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 HOTĂRÂREA 
Nr.28 din 25 aprilie 2018 

privind modificarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018 
 
 

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința ordinară din 
data de 25.04.2018,  având în vedere:  
• Expunerea de motive nr.4690 din 19.04.2018 și proiectul de hotărâre nr. 25/19.04.2018, ale 

viceprimarului comunei Crevedia; 
• Raportul de compartimentului de specialitate nr. 4691/19.04.2018;  
• Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Crevedia;  
• Hotărârea Consiliului local Crevedia nr. 78/28.12.2016 privind aprobarea statului de funcții și a 

organigramei pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului, modificată și completată prin 
Hotărârea nr. 64/22.11.2017; 

• Hotărârea Consiliului local nr. 41/23.08.2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor 
publice pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;   

• Prevederile art. 23 alin (2) lit.”b” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, 
republicata, cu modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea 
Instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice; 

• Prevederile art.36 alin (2) lit.”a” si alin (3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala,republicata,cu completarile si modificarile ulterioare; 

 
 

În temeiul art. 45 alin (1) și art. 115 alin. (1) lit. “b” din  Legea nr. 
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.- Se modifică planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului local Crevedia nr. 41/23.08.2017, cu modificările și completările ulterioare, 

prevăzut în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2.- Prezenta hotarare se va comunica  Institutiei Prefectului judetului Dambovita, 

Primarului comunei Crevedia care va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin compartimentele 

de specialitate, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, prin grija secretarului comunei 

Crevedia, în termen legal. 

  

 
 
 
Data: 25 aprilie 2018   
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ROMANIA      Anexă la HCL Crevedia nr. 28/25.04.2018  

JUDETUL DAMBOVITA         
COMUNA CREVEDIA         

PRIMAR PLANUL DE OCUPARE AL FUNCTIILOR PUBLICE PENT RU ANUL 2018   
         

         
Functia publică  
  

  

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  
reorganizarii 

Nr. maxim 
de functii publice 

rezervate 
promavarii 

              

Nr. maxim 
de functii publice 

rezervate 
promavarii  

rapide 

Nr. maxim 
de functii publice 

care vor fi  
ocupate prin  

recrutare 

secretar al comunei  1  1           

sef birou 1   1         1 
functii publice de conducere specifice                 

Total  functionari publici de conducere 2 1 1   x x x 1 
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 1   1         1 

consilier juridic clasa I grad profesional asistent                 

consilier juridic clasa I profesional principal                 

consilier juridic clasa I profesional superior                 

consilier clasa I grad profesional debutant 2 1 1    1     1 

consilier clasa I grad profesional asistent 1   1 1    1    1 

consilier clasa I grad profesional principal 2 2     1        

consilier clasa I grad profesional superior 2 2   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 1 1             

inspector clasa I grad profesional debutant             

inspector clasa I grad profesional asistent 2 2    2      

inspector clasa I grad profesional principal 1  1   2   2     

inspector clasa I grad profesional superior 1  1              



 

functii publice specifice clasa I                 

alte functii publice specifice (manageri publici)                 

Total functii publice clasa I 15 11 4 4 4 4 x 4 
referent de specialitate clasa II grad profesional 
debutant                 

referent de specialitate clasa II grad profesional 
asistent 1 1     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 x 1 1 1 x x 
referent clasa III grad profesional debutant 1 1     1      

referent clasa III grad profesional asistent  2 2   1   1 1      

referent clasa III grad profesional principal      1   1     

referent clasa III grad profesional superior 2 2           

functii publice specifice clasa III                 

Total functii publice clasa III 5 5 0 2 2 2 x x 
Total functii publice executie  19 16 3 7 7 7 x 3 
Total functii publice  21 17 4 7 7 7 x 4 
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