
 

 HOTĂRÂREA NR. _____      

 din ___________________ 2017 
 

privind: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi pentru anul 2018 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9527/14.12.2017 
  

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa nr. 332/11.12.2017 a Sindicatului Independent – Consiliul 
Judeţean Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 23213/11.12.2017; 
 Având în vedere adresa nr. 3954/27.10.2017 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 9527/27.10.2017; 
 Având în vedere adresa nr. 52786/27.10.2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
9527/30.10.2017; 
 Având în vedere Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 61983/2017, 
înregistrată la Consiliului Judeţean Galaţi nr. 9527/06.12.2017;  
 Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulteriore; 

Având în vedere prevederile art. 10 - 13 din Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale 
a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea 
Planului de ocupare a funcţiilor publice; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 Art.1 – Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pentru anul 
2017, conform anexelor 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  

 Art.2 – Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

Contrasemnează pentru legalitate 

  SECRETARUL JUDEŢULUI, 

                Paul Puşcaş            
   

Coca Ionel                                                                                                                                             SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./11.12.2017                                                                                                                                              Coca Ionel                                                                                                                                       
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Anexa nr. 1 
PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL  

CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI  PENTRU ANUL 2018 
 

 
 
 
 

Funcţia publică 

 
 

Nr. 
maxim 

de 
funcţii 
publice 

 
 

Nr. de 
funcţii 
publice 
ocupate 

 
 

Nr. de 
funcţii 
publice 
vacante 

 
 

Nr. maxim 
de funcţii 
publice 

care vor fi  
înfiinţate 

 
 

Nr. maxim de 
funcţii 
publice 
supuse 

reorganizării 

 
 

Nr. maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

 
 

Nr. maxim 
de funcţii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide 

Nr. 
maxim 

de 
funcţii 
publice 
care vor 

fi 
ocupate 

prin 
recrutare 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

secretar al judeţului 1 1             

director executiv în cadrul aparatului 
de specialitate al autorităţilor 
administraţiei publice locale 

3 3       

director executiv adjunct din cadrul 
aparatului de specialitate al 
autorităţilor administraţiei publice 
locale 

4 3 1     1 

şef serviciu 8 4 4      4 

şef birou         

funcţii publice de conducere specifice 
- arhitect şef 

1 1       

Total funcţionari publici de conducere 17 12 5     5 

auditor clasa I grad profesional 
asistent 

2  2  1   2 

auditor clasa I grad profesional 
principal 

2 1 1 1  1  1 

auditor clasa I grad profesional 
superior 

2 2       

consilier juridic clasa I grad 
profesional debutant 

    1    

consilier juridic clasa I grad 1 1  1  1   
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profesional asistent 

consilier juridic clasa I grad 
profesional principal 

        

consilier juridic clasa I grad 
profesional superior 

5 5       

consilier clasa I grad profesional 
debutant 

1  1  2   1 

consilier clasa I grad profesional 
asistent 

10 6 4 2 1 2  4 

consilier clasa I grad profesional 
principal 

9 8 1 1 1 1  1 

consilier clasa I grad profesional 
superior 

74 70 4 1  1  4 

Total funcţii publice clasa I 106 93 13 6 6 6  13 

referent de specialitate clasa II gradul 
profesional debutant 

        

referent de specialitate clasa II gradul 
profesional asistent 

        

referent de specialitate clasa II gradul 
profesional principal 

        

referent de specialitate clasa II gradul 
profesional superior 

        

Total funcţii 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 

2 2       

Total funcţii publice clasa III 2 2       

         

Total funcţii publice execuţie 108 95 13 6 6 6  13 

Total funcţii publice 125 107 18 6 6 6  18 
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Anexa nr. 2 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL 

DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENTA A PERSOANELOR GALAŢI, PENTRU ANUL 2018 
 

Funcţia publica        

Nr. maxim 

de funcţii 

publice 

Nr. de 

funcţii 

publice 

ocupate 

Nr. de 

funcţii 

publice 

vacante 

Nr. 

