1ei Grivita 
Munteanu Alina Iuliana 



Anexa nr. 1 Ia Hotararea nr. /2016 

COMUNA GRIVITA- Judetul VASLUI PLAN OCUPARE FUNCTII PUBLICE - 2016- Anexa nr. 2b) -

Nr.maxim 
Nr. maxim de de functii 

Nr.maxim Nr. maxim de Nr. maxim functii publice 
Nr. Nr. de Nr. de de functii functii de functii publice care vorfi 

maxim de functii functii publice publice publice rezervate ocupate 
functii publice publice care vor fi sup use rezervate promovarii prin 

Functia publica publice ocupate vacante infintate reorganizarii promovarii rapide recrutare 

secretar al consiliului local 1 1 

Total categoria functionari publici de conducere 1 1 
' inspector, clasa I grad profesional superior 1 1 

inspector, clasa I grad profesional asistent 3 2 1 1 1 1 
inspector, clasa I grad profesional debutant 1 0 1 1 
consilier, clasa I grad profesional principal 1 1 
l"'nnc:ilior l"'bc:"' I nr"'rl nrnfoc:inn"'l "'c:ic:tont 1 1 1 ...,...,,,...,,,,...,, , _,_....,_I~~- .... t' '-·--·-··-· _._..,_..._.._..,,.., 
auditor, clasa I grad profesional principal 1 0 1 1 
Total functii publice clasa I 7 4 3 2 1 2 3 

referent clasa Ill grad profesional superior 3 3 1 

Total functii pulice clasa Ill 3 3 0 1 -
Total functii pub lice executie .... ~ - 10 8 - 3 2 2 2 3 
Total functii publice .. '"~#·-··. :'. ;c-• ,:• ... ' .. . ~ ~ :<:r 11 8 ... 3 '·: 2 . ... 2 2 '" 

.. ·. ' 3 

PRIMAR 
Munteanu Alina luliana 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
COMUNA GRIVITA 
SECRETAR 

R A P 0 R T DE S P E C I A L I T A T E 
Ia proiectul de hotadire 

privind aprobarea Planul de ocupare a functiilor publice, pentru anul 2017, pentru 
aparatul de specialitate al primarului Comunei Grivita 

Compartimentul de resort, SECRETAR, din cadrul Consiliului local al comunei Grivita: 

examinand proiectul de hotarare privind aprobarea Planul de ocupare a functiilor publice, 

pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Grivita: 

avand in vedere prevederile: 

- art. 23 din Legea nr. 18811999, privind Statutul functionarilor publici, cu modifidirile ~i 

completarile ulterioare; 

-art. 11 ~i art. 13 din Ordinul pre~edintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 

7660/2006, privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor 

pub lice; 

- Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile ~i 

completiirile ulterioare; 

considera ca proiectul indepline~te conditiile de oportunitate precum ~i de legalitate; 

prevederile acestuia fiind conforme cu prevederile legale ce reglementeaza domeniul de activitate, 

motiv pentru care: 

A VIZEAZA FA VORABIL 

proiectul de hotarare pentru a fi adoptat de Consiliul local Grivita, in forma in care a fost 

redactat. 

Secretarul comunei Grivita 

Viitafu :og~onstantin 

... S=-~ 

Grivita, 23 martie 201 7 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru invatamant, sanatate, familie, munca ~i protectie sociala, 
cultura ~i culte, juridica ~i drepturile cetatenilor 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea Planul de ocupare a functiilor publice, pentru anul 2017, pentru aparatul 
de specialitate al primarului Comunei Grivita 

Comisia de specialitate pentru invatamant, siiniitate, familie, muncii ~i protectie socialii, 

culturii ~i culte, juridicii ~i drepturile cetatenilor; 

Luand in discutie proiectul de hotiirare privind aprobarea Planul de ocupare a functiilor 

pub lice, pentru anul 20 1 7, pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Grivita: 

AVIZEAZA FAVORABIL 

acest proiect de hotiirare ~i propune Consiliului local punerea in discutie a acestuia spre 

adoptare. 

Pre~edinte 
Topalea Gheorghe Ciitiilin 

if 
Membri: 

Grivita, 28 martie 2017 

Secretar 

Cretu Neculai ........... . ........................... w. 
Rotaru Adrian ............ ........ . 

,--
Raportul de avizare a fost adoptat cu :) voturi ,pentru", _9,oturi ,contra" ~i 0 ,abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru programe de dezvoltare economlico - sociale, 
buget- finante, administrarea domeniului publi': ~i privat al comunei 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea Planul de ocupare a functiilor· publice, pentru anul 2017, pentru aparatul 
de specialitate al primarului Comunei Grivita 

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare econom1co - sociale, buget -

fmante, administrarea domeniului public ~i privat al comunei; 

Luand in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea Planul de ocupare a functiilor 

pub lice, pentru anul 2017, pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Grivita: 

A VIZEAZA FAVORABIL 

acest proiect de hotarare ~i propune Consiliului local punerea in discutie a acestuia spre 

adoptare. 

Pre~edinte 
Ilie Petru 

Grivita, 28 martie 2017 

Secretar ~ 
Silvestru Gelu) ~ 

Membri :Q~;J{ 

Paiu Gabriela-Luminita ······~· ~ ··~ ·· ··· .... . ..... .. 

Iordache Iulian-Marian . ~~ .. 
~ 

Popa Valentin . ... ..... ... .............. · ·· ·~· · · · · ···· 

,-
Raportul de avizare a fost adoptat cu l_ voturi , pentru", G voturi , contra" ~i 0 , abtineri". 



ROMANIA 
JUDETUL V ASLUI 
CONSILIUL LOCAL GRIVITA 
Comisia pentru agricultura, gospodarire comunala, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului ~i turism 

RAPORT DE AVIZARE 
Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea Planul de ocupare a functiilor publice, pentru anul2017, pentru aparatul 
de sp.ecialitate al primarullui Comunei Grivita 

Comisia de specialitate pentru agricultura, gospodarire comunala, amenajarea teritoriului, 

urbanism, protectia mediului ~i turism; 

Luand 'in discutie proiectul de hotarare privind aprobarea Planul de ocupare a functiilor 

pub lice, pentru anul 20 17, pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Grivita: 

A VIZEAZA F AVORABIL 

acest proiect de hotarare ~i propune Consiliului local punerea 'in discutie a acestuia spre 

adoptare. 

Grivifa, 28 martie 2017 

Secretar 
Naftica Vasil 

cld(/G c 

Membri: 

JJJ~<:: 
$olea Toader ~.~r.'·~J ........................ . 
Ivan Dumitru ...... ~ftJ#flr. ............ . 
Topalea Gheorghe Catalin .. 4..~ ...... . 

Raportul de avizare a fost adoptat cu ~oturi ,pentru", _f>voturi ,contra" ~i rc::<,abtineri". 


