
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

              
   PROIECT 

      
          HOTĂRÂREA NR. _______ 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2018 
 
 
         Consiliul Local al Municipiului  Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de 
23.11.2017; 
 Având în vedere raportul nr.160370/2017 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin 
care se propune aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2018; 
 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 Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2018, conform  anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru Poliţia Locală a Municipiului 
Craiova, pentru anul 2018, conform  anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcția Publică Comunitară 
de Asistență Socială a Municipiului Craiova, pentru anul 2018, conform  anexei nr.3 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

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

 
 

INIŢIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, PT. SECRETAR, 

Mihail GENOIU  Ovidiu MISCHIANU 



 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
SERVICIUL  RESURSE UMANE 
NR._________/________2017    
                
                                            PRIMAR, 
                                                                                   MIHAIL GENOIU 

 
 
 
 

RAPORT 
privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 

 
 
 

        
               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.  

În conformitate cu prevederile legale menţionate mai sus, la nivelul Primăriei 
Municipiului Craiova a fost întocmit planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017, 
acesta urmând sa fie supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 

Întrucât planul de ocupare a funcţiilor publice se aprobă în mod centralizat pe 
fiecare ordonator principal de credite, prin adresele înregistrate sub nr._______/2017 şi 
387/2017, Poliţia Locală a municipiului Craiova şi Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă 



 

 

Socială a municipiului Craiova au înaintat propunerile privind planul de ocupare a funcţiilor 
publice la nivelul acestor instituţii, pentru anul 2018. 
              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 aprobarea planului de ocupare a funcţiilor 
publice pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Craiova, pentru anul 2018, 
conform anexei nr. 1 la prezentul raport; 

- elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor 
publice pentru Poliţia Locală a municipiului Craiova, pentru anul 2018, conform anexei nr. 2 
la prezentul raport; 

- elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor 
publice pentru Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a municipiului Craiova, 
pentru anul 2018, conform anexei nr. 3 la prezentul raport. 

 
 
 
 
 
 

PT. ŞEF SERVICIU, ÎNTOCMIT, 
LIA-MARTHA TONCEA GEORGETA-VIORICA GLIGORIJEVIĆ 

 
 
        

 
 
 
 

VIZAT PENTRU LEGALITATE, 
c.j.FLORICICA BOANGIU 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

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 

infinţate 

Nr. maxim de 
functii 
publice 
supuse 

reorganizării

Nr. maxim 
de functii 
publice 

rezervate 
promovării

Nr. maxim 
de functii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide

Nr.maxim 
de functii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare

director executiv 1 1 0

director executiv adjunct 1 1 0

sef serviciu 5 3 2 2

sef birou 2 2 0

Total categoria functionari publici de conducere 9 7 2 2

auditor clasa I grad profesional asistent 0

auditor clasa I grad profesional principal 0

auditor clasa I grad profesional superior 0

consilier juridic clasa I grad profesional debutant 1 0 1 1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent 2 1 1 1

consilier juridic clasa I grad profesional principal 1 1 0

consilier juridic clasa I grad profesional superior 0

consilier clasa I grad profesional debutant 0

consilier clasa I grad profesional asistent 0

consilier clasa I grad profesional principal 0

consilier clasa I grad profesional superior 5 5 0

expert clasa I grad profesional debutant 0

expert clasa I grad profesional asistent 0

expert clasa I grad profesional principal 0

expert clasa I grad profesional superior 2 2 0

inspector clasa I grad profesional debutant 10 8 2 8 2

inspector clasa I grad profesional asistent 3 3 0 8 2 8

inspector clasa I grad profesional principal 13 10 3 2 3 2 3

inspector clasa I grad profesional superior 25 19 6 3 3 6

functii publice specifice clasa I 0

alte funcţii publice specifice (manageri publici) 0

Total functii publice clasa I 62 49 13 13 13 13 13

PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018

DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA

Anexă la Nota de fundamentare nr. 22177/2017



referent de specialitate clasa II grad profesional debutant 0

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent 0

referent de specialitate clasa II grad profesional principal 0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior 1 1 0

functii publice specifice clasa II 0

Total functii publice clasa II 1 1 0

referent clasa III grad profesional debutant 0

referent clasa III grad profesional asistent 1 1 1

referent clasa III grad profesional principal 1 1 1

referent clasa III grad profesional superior 3 3 0

functii publice specifice clasa III 0

Total functii publice clasa III 5 3 2 0 0 0 2

Total functii publice executie 68 53 15 13 13 13 15

Total functii publice 77 60 17 13 13 13 17

Director Executiv,

Ioana Stoian



 
 

  

    

 

 

 

 

Serviciul Resurse Umane şi Juridic 
NR. _________/______________ 
                                AVIZAT, 

   ADMINISTRATOR PUBLIC, 
           Marian-Sorin Manda 

 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 

 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 213/2016, s-a aprobat 
înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată 
sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, denumită Direcţia Publică Comunitară de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, începând cu data de 01.01.2017.        
 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. 

În conformitate cu prevederile legale menţionate mai sus, la nivelul Direcţiei Publice Comunitare 
de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova, a fost întocmit planul de ocupare a funcţiilor publice, acesta 
urmând sa fie supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova. 
              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 Consiliului Local al Municipiului Craiova aprobarea 
planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova, conform anexei la prezenta notă de fundamentare. 
 

Director Executiv, 
                 Ioana Stoian        Întocmit,                                                
                                                                 Insp. Carmen-Luisa Răpănoiu 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 

Craiova 
Craiova, Str. Eustatiu Stoenescu, Bl. T8, parter 

CUI 36884072 
Tel/Fax: 0251437617,  

serviciulpublic_asistentasociala@yahoo.com 



MUNICIPIUL CRAIOVA         

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2018

Functia publica

Nr. maxim 
de functii 
publice la 
31.12.2017

Nr. de 
functii 
publice 

ocupate la 
31.12.2017

Nr. de 
functii 
publice 

vacante la 
31.12.2017

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 9 1 1

director executiv adjunct din cadrul aparatului 

propriu al autoritatilor administratiei publice locale

3 3

sef serviciu 31 25 6 6
sef birou 7 4 3 3
functii publice de conducere specifice 1 1
Total categoria functionari publici de conducere 53 43 10 0 0 0 0 10
auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal
auditor clasa I grad profesional superior 3 3
consilier juridic clasa I grad profesional debutant 3 2 1 2 1
consilier juridic clasa I grad profesional asistent 10 10 2 10 2

consilier juridic clasa I grad profesional principal 4 1 3 10 1 10 3
consilier juridic clasa I grad profesional superior 15 14 1 1 1 1
consilier clasa I grad profesional debutant

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 33 30 3 1 1 3
expert clasa I grad profesional debutant

ANEXA NR. 1 LA RAPORTUL NR._________/2017



expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal 1 1 1

expert clasa I grad profesional superior 28 26 2 1 26 1 2
inspector clasa I grad profesional debutant 42 40 2 26 40 26 2
inspector clasa I grad profesional asistent 36 22 14 40 22 40 14
inspector clasa I grad profesional principal 62 56 6 22 56 22 6
inspector clasa I grad profesional superior 149 146 3 56 56 3
functii publice specifice clasa I

alte functii publice specifice (manageri publici)

Total functii publice clasa I 388 353 35 160 160 160 0 35
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

6 6

functii publice specifice clasa II

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

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal 3 3 3

referent clasa III grad profesional superior 22 21 1 3 3 1
functii publice specifice clasa III

Total functii publice clasa III 25 24 1 3 3 3 0 1
Total functii publice executie 419 383 36 163 163 163 0 36
Total functii publice 472 426 46 163 163 163 0 46

PRIMAR,
MIHAIL GENOIU



PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
POLIłIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22                                       
Craiova, Dolj, 200754                                                    
�politialocalacraiova@rdscv.ro 
www.politialocalacraiova.ro 

 
Tel: +40-251533207 (Luni–Vineri;08°°-16°°) 
Fax:+40-251532717  
Tel: +40-251510154  –   Dispecerat  
Tel: +40-251 – 984  Tel. Cetăţeanului 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 3461 

 
Nr. 36334/10.11.2017 

 
 
