
       JUDETUL  TELEORMAN                                                                                    
      MUNICIPIUL ALEXANDRIA 
         Directia Economica 

          NR.31104/20.11,2017 

 

 

RAPORT 

 Priveste aprobarea  Planului  de ocupare a  functiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al  

               primarului municipiului Alexandria si al Directiei Generale  de  Asistenta Sociala Alexandria pe  

               anul 2018      

 

       Prin expunerea de motive nr. , Primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii si 
aprobarii Consiliului Local un proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a 
functiilor  publice pe anul 2018 din cadrul Primariei Municipiului Alexandria si al Directiei 
Generale de Asistenta Sociala Alexandria. 

 
1. NECESIATEA SI  OPORTUNITATEA PROIECTULUI 
 
In conformitate cu prevederile art.23 alin.(4) din Legea nr.188/1999, privind  
Statutul functionarilor publici,actualizata  anual, se aproba prin hotarare a  
consiliului local, planul de ocupare a functiilor publice . 
Planul de ocupare a functiilor publice cuprinde : 
- numarul  maxim al functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici; 
- numarul  maxim al functiilor publice rezervate in scopul promovarii rapide; 
- numarul  maxim al functiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare; 
- numarul  maxim al functiilor publice care vor fi infiintate; 
- numarul  maxim al functiilor publice care vor fi supuse reorganizarii 
- numarul  maxim al functiilor publice pe fiecare clasa, categorie si pe grade  
  profesionale; 
- numarul maxim al functiilor publice de conducere si al functiilor publice  
  corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici. 
 

     2.LEGALITATEA PROIECTULUI 
Sustinerea din punct de vedere legal al proiectului propus este fundamentata pe  

           prevederile urmatoarelor  acte normative: 
          -Legea  nr.188/1999 privind Statutul unctionarilor Publici (r2) , cu              
           modificarile si completarile ulterioare(art.23); 
          -HG.nr.611/2008 pentru aprobarea si normelor privind organizarea si  
           dezvoltarea carierei functionarilor publici,cu modificarile si complatarile ulterioare;     
          -Legea  nr.215/2001 a administratiei publice Locale republicata, cu modificarile si   
           completarile ulterioare (art.36). 
           Avand in vedere cele expuse ,in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001          
           Legea administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, 
           s-a intocmit prezentul raport de specialitate cu privire la aprobarea   Planului de ocupare a  
           functiilor Publice pe anul 2018 din  cadrul Primariei municipiului Alexandria si al Directiei  
           Generale de Asistenta Sociala Alexandria care impreuna cu intreaga documentatie va fi  
           supus spre dezbatere si  aprobare Consiliului Local  al municipiului Alexandria . 
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