
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 
 

HOTARARE 
Privind : m odificarea Planului  de Ocupare a funcțiilor publice din cadrul Primăriei Comunei Călinești, județul  

Teleorman, pentru anul 2017 
 

Consiliul Local al Comunei Călinești, județul T eleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 26.05.2017, 
 

AVAND IN VEDERE: 
 

- expunerea de motive a primarului comunei , cu nr. de inregistrare 79/22.05.2017; 
- raportul compartimentului  de specialitate, cu nr. de inregistrare 80/22.05.2017; 
- prevederile HCL nr. 28/28.10.2016, privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru 

aparatul de specialitate al  primarului  din cadrul Primăriei  Comunei Călinești , județul  Teleorman, pentru anul 2017; 
- prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, rerepublicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 11, alin. (2) din Ordinul Agenției  Naționale a Funcționarilor Publici, nr. 7660/2006;  
- prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, li t. ”a” și alin. 9 din Legea nr. 215/2001 a adm inistratiei publice locale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru progame de dezvoltare economică- socială, buget finanŃe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecŃia mediului, servicii şi comerŃ, cu 
nr.de inregistrare 2555/25.05.2017; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃia socială, activităŃi sportive şi de agrement,cu 
nr.de inregistrare 2557/25.05.2017; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru administraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor 
cetăŃenilor, cu nr.de inregistrare 2559/25.05.2017; 

 
În temeiul art. 45, alin. 1, art. 47, alin. 1, 2 și 3, art. 49, art. 115, alin. 1, lit. “b”, alin. 3, 5, 6 și 7 din Legea nr. 

215/2001, a administraŃiei  publice locale, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare, 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea Planului de ocupare a func țiilor publice pentru aparatul de specialitate al 
prim arului Comunei Călinești, județul Teleorman, pentru anul 2017, conform anexei la prezenta hotărâre, parte 
integrantă din aceasta. 

Art.2. Se încredințează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul  Comunei Călinești , județul 
Teleorman, în calitate de ordonator principal  de credi te, prin aparatul de specialitate din subordine. 

Art.3. Secretarul com unei va com unica prezenta hotărâre Insti tuției Prefectului – Județul Teleorman, în 
vederea exercitării  controlului de legalitate, autorităților în drept și persoanelor interesate. 

 
 
 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Ă                                    CONTRASEMNEAZĂ,  
                 C ÂNU ION                                                                                                 SECRET AR, 
                                                            JALBĂ M ARIUS DUMITRU 
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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 
infinŃate 

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
director general
director general adjunct
director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităŃilor administraŃiei publice locale 
director executiv din cadrul instituŃiilor publice subordonate
locale 
director executiv adjunct in cadrul instituŃiilor publice subordonate
sef serviciu
sef birou
functii publice de conducere specifice
Total categoria functionari publici de conducere 1 1 0 0 0 0 0 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
consilier juridic clasa I grad profesional superior
consilier clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent
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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
inspector clasa I grad profesional principal 1 1
inspector clasa I grad profesional superior 1 1
functii publice specifice clasa I
alte funcŃii publice specifice (manageri publici)
Total functii publice clasa I 4 4 0 0 0 0 0 0
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 0 0 0 0 0 0 0 0
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent 2 2
referent clasa III grad profesional principal 1 1 1
referent clasa III grad profesional superior 2 1 1 2 1 1
functii publice specifice clasa III
Total functii publice clasa III 5 4 1 2 1 1 0 1
Total functii publice executie 9 8 1 2 1 1 0 1
Total functii publice 10 9 1 2 1 1 0 1
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