
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAM Ţ 

CONSILIUL  LOCAL  AL ORA ŞULUI TÎRGU NEAM Ţ 
 

PROIECT  HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul  
Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ, pentru anul 2017 

 
 Consiliul  Local al oraşului Tîrgu Neamţ;   

Având în vedere  prevederile art. 22 alin. (1) lit. “o”  si 23 alin. (1) din Legea   
nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici , republicată  şi  Ordinul 
preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  nr. 7660/2006 de aprobare 
a Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

Analizând  Expunerea  de motive  înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ 
cu nr. 3217/06.10.2016 şi Raportul de specialitate al Compartimentului  Resurse 
Umane din cadrul DAS Tîrgu Neamţ cu nr. 3218/06.10.2016 , prin care se propune 
spre aprobare  Planul de ocupare a funcţiilor publice  pentru anul 2017 ;  
 Ţinând cont de adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 45131 / 
2016, înregistrată la instituţia nostră sub nr. 3062 / 27.09.2016  prin care ne 
comunică faptul că nu sunt observaţii legate de modul de completare a planului de 
ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017; 

 În  temeiul  prevederilor  art. 36 alin. (2)  lit. “a”  , alin. (3) lit. “b”,  precum şi 
ale art. 45 alin. (1) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei  publice  locale , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare .  

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 .  Se  aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei 

de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ, pentru anul 2017, conform anexei   
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

Art. 2 .Biroul Buget, Contabilitate şi Resurse Umane al DAS Tîrgu Neamţ va 
lua toate măsurile  necesare pentru aducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri.  

Art. 3 .  Compartimentul  juridic al DAS  Tîrgu Neamţ va asigura  publicitatea 
şi comunicarea prezentei  hotărâri  instituţiilor  şi  persoanelor  interesate.  
 
    Ini ţiator  
     Primar,  

   Vasilica Harpa 
                       

           Avizat legalitate ,  

          Secretar,  

        jr. Laura Elena Maftei 



     
 
Direcţia de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ                                    AVIZAT, 
Compartiment  Resurse Umane                     Primar 
Nr.         /                                                           Vasilica Harpa 
 
 
 
 
 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice 

pentru anul 2017 
 
 
 

Luând act de expunerea de motive formulată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ,  prin care  
se iniţiază proiectul  de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare  a funcţiilor  publice pentru 
anul 2017 ;  

Având în vedere faptul că Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în temeiul art. 22 alin. 
(1) lit. « o » din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată , elaborează 
anual Planul de ocupare a funcţiilor publice, cu consultarea autorităţilor şi instituţiilor publice în 
vederea supunerii spre aprobare Guvernului ; 

În conformitate  cu prevederile art. 23 alin (1) din  Legea nr. 188/1999, republicată prin 
planul de ocupare a funcţiilor publice se stabileşte : 
a) numărul  maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici 
b) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide 
c) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare 
d) numărul maxim al funţiilor publice care vor fi înfiinţate 
e) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării 
f) numărul maxim de funcţii publice pe fiecare  clasă , categorie şi pe grade profesionale 
g) numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice corespunzătoare  
categoriei înalţilor funcţionarilor publici 

In conformitate cu art. 10 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 7660/2006, ordonatorii principali 
de credite din administraţia publică locală sunt obligati să transmită Agentiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici propunerile pentru anul următor.  

Având în vedere cele menţionate  mai sus şi ţinând cont de adresa Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici nr. 45131 / 2016 înregistrată la instituţia noastră sub nr. 3062 / 27.09.2016 
prin care ne comunică faptul că nu sunt observaţii legate de modul de completare a planului de 
ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu 
Neamţ pentru anul 2017, conform anexei.  

 
 
       Director executiv,                       Resurse Umane, 

                 Nicoleta Ciocârlan                            ec. Arsene Maria 
 
 
 
 



DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A ORAŞULUI TÎRGU NEAM Ţ      
            -  PRIMAR  -     
Nr.          /  
 
 
 
 

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor 

publice pentru anul 2017 
 
 
 
 
Conform Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 

elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice, ordonatorii  principali de credite 
din administraţia publică au obligaţia să transmită Agentiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici propunerile privind planul de ocupare a funcţiilor publice 
pentru anul următor.  

