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CONSILIUL JUDEIEAN DOLJ

HOTARARE
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015
pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judefean Dolj, precum ~i aprobarea Planului de
ocupare a funcfiilor publice pe anul 2015 al Direcfiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor
Dolj, al Direcfiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protecfia Copilului Dolj ~i al Camerei Agricole
Dolj
Consiliul Judetean Dolj, intrunit In ~edinta ordinara,
avand i'n vedere raportul Serviciului Organizare Resurse Umane i'nregistrat la nr.16045/ 10.10.2014
prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de
specialitate al Consiliului Judetean Dolj, precum ~i aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe
anul 2015 al Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, al Directiei Generale de
Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Dolj ~i al Camerei Agricole Dolj,
i'n baza art. 23 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, art. 1, art. 6 ~i art. 13 din anexa nr. 1 a Ordinului nr.
766012006 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, privind aprobarea Instructiunilor pentru
elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice,
i'n temeiul art. 91 alin.(1) lit a), art. 97 alin.(1) ~i art. 115 alin. (1) lit.c) din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
HOTARA~TE:

Art.1 Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de specialitate
al Consiliului Judetean Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba Planul de ocupare a functiilor pub lice pe anul 2015 al Directiei Pub lice
Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 al Directiei Generale de
Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Dolj, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare.
Art.4 Se aproba Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 al Camerei Agricole Dolj,
conform anexei nr. 4 la prezenta hotarare.
Art.5 Directia Juridica Administratie Locala, Secretariat, Serviciul Organizare Resurse Umane,
Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, Directia Generala de Asistenta Sociala ~i
Protectia Copilului Dolj ~i Camera Agricola Dolj vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.6 Prezenta hotarare ~i anexele la aceasta se vor comunica Agentiei Nationale a Functionarilor
Publici in termen de 30 de zile de la data adoptarii.
Adoptata la data de, e-29, /tJ. 12014
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CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
ADMINISTRATOR PUBLIC
SERVICIUL ORGANIZARE RESURSE UMANE
Nr.16045/10.10.2014
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RAPORT

in conformitate cu dispozitiile art. 10, alin.(1) din anexa nr. 1 a Ordinului Agentiei Nationale
a Functionarilor Publici nr. 7660/2006, ordonatorii principali de credite din administratia publica
locala au obligatia sa transmita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici propunerile pentru anul
urmator, continand datele prevazute de art. 23 alin.(1) lit. a)-g) din Legea nr. 188/ 1999 privind
Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, date care se
regasesc in Planul de ocupare a functiilor publice astfel:
a) numarul functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici care indeplinesc
conditiile legale;
b) numarul functiilor publice care vor fi rezervate absolventilor programelor de formare
specializata 1n administratia publica, organizate de I.N.A sau de institutii similare;
c) numarul functiilor publice care vor fi ocupate prin concurs;
d) numarul functiilor publice care vor fi infiintate;
e) numarul functiilor pub lice care vor fi supuse reorganizarii;
f) numarul functiilor publice pe fiecare categorie §i pe grade profesionale;
g) numarul maxim al functiilor publice de conducere.
Defmire termeni utilizafi in Anexele Ia prezentul proiect:
- funcfii publice vacante - functii publice care s-au vacantat ca urmare a 1ncetarii raporturilor de
serviciu, a transferului titularului functiei publice, a mutarii definitive a functionarului public in
cadrul altui compartirnent sau functii publice propuse pentru mfiintare, inclusiv prin modificarea
calitatii postului din functie in regim contractual in functie publica;
-concurs de promovare - concurs organizat in conditiile legii pentru ocuparea unei functii
publice cu grad profesional superior, la care pot participa numai persoanele care au calitatea de
functionar public §i care indeplinesc conditiile prevazute de lege §i conditiile specifice de participare
la concurs;
-concurs de promovare rapida - concurs organizat in conditiile legii, la care pot participa
functionarii publici care indeplinesc conditiile art. 60/\ 1 alin. (2) din Legea nr. 188/ 1999, republicata,
cu modificarile §i completarile ulterioare;
-concurs de recrutare - concurs organizat in conditiile legii, la care poate participa orice persoana
care lndepline§te conditiile prevazute de lege §i conditiile specifice de participare la concurs;
-funcfii publice supuse reorganizarii - categorie de functii publice care urmeaza a fi supuse
procedurilor de transformare prin promovare;
- funcfii publice care vor fi infiintate- categorie de functii publice existente, ocupate, dar care se
supun reorganizarii ( transformare prin promovare ).
Potrivit art. 7, alin. (2) din anexa nr. 1 a Ordinului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
nr. 7660/2006, datele sunt transmise la Agentia Nationala a Functionarilor Publici, centralizat §i
pentru autoritatile ~i institutiile publice din subordinea ordonatorului principal de credite.

in cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judefean Dolj, pentru anul 2015 se
propun pentru lnfiintare un numar de 12 functii publice de executie care vor fi rezervate In vederea
promovarii In grade profesionale astfel:
- 4 functii publice de execu1ie in vederea promovarii conform art. 65 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul Func1ionarilor Publici, republicata.
- 8 func1ii publice de execu1ie In vederea promovarii rapide conform art. 70 alin. (2) din
Legea nr. 18811999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata.
Se mentioneaza ca potrivit art. 65, alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, pentru a participa la
concursul sau examenul de promovare In gradul profesional imediat superior celui detinut,
functionarul public trebuie sa lndeplineasca cumulativ urmatoarele condi1ii:
- sa aiba eel putin 3 ani vechime In gradul profesional al functiei publice din care
promoveaza;
- sa fi obtinut eel putin calificativul ,,bine" la evaluarea anuala a performan1elor individuale In
ultimii 2 ani calendaristici;
- sa nu aiba In cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei
legi.
Potrivit art. 70 alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, pot participa la concursul de promovare
rapida, functionarii publici care lndeplinesc urmatoarele conditii:
a) au eel putin 1 an vechime 1n gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
b) au obtinut calificativul ,,foarte bine" la evaluarea performantelor individuale din ultimul
an;
c) nu au In cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata 1n conditiile prezentei
legi;
d) au urmat eel putin o forma de perfectionare profesionala in ultimul an.
Cele 4 functii publice infiintate in vederea promovarii ~i cele 8 functii publice lnfiintate In
vederea promovarii rapide au fost trecute 1n planul de ocupare a functiilor publice ca fiind
reorganizate.
In conformitate cu art. 64 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor
Publici, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, promovarea In gradul profesional
imediat superior celui detinut de functionarul public se face prin concurs sau examen, organizat
semestrial, prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii
concursului sau examenului.
La data cand s-a lntocmit planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 in cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj existau 43 de functii publice vacante (5 functii
publice de conducere, care au fost propuse pentru a fi ocupate prin recrutare ~i 38 de functii publice
de executie care au fost propuse pentru a fi ocupate prin recrutare).
La elaborarea planului de ocupare a functiilor pub lice pe anul 2015 a fost consultat ~i
Sindicatul Administratiei Publice Porta Legii, sindicat reprezentativ la nivelul ordonatorului
principal de credite.
La Direcfia Generali de Asistenfