ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
E-mail: primrafaila@yahoo.com

HOTĂRÂREA Nr. 53/2017
privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice, din aparatul de
specialitate al primarului comunei Rafaila, judetul Vaslui, pentru anul 2018

având în vedere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul
compartimentului de resort si rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate;
- adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 54114/2017, prin care se
avizeaza Planul de ocupare a functiilor publice din cadrul Primariei comunei Rafaila si prin
care, de asemenea, se solicită o copie a hotararii Consiliului local de aprobare a Planului de
ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2018;
în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu
prevederile art. 13 din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice,
aprobate prin Ordinul 7660/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a“, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b”
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice, din aparatul de specialitate al
primarului comunei Rafaila, judetul Vaslui, pentru anul 2018, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rafaila, judeţul
Vaslui.
Rafaila, 31 octombrie 2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Onciu Ioan
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victorita

Adoptata in sedinta ordinara din data de 31 octombrie 2017.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
PRIMARIA COMUNEI RAFAILA
Cod fiscal: 16380780
Nr. 3516 din 29.08.2017
ANEXA 2b)
PLANUL DE OCUPARE AL FUNCTIILOR PUBLICE STABILITE IN APARATUL DE SPECIALITATE
AL PRIMARULUI COMUNEI RAFAILA, JUDETUL VASLUI, PENTRU ANUL 2018

Functia publica

secretar al consiliului local
Total categoria functionari publici de conducere
inspector clasa I asistent
inspector clasa I grad profesional superior
expert clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional superior
consilier clasa I grad profesional asistent
Total functii publice clasa I
referent clasa III grad profesional principal
Total functii pulice clasa III
Total functii publice executie
Total functii publice

PRIMAR,
Finariu Constantin

Nr.
Nr. de
maxim de functii
publice
functii
publice ocupate

1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
6
7

Nr.maxim de Nr. maxim de
Nr. de
functii
functii
functii
publice
publice care
publice
supuse
vor fi
vacante
reorganizării
infinţate

Nr. maxim
de functii
publice
rezervate
promovării

Nr.maxim
Nr. maxim
de functii
de functii
publice
publice
care vor fi
rezervate
ocupate
promovării
prin
rapide
recrutare

1
1

1
1

1

1

1
1
1
2
3

1
1
1
2
3

1
1
1
1
4

4
4

SECRETAR,
p. Voicu Victorita