In conformitate cu art. 11 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 7660/2006 privind 
aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice, 
“până la data de 15 octombrie a fiecărui an consiliul local, respectiv consiliul 
judeţean, va aproba Planul de ocupare  a funcţiilor publice “. 

Funcţiile publice propuse sunt conform dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor  publici, republicată şi transmise la  Agenţia Naţională 
a Funcţionari Publici  Bucureşti.  

Faţă de cele prezentate, propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind  
aprobarea  planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 din cadrul 
Direcţiei de Asistenţă Socială a oraşului Tîrgu Neamţ. 

 
 
 
 
 

Primar,  
Vasilica Harpa 
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prefect
subprefect
secretar general al Guvernului 
secretar general adjunct al Guvernului
secretar general din ministere 
secretar general din alte organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale
secretar general adjunct din ministere
secretar general adjunct din alte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale
inspector guvernamental
Total categoria inalti functionari publici
director general din ministere
director general din alte organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale
director general din aparatul autorităţilor administrative autonome
director general adjunct din ministere
director general adjunct din alte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale

director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome
director din ministere

director din alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale
director din aparatul autorităţilor administrative autonome
director adjunct din ministere
director adjunct din alte organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale
director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome

Anexa nr. 2a) - ordonatori principali de credite din administraţia publică centrală 



director executiv in cadrul serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor
director executiv din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale organelor 
de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile 
administrativ-teritoriale
director executiv in cadrul instituţiei prefectului
director executiv adjunct in cadrul serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor
director executiv adjunct din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale 
organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile 
administrativ-teritoriale
director executiv adjunct in cadrul instituţiei prefectului
sef serviciu
sef birou
functii publice de conducere specifice
Total categoria functionari publici de conducere
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
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
inspector clasa I grad profesional principal
inspector clasa I grad profesional superior
functii publice specifice clasa I
alte funcţii publice specifice (manageri publici)
Total functii publice clasa I
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
functii publice specifice clasa II
Total functii publice clasa II
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent
referent clasa III grad profesional principal
referent clasa III grad profesional superior
functii publice specifice clasa III
Total functii publice clasa III
Total functii publice executie
Total functii publice
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secretar al judetului
secretar al consiliului local
director general
director general adjunct
director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei 
publice locale 
director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate 1 1 0
director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităţilor 
administraţiei publice locale 
director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice subordonate 1 1 0
sef serviciu 2 0 2 2
sef birou 3 0 3 3
functii publice de conducere specifice
Total categoria functionari publici de conducere 7 2 5 5
auditor clasa I grad profesional asistent 1 0 1 1
auditor clasa I grad profesional principal 1 0 1 1
auditor clasa I grad profesional superior
consilier juridic clasa I grad profesional debutant
consilier juridic clasa I grad profesional asistent 2 2 0
consilier juridic clasa I grad profesional principal 1 0 1 1
consilier juridic clasa I grad profesional superior
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
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inspector clasa I grad profesional debutant 3 1 2 1 2
inspector clasa I grad profesional asistent 11 7 4 1 4 1 4
inspector clasa I grad profesional principal 10 2 8 4 2 4 6
inspector clasa I grad profesional superior 5 1 4 2 2 3
functii publice specifice clasa I
alte funcţii publice specifice (manageri publici)
Total functii publice clasa I 34 13 21 8 8 8 16
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 0 1 1
functii publice specifice clasa II
Total functii publice clasa II 1 0 1 1
referent clasa III grad profesional debutant 1 0 1 1
referent clasa III grad profesional asistent
referent clasa III grad profesional principal
referent clasa III grad profesional superior 1 1 0
functii publice specifice clasa III
Total functii pulice clasa III 2 1 1 1
Total functii publice executie 37 14 23 8 8 8 18
Total functii publice 44 16 28 8 8 13 18


