
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul propriu de specialitate al  primarului 

comunei Preutești pentru anul 2015 

 

Consiliul local al comunei Preutești,  având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Preuteşti, judeţul Suceava pentru aprobarea utilizării fondului 

de rezervă înregistrată la nr.8189 din 15.10.2015; 

 - Raportul de specialitate întocmit de  secretarul comunei  inregistrat cu nr.7489 din 12.11.2015, 

-- Raportul comisiei de specialitate nr.1 pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

primarului, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale de interes local, 

cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern, programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.8253 din 20.11.2015; 

- prevederile art.8, alin.3 şi art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de 

ocupare a functiilor publice; 

- în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. (a), alin. 3, lit. (b) si art.45, alin. (1), din Legea administratiei 

publice locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

                                                              H O T Ă R Ă Ş T E: 

           

 Art.1. Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice din aparatul propriu de specialitate al primarului comunei 

Preutești pentru anul 2015, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2. Primarul comunei Preuteşti, prin compartimentul de specialitate  va  aduce la îndeplinire  prevederile  

prezentei hotărâri . 

 Art.3.Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţii, primarului 

comunei şi se va aduce la cunoştinţă publicului prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale 

 

 

Preşedinte de şedinţa,  

     Costina Florin   

 

                                          Contrasemnează :                                                                                                                                     

Secretar comună, 

        Iațcu Emilia  

  Preutești,   20 noiembrie   2015 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 Nr. 8188 din 15.10.2015   

P R O I E C T   D E H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul propriu de specialitate al  

primarului comunei Preutești pentru anul 2015 

Consiliul local al comunei Preutești,  având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Preuteşti, judeţul Suceava pentru aprobarea utilizării fondului 
de rezervă înregistrată la nr.8189 din 15.10.2015; 
 - Raportul de specialitate întocmit de  secretarul comunei  inregistrat cu nr.7489 din 12.11.2015, 
-- Raportul comisiei de specialitate nr.1 pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
primarului, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale de interes local, 
cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern, programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism înregistrat la nr.8253 din 20.11.2015; 
- prevederile art.8, alin.3 şi art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instructiunilor pentru elaborarea Planului de 
ocupare a functiilor publice; 
- în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. (a), alin. 3, lit. (b) si art.45, alin. (1), din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
                                                              H O T Ă R Ă Ş T E: 

           

 Art.1. Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice din aparatul propriu de specialitate al primarului 

comunei Preutești pentru anul 2015, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2. Primarul comunei Preuteşti, prin compartimentul de specialitate  va  aduce la îndeplinire  prevederile  

prezentei hotărâri . 

 Art.3.Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţii, 

primarului comunei şi se va aduce la cunoştinţă publicului prin grija secretarului unităţii administrativ-

teritoriale 

 

INITIATOR 

Primar, 

Vasiliu Ion 

Avizat pentru legalitate 
                         Secretar comuna,  

                                                                                                                      

Iaţcu Emilia   

 

 

 

 



JUDETUL SUCEAVA 

PRIMARIA COMUNEI  PREUTEȘTI 

Nr.8189  din 15.10.2015 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre   privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul 
propriu de specialitate al  primarului comunei Preutești pentru anul 2015 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 

elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ; 

  Având în vedere prevederile art 23 a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică 

locală se elaborează anual de către primar, prin aparatul de specialitate, cu consultarea sindicatelor 

reprezentative ale funcţionarilor publici. 

Planul de ocupare a funcţiilor publice se întocmeşte centralizat, pe fiecare ordonator principal de 

credite şi pe fiecare instituţie din subordinea acesteia sau finanţată prin bugetul său şi se aprobă prin 

hotărâre a consiliului local. 

Modalităţile de ocupare a funcţiilor publice sunt cele stabilite în Anexa la Ordinul nr. 7.660/2006 privind 

aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice . 

Modalităţile de ocupare a funcţiilor publice devin obligatorii după aprobarea lor prin hotărâre de 

consiliu local. Prin excepţie autoriţăţile publice locale pot modifica semestrial modalităţile de ocupare a 

funcţiilor publice cu respectarea prevederilor art.23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu reluarea întregii proceduri de avizare şi 

aprobare. 

Proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice se înaintează Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici care în cazul în care constată neregularităţi în structura acestora notifică autorităţii modificările care 

se impun. Aprobarea planului se va face cu respectarea  observaţiilor şi propunerilor Agenţiei, în caz 

contrar Agenţia nu acordă avizul necesar punerii în aplicare a Planului de ocupare. 

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) litera a)şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, propun spre aprobarea 
Consiliului Local al comunei Preutești proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Preutești pentru anul 2015. 
 

 

Primar, 

Vasiliu Ion 

 

 

JUDEŢUL SUCEAVA 



COMUNA PREUTESTI 

Secretar 

Nr. 7489 /12.11.2015 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre   privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul propriu de 

specialitate al  primarului comunei Preutești pentru anul 2015 

 

Având în vedere că Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin adresa nr.50385/2015, în urma 

analizării propunerilor privind Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015, transmise prin adresa 

nr. 7450 din 12.10.2015 ne-a comunicat faptul că nu sunt observații referitoare la modul de completare a 

acestuia  și în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188 / 1999, privind Statutul funcţionarilor 

publici şi art. 11 din Ordinul nr. 7660 / 2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de 

ocupare a funcţiilor publice, planul de ocuapre a funcţiilor publice se întocmeşte de primar şi se aprobă prin 

hotărâre a consiliului local, iar modalităţile de ocupare a funcţiilor publice transmise de către autorităţile şi 

instituţiile publice devin obligatorii. 

 Analizând cele mai sus menţionate, apreciem că proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile de 
legalitate şi poate fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului local Preutești. 

      

 

 

 

 

Secretar comuna, 
Iatcu Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDETUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PREUTEȘTI 



Comisia de specialitate  nr.1 pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, a 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale de interes local, cooperare 
interinstituţională pe plan intern şi extern, programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism 
Nr.8253 din 20.11.2015 

 

 

 

RAPORT DE AVIZARE 

la proiectul de hotărâre   privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din 

aparatul propriu de specialitate al  primarului comunei Preutești pentru anul 2015 

 

Comisia s-a întrunit in şedinţa din luna noiembrie  2015, a analizat proiectul de hotărâre 

iniţiat de către primarul comunei, având în vedere prevederile art.54 alin.(4) din Legea nr.215/2001 

administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, în conformitate dispoziţiilor 

art.22, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei 

Preutești, aprobat prin Hotărârea nr.18 din 16.07.2012, comisia susnumita acorda aviz favorabil 

pentru proiectul propus si recomanda dezbaterea acestuia in şedinţa Consiliului Local in vederea 

adoptării hotărârii. 

 

 

 

Preşedinte,                                                              Secretar, 

            Dumitru Dumitru                                                                                       Costina  Florin  

 

 

 


