
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
      

          HOTĂRÂREA NR. _______ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2016 
referitoare la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2017 

 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.01.2017; 
 Având în vedere raportul nr.6949/2017 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care 
se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2016 
referitoare la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2017; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999, republicată, privind Statutul 
funcţionarilor publici şi Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 
nr.7660/2006, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi 
art.115, alin.1 lit.b  din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.  Se aprobă modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de 

specialitate al primarului municipiului Craiova, pentru anul 2017, conform  anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia Publică Comunitară 
de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, pentru anul 2017, conform  anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.183/2016 şi se 
completează cu o nouă anexă, nr.3 cu privire la Planul de ocupare a funcţiilor 
publice pentru Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova, pentru anul 2017. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie 
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Direcţia Publică Comunitară de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PT. PRIMAR, PT. SECRETAR, 
VICEPRMAR, 

                 Mihail GENOIU 
 Ovidiu MISCHIANU 

 
 



 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL  RESURSE UMANE 
NR.6949/19.01.2017    
                
                                            PT. PRIMAR, 
                                                                                             VICEPRIMAR, 
                                                                                           MIHAIL GENOIU 

 
 
 
 

RAPORT 
privind modificarea H.C.L. nr. 183/2016 referitoare la aprobarea planului de ocupare a 

funcţiilor publice pentru anul 2017 
 
 
 

        
La nivelul Primăriei Municipiului Craiova a fost întocmit planul de ocupare a 

funcţiilor publice pentru anul 2017, acesta fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Craiova nr. 183/2016. 

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova nr. 214/2016 s-a aprobat 
modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, 
urmare înfiinţării Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a municipiului 
Craiova.Astfel, cele 41 posturi desfiinţate prin reorganizarea Direcţiei Administraţie Publică şi 
Asistenţă Socială au fost înfiinţate în cadrul altor structuri din aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Craiova. 

Conform adresei nr.828/2017, înregistrată la consiliul local al municipiului Craiova 
sub nr.15/2017, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a municipiului Craiova a 
înaintat propunerile privind planul de ocupare a funcţiilor publice la nivelul acestei instituţii, 
pentru anul 2017. 

Potrivit art. 5 alin. 1 şi art. 6 din Ordinul nr. 7660/2006 al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru funcţiile publice propuse a fi înfiinţate în anul 
următor, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a prevedea modalităţile de ocupare a 
acestora.   

Modalităţile de ocupare a funcţiilor publice devin obligatorii după adoptarea prin 
hotărâre a Guvernului, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică 
centrală, sau prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv hotărâre a consiliului local, pentru 
autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală, conform prevederilor din 
Legea  nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

Prin excepţie, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală 
modalităţile de ocupare a funcţiilor publice pot fi modificate semestrial, prin hotărâre a 
consiliului judeţean sau a consiliului local, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
             Potrivit Ordinului nr. 7660/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice, ordonatorii principali de credite din administraţia publică au obligaţia să transmită 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici planul de ocupare a funcţiilor publice, plan care 
stabileşte: 
 a) numarul maxim al functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici;  
 b) numarul maxim al functiilor publice care vor fi rezervate in scopul promovarii 
rapide;  
 c) numarul maxim al functiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;  



 

 

 d) numarul maxim al functiilor publice care vor fi infiintate;  
 e) numarul maxim al functiilor publice care vor fi supuse reorganizarii;  
 f) numarul maxim de functii publice pe fiecare clasa, categorie si pe grade 
profesionale;  
 g) numarul maxim al functiilor publice de conducere si al functiilor publice 
corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.  

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. 2 lit. „b” din Legea nr. 188/1999, 
republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, 
planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual, de către primar, prin aparatul de 
specialitate, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală şi se 
aprobă prin hotărâre a consiliului local. 

Ordonatorii principali de credite din administraţia publică locală au obligaţia de a  
transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici proiectul planului de ocupare a funcţiilor 
publice pentru anul următor. În situaţia în care Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici 
constată neregularităţi în structura acestuia, autorităţile sau instituţiile publice au obligaţia de 
a modifica proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice, pe baza observaţiilor Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, în conformitate cu prevederile legale. 

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.  
              Faţă de cele expuse,  în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, Legii nr. 
188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare şi Ordinului nr. 7660/2006 al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice, propunem elaborarea proiectului de hotărâre privind: 

- modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 183/2016 referitoare la aprobarea planului de 
ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, 
pentru anul 2017, conform anexei nr. 1 la prezentul raport; 

- completarea H.C.L. nr. 183/2016 , prin introducerea anexei nr. 3  privind aprobarea 
planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă 
Socială a municipiului Craiova, pentru anul 2017, conform anexei nr. 2 la prezentul raport. 

Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al 
municipiului Craiova nr. 183/2016. 