 

C Ă T R E , 
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 
 
 In conformitate cu prevderile Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea 

Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice vă 

transmitem , alăturat , propunerea privind Planului de ocupare a funcțiilor publice din 

cadrul Poliției Locale a Municipiului Craiova , pentru anul 2018. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,           ȘEF SERVICIU RESURE UMANE, 

 

OCTAVIAN MATEESCU     DANIELLA NICA  

 

 
 



ANEXA NR. 2 LA RAPORTUL NR. ________/2017

Funcția publică

Nr.maxi
m de 

functii 
publice 

Nr.maxi
m de 

functii 
publice 
ocupate

Nr.maxi
m de 

functii 
publice 
vacante  

Nr.maxi
m de 

functii 
publice  
care vor 

fi 
inființate

Nr.maxim 
de functii 
publice 
supuse 

reorganizarii

Nr.maxim 
de functii 
publice 

rezervate 
promovării 

Nr.maxim 
de functii 
publice 

rezervate 
promovarii 

rapide

Nr.maxi
m de 

functii 
publice  
care vor 

fi 
ocupate 

prin 
recrutare

director executiv 1 1
director executiv adjunct 1 0 1 1
sef serviciu 15 15
sef birou 4 4
TOTAL FUNCTII PUBLICE CONDUCERE 21 20 1 1

consilier, cls I, grad profesional debutant 1 1
consilier , cls I , grad profesional asistent 1 1
consilier , cls I , grad profesional principal 4 3 1 1
consilier , cls I , grad profesional superior 11 9 2 2
politist local , cls I , grad profesional debutant 1 1
politist local cls I grad profesional asistent 15 15
politist local cls I grad profesional principal 31 30 1 29 1
politist local cls I grad profesional superior 125 125 29 29
TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA I 189 185 4 29 29 29 4

POLIȚIA   LOCALĂ  A  MUNICIPIULUI  CRAIOVA    

PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE  PENTRU ANUL 2018



politist local cls II grad profesional asistent
politist local cls II grad profesional principal
politist local cls II grad profesional superior 2 1 1 1
TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA II 2 1 1 1

referent , cls III grad profesional asistent
referent , cls III grad profesional principal
referent , cls III grad profesional superior 1 1
politist local cls III grad profesional asistent
politist local cls III grad profesional principal 2 1 1 1 1
politist local cls III grad profesional superior 107 107 1 1
TOTAL FUNCTII PUBLICE CLASA III 110 109 1 1 1 1 1

TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE 301 295 6

TOTAL FUNCTII PUBLICE 322 315 7 30 30 30 7

OCTAVIAN MATEESCU DANIELLA NICA 

DIRECTOR EXECUTIV , SEF SERVICIU RESURSE UMANE,



 

PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 

CRAIOVA 
 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
POLIłIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
Str.Dr.Dimitrie Gerota, nr.22                                       
Craiova, Dolj, 200754                                                   
�politialocalacraiova@rdscv.ro 
www.politialocalacraiova.ro 

 
Tel: +40-251533207 (Luni–Vineri;08°°-
16°°) 

Fax:+40-251532717  
Tel: +40-251510154  –   Dispecerat  
Tel: +40-251 – 984  Tel. Cetăţeanului 

 

Operator de date cu caracter personal nr. 3461 

 

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE  

 

 Având in vedere prevederile  Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice  

supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova propunerea privind 
planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului 
Craiova.  
 Mentionăm că functiile publice supuse reorganizării , respectiv rezervate 
promovării au rezultat in urma verificării  indeplinirii  condiţiilor de promovare in 
gradul profesional imediat urmator  , conform legislatiei in vigoare la aceasta 
dată.  
 Functionarii publici care indeplinesc conditiile de promovare vor sustine 
examene de promovare in gradul profesional , in condiţiile legii ,  iar postule pe 
care le vor ocupa rezultă prin  transformarea posturilor ocupate de funcţionarii 
publici respectivi. 
  
 

 
 
    DIRECTOR EXECUTIV,                         SEF SERVICIU RESURSE UMANE, 
 

    OCTAVIAN MATEESCU                                   DANIELLA NICA  
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