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Nr. 7278 din 09.08.2017 

Dosar   A 1   

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

al primăriei comunei Ibăneşti  pentru anul 2018 

 

Potrivit art. 23 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice se 

elaborează anual Planul de ocupare a funcţiilor publice. 

În Planul de ocupare a funcţiilor publice se prevăd numărul maxim al funcţiilor publice 

rezervate promovării funcţionarilor publici, numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi 

rezervate în scopul promovării rapide, numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate 

prin recrutare, numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate, numărul maxim al 

funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării, numărul maxim de funcţii publice pe fiecare 

clasă, categorie şi pe grade profesionale, numărul maxim al funcţiilor publice de conducere. 

Planul de ocupare a funcţiilor publice este un instrument specific dezvoltării carierei 

profesionale a funcţionarilor publici, sintetizând succint starea funcţiilor publice din cadrul 

instituţiei, perspectivele promovării funcţionarilor publici pe anul 2018. 

Pentru anul 2018 s-a întocmit Planul de ocupare a funcţiilor publice, în cuprinsul căruia 

s-au prevăzut funcţiile publice ocupate şi vacante, funcţiile publice ocupate de funcţionarii 

publici care întrunesc condiţiile legale pentru promovare. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi Ordinul nr. 7660/24.08.2006 al 

Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, se prezintă spre aprobare proiectul de 

hotărâre privind Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul propriu al primarului 

comunei Ibăneşti pentru anul 2018 conform anexei. 

 

                                 Primar, 

         Dan Vasile-Dumitru 
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 RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul propriu 

al primarului comunei Ibăneşti pentru anul 2018 

 

Potrivit art. 23 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice se elaborează anual 

Planul de ocupare a funcţiilor publice. 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor - Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice. 

În Planul de ocupare a funcţiilor publice se prevăd numărul maxim al funcţiilor publice rezervate 

promovării funcţionarilor publici, numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul 

promovării rapide, numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare, numărul 

maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate, numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse 

reorganizării, numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale, 

numărul maxim al funcţiilor publice de conducere. 

Planul de ocupare a funcţiilor publice este un instrument specific dezvoltării carierei profesionale 

a funcţionarilor publici, sintetizând succint starea funcţiilor publice din cadrul instituţiei, perspectivele 

promovării funcţionarilor publici pe anul 2018. 

Pentru anul 2018 s-a întocmit Planul de ocupare a funcţiilor publice, în cuprinsul căruia s-au 

prevăzut funcţiile publice ocupate şi vacante, funcţiile publice ocupate de funcţionarii publici care 

întrunesc condiţiile legale pentru promovare. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi Ordinul nr. 7660/24.08.2006 al 

Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este necesară aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice pentru aparatul propriu al primarului comunei Ibăneşti pentru anul 2017. 

 Drept pentru care considerăm oportună adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul propriu al primarului comunei Ibăneşti pentru 

anul 2018. 

Secretar, 

Todoran Codruţa-Alexandrina 


