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  CONSILIUL LOCAL ROSEŢI 
     JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                                                                        COMUNA ROSEŢI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                                      cod fiscal: 4294146 
Telefon: 0242344022/ Fax: 0242344017                                                           E-mail: primariaroseti@yahoo.com 

 
 HOTĂRÂRE 

pentru  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2019 
 

Consiliul Local  al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară la data de 18.12.2018, 
   Având în vedere: 

-Raportul nr.8983/ 13.12.2018, întocmit de către secretarul comunei Roseţi, cu privire la elaborarea 
planului anual de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Roseţi, pentru anul  2019; 
-Prevederile art. 2 alin.(1,2) lit.b), art.10, art.12 din anexa nr. 1- Instrucţiuni pentru elaborarea Planului 
de ocupare a funcţiilor publice, aprobate prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici nr. 7660/ 2006;  
-Prevederile legii nr. 188/ 1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
-Prevederile Legii nr.52/ 2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;  
-Avizul favorabil al comisiei juridice din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr. 9083/ 17.12.2018,  
-Prevederile H.C.L.nr.52/ 27.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință, 
           În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), art.45 alin.(1), art.61 alin.(3),alin.(4), art.115 alin.(1) 
lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată,cu modificarile şi completările 
ulterioare, Consiliul Local al comunei Roseti, adopta urmatoarea  

 
HOTĂRÂRE 

 
 Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2019 pentru aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Roseţi, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2. Prezentul plan de ocupare astfel aprobat, va fi avut în vedere în cursul anului 2019, în 
vederea recrutării, înfiinţării, desfiinţării, promovării, transformării funcţiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Roseţi. 
 Art.3. Primarul comunei Roseţi, prin intermediul aparatului de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar secretarul comunei  va asigura comunicarea   acestuia 
autorităţilor şi instituţiilor interesate conform legii, precum și postarea acestuia pe portalul A.N.F.P 
Bucuresti. 
        
       Preşedinte de şedinţă,                                                                                       Contrasemnează,                                         

      Răducu POPIA                                                                                          Secretarul  comunei  
  Lavinia TĂNASE 

 
 
 

Nr. consilieri :15 
Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 
Voturi « contra »______ 

Abtineri :______ 

 

Nr. 62 

Adoptată la Roseţi 

Astăzi,18.12.2018   

mailto:primariaroseti@yahoo.com


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

secretar al judetului

secretar al consiliului local 1 1 0

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei 

publice locale 

director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităţilor 

administraţiei publice locale 

director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice subordonate

sef serviciu

sef birou

functii publice de conducere specifice

Total categoria functionari publici de conducere 1 1 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 1 1 0 1

consilier juridic clasa I grad profesional superior 2 2 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

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent 2 2 0 1

inspector clasa I grad profesional principal 1 1 0 1 1

inspector clasa I grad profesional superior 2 2 0

functii publice specifice clasa I
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alte funcţii publice specifice (manageri publici)

Total functii publice clasa I 8 8 0 2 2 2

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent 1 1 0 1

referent de specialitate clasa II grad profesional principal 1 1

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

functii publice specifice clasa II

Total functii publice clasa II 1 1 0 1 1 1

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior 2 2 0

functii publice specifice clasa III

Total functii publice clasa III 2 2 0 0 0 0

Total functii publice executie 11 11 0 3 3 3

Total functii publice 12 12 0 3 3 3

anexa la HCL NR. 62/18.12.2018