maxim de 

funcţii 

publice 

care vor 

fi 

infinitate 

Nr. maxim de 

funcţii 

publice 

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim 

de funcţii 

publice 

rezervate 

pentru 

promovare  

Nr. maxim 

de funcţii 

publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim 

de funcţii 

publice 

care vor fi 

ocupate 

prin 

recrutare 

director executiv din cadrul instituţiilor 

publice subordonate 
1  1     1 

director executiv adjunct din cadrul 

instituţiilor publice subordonate 
1  1      

sef serviciu 1 1       

sef birou 1 1       

Total funcţii publice de conducere 4 2 2     1 

consilier juridic clasa I grad profesional 

principal   
2  2      

consilier juridic clasa I grad profesional 

superior  
1 1       

consilier clasa I grad profesional principal 2 1 1      

consilier clasa I grad profesional superior 3 3         

Inspector clasa I grad profesional debutant 1  1      

inspector clasa I grad profesional asistent 5 4 1  2    

inspector clasa I grad profesional principal  5 4 1 2 2 2   

inspector clasa I grad    profesional superior   5 4 1 2  2   

Total funcţii publice clasa I 24 17 7 4 4 4   

referent, clasa III, grad profesional principal 1  1      

referent, clasa III, grad profesional superior 7 5 2      

Total funcţii publice clasa III 8 5 3      

Total funcţii publice de execuţie 32 22 10 4 4 4   

Total funcţii publice 36 24 12 4 4 4  1 
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Anexa nr. 3 

Planul de ocupare al funcţiilor publice pentru  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi pentru anul 2018 

 

 

Funcţia publică 

Nr. maxim  

de funcţii 

publice 

Nr. de 

funcţii 

publice 

ocupate 

Nr. de  

Funcţii 

 publice 

vacante 

Nr. maxim  

de funcţii 

publice  

care  

vor fi  

înfiinţate  

Nr. maxim  

de funcţii 

publice  

supuse 

reorganizării 

Nr. maxim  

de funcţii 

publice 

rezervate 

promovării 

Nr. maxim 

de funcţii 

publice 

rezervate 

promovării 

rapide 

Nr. maxim de 

funcţii publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare 

director general din cadrul instituţiilor 

publice subordonate 

1 1       

director general adjunct in cadrul 

instituţiilor publice subordonate 

2 2       

sef serviciu 12 12       

sef birou 3 3       

Total categoria funcţionari publici de 

conducere 

18 18       

consilier juridic clasa I grad profesional 

debutant 

        

consilier juridic clasa I grad profesional 

asistent 

        

consilier juridic clasa I grad profesional 

principal 

2 1 1  1   1 

consilier juridic clasa I grad profesional 

superior 

2  2 1  1  2 

consilier clasa I grad profesional debutant         

consilier clasa I grad profesional asistent 4 3 1  3   1 

consilier clasa I grad profesional principal 33 31 2 3 25 3  2 

consilier clasa I grad profesional superior 88 86 2 25  25  2 

Total funcţii publice clasa I 129 121 8 29 29 29  8 

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant        

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent        

referent de specialitate clasa II grad profesional 

principal 
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referent de specialitate clasa II grad 

profesional superior 

1  1     1 

Total funcţii publice clasa II 1  1     1 

referent clasa III grad profesional debutant         

referent clasa III grad profesional asistent         

referent clasa III grad profesional principal 1 1   1    

referent clasa III grad profesional superior 4 3 1 1  1  1 

Total funcţii publice clasa III 5 4 1 1 1 1  1 

Total funcţii publice execuţie 135 125 10 30 30 30  10 

Total funcţii publice 153 143 10 30 30 30  10 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                Nr. 9527/14.12.2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE, 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi pentru anul 2018 

  

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi au comunicat Consiliului Judeţean Galaţi proiectele planurilor 
de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018. Acestea au fost comunicate Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, împreună cu proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul 2018, în termenele şi condiţiile 
stabilite de lege. 

Prin Adresa nr. 61983/2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
9527/06.12.2017, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a comunicat faptul că nu are 
observaţii în ceea ce priveşte Planurile de ocupare precizate mai sus. 

Conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „(2) Planul de ocupare a funcţiilor publice se 
elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici, astfel: a) de 
către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de 
credite, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală; b) de către primar 
sau, după caz, de către preşedintele consiliului judeţean, prin aparatul de specialitate, pentru 
autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală. (3) Planul de ocupare a funcţiilor 
publice se întocmeşte centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite şi pe fiecare instituţie 
din subordinea acesteia sau finanţată prin bugetul său. (4) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), 
planul de ocupare a funcţiilor publice se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În situaţia prevăzută la 
alin. (2) lit. b), planul de ocupare a funcţiilor publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local, 
respectiv a consiliului judeţean. (5) Pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică 
locală, proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice se transmite Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici cu 45 de zile înainte de data aprobării. În situaţia în care Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici constată neregularităţi în structura acestuia, autorităţile sau instituţiile publice 
au obligaţia de a modifica proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice, pe baza observaţiilor 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în conformitate cu prevederile legale”. 

 Potrivit prevederilor art. 11 din Ordinului nr. 7660/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice: „(1) Până la data de 15 octombrie a fiecărui an consiliul local, respectiv consiliul 
judeţean, va aproba Planul de ocupare a funcţiilor publice, iar modalităţile de ocupare a funcţiilor 
publice transmise de către autorităţile şi instituţiile publice devin obligatorii. (2) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală 
modalităţile de ocupare a funcţiilor publice pot fi modificate semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici”. Art. 7 alin. (2) din acelaşi act normative prevede: “Datele sunt 
transmise centralizat şi pentru autorităţile şi instituţiile publice din subordinea ordonatorului 
principal de credite sau finanţate prin bugetul acestuia”. 

 
Solicităm avizele Comisiilor de specialitate ale  Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 5.  
 
Faţă de cele prezentate supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 

Galaţi proiectul de hotărâre alăturat. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

Coca Ionel                                                                                                                                                                      SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./11.12.2017                                                                                                                                                                           Coca Ionel 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                             Nr.9527/14.12.2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi pentru anul 2018 

 
Prin proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi astfel iniţiat se propune şedinţei în 

plen a Consiliului Judeţean Galaţi aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 
2017 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi şi pentru următoarele instituţii 
publice subordonate: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi şi Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi au comunicat Consiliului Judeţean Galaţi proiectele planurilor 
de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018. Acestea au fost comunicate Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici, împreună cu proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul 2018, în termenele şi condiţiile 
stabilite de lege. 

Prin Adresa nr. 61983/2017, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
9527/06.12.2017, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a comunicat faptul că nu are 
observaţii în ceea ce priveşte Planurile de ocupare precizate mai sus. 

Conform prevederilor art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „(2) Planul de ocupare a funcţiilor publice se 
elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici, astfel: a) de 
către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de 
credite, pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală; b) de către primar 
sau, după caz, de către preşedintele consiliului judeţean, prin aparatul de specialitate, pentru 
autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală. (3) Planul de ocupare a funcţiilor 
publice se întocmeşte centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite şi pe fiecare instituţie 
din subordinea acesteia sau finanţată prin bugetul său. (4) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a), 
planul de ocupare a funcţiilor publice se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În situaţia prevăzută la 
alin. (2) lit. b), planul de ocupare a funcţiilor publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local, 
respectiv a consiliului judeţean. (5) Pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică 
locală, proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice se transmite Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici cu 45 de zile înainte de data aprobării. În situaţia în care Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici constată neregularităţi în structura acestuia, autorităţile sau instituţiile publice 
au obligaţia de a modifica proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice, pe baza observaţiilor 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în conformitate cu prevederile legale”. 

Potrivit prevederilor art. 11 din Ordinului nr. 7660/2006 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice: „(1) Până la data de 15 octombrie a fiecărui an consiliul local, respectiv consiliul 
judeţean, va aproba Planul de ocupare a funcţiilor publice, iar modalităţile de ocupare a funcţiilor 
publice transmise de către autorităţile şi instituţiile publice devin obligatorii. (2) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică locală 
modalităţile de ocupare a funcţiilor publice pot fi modificate semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici”. Art. 7 alin. (2) din acelaşi act normative prevede: “Datele sunt 
transmise centralizat şi pentru autorităţile şi instituţiile publice din subordinea ordonatorului 
principal de credite sau finanţate prin bugetul acestuia”. 

 
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
 
 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 

Arhitect Şef, 
Dumitrescu Mărioara 

 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice, 
_____________ 

 

Şef serviciu  
Coca Ionel  

 

Coca Ionel                                                                                                                                                                   SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./11.12.2017                                                                                                                                                                     Coca Ionel 