 
 
 
 

 
        

ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 
PETRU-ALEXANDRU DUMITRESCU GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIĆ 

 
 
 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c.j.FLORICICA BOANGIU 

 

 

 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2017

Functia publica
Nr. maxim 
de functii 
publice 

Nr. de 
functii 
publice 
ocupate

Nr. de 
functii 
publice 
vacante 

Nr. maxim 
de functii 

publice care 
vor fi 

infiintate

Nr. maxim 
de functii 
publice 
supuse 

reorgani-
zarii

Nr. maxim 
de functii 
publice 

rezervate 
promovarii

Nr. maxim 
de functii 
publice 

rezervate 
promovarii 

rapide

Nr. maxim 
de functii 

publice care 
vor fi 

ocupate prin 
recrutare

secretar al municipiului 1 1
director executiv in cadrul aparatului propriu al 

autoritatilor administratiei publice locale

10 8 2 2

director executiv adjunct din cadrul aparatului 

propriu al autoritatilor administratiei publice locale

3 2 1 1

sef serviciu 29 19 10 10

sef birou 6 2 4 4

functii publice de conducere specifice 1 1
Total categoria functionari publici de conducere 50 33 17 0 0 0 0 17
auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior 4 3 1 1

consilier juridic clasa I grad profesional debutant 8 8 8

consilier juridic clasa I grad profesional asistent 3 3 8 3 8

consilier juridic clasa I grad profesional principal 4 1 3 3 1 3 3

consilier juridic clasa I grad profesional superior 14 14 1 1

consilier clasa I grad profesional debutant 1 1 1

consilier clasa I grad profesional asistent 1 1 1

consilier clasa I grad profesional principal 1 1 1 1 1

consilier clasa I grad profesional superior 38 36 2 1 1 2

expert clasa I grad profesional debutant
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expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal 1 1 1

expert clasa I grad profesional superior 30 26 4 1 1 4

inspector clasa I grad profesional debutant 54 8 46 8 46

inspector clasa I grad profesional asistent 27 16 11 8 16 8 11

inspector clasa I grad profesional principal 73 66 7 16 66 16 7

inspector clasa I grad profesional superior 140 133 7 66 66 7

functii publice specifice clasa I

alte functii publice specifice (manageri publici)

Total functii publice clasa I 399 317 82 105 105 105 0 82
referent de specialitate clasa II grad profesional 

debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional 

asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional 

principal

1 1 1

referent de specialitate clasa II grad profesional 

superior

6 5 1 1 1 1

functii publice specifice clasa II

Total functii publice clasa II 7 6 1 1 1 1 0 1
referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal 4 3 1 3 1

referent clasa III grad profesional superior 25 24 1 3 3 1

functii publice specifice clasa III

Total functii publice clasa III 29 27 2 3 3 3 0 2
Total functii publice executie 435 350 85 109 109 109 0 85
Total functii publice 485 383 102 109 109 109 0 102

PT. PRIMAR,
VICEPRIMAR,

MIHAIL GENOIU



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA         

DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2017

Functia publica
Nr. maxim 
de functii 
publice

Nr. de 
functii 
publice 
ocupate

Nr. de 
functii 
publice 
vacante

Nr. maxim 
de functii 

publice care 
vor fi 

infiintate

Nr. maxim 
de functii 
publice 
supuse 

reorgani-
zarii

Nr. maxim 
de functii 
publice 

rezervate 
promovarii

Nr. maxim 
de functii 
publice 

rezervate 
promovarii 

rapide

Nr. maxim 
de functii 

publice care 
vor fi 

ocupate prin 
recrutare

director executiv 1 1 0 0

director executiv adjunct

sef serviciu 1 1 0 0

sef birou 1 1 0 0

Total categoria functionari publici de conducere 3 3 0 0 0 0 0 0
auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

consilier juridic clasa I grad profesional principal

consilier juridic clasa I grad profesional superior 1 0 1 1

consilier clasa I grad profesional debutant

consilier clasa I grad profesional asistent

consilier clasa I grad profesional principal

consilier clasa I grad profesional superior 5 4 1 1

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior 2 1 1 1

inspector clasa I grad profesional debutant 2 1 1 1 1

inspector clasa I grad profesional asistent 2 2 0 1 2 1 0
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inspector clasa I grad profesional principal 7 7 0 2 7 2 0

inspector clasa I grad profesional superior 19 14 5 7 7 5

functii publice specifice clasa I

alte functii publice specifice (manageri publici)

Total functii publice clasa I 38 29 9 10 10 10 0 9
referent de specialitate clasa II grad profesional 

debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional 

asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional 

principal

referent de specialitate clasa II grad profesional 

superior

1 1 0

functii publice specifice clasa II

Total functii publice clasa II 1 1 0 0 0 0 0 0
referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent 1 1 0 1 0

referent clasa III grad profesional principal 1 1

referent clasa III grad profesional superior 2 2 0 0

functii publice specifice clasa III

Total functii publice clasa III 3 3 0 1 1 1 0 0
Total functii publice executie 42 33 9 11 11 11 0 9
Total functii publice 45 36 9 11 11 11 0 9

DIRECTOR EXECUTIV,
IOANA STOIAN



ANEXA NR. 2 LA RAPORTUL NR._________/2017








	proiect
	raport 
	ANEXA 1
	ANEXA 2
	documentatie

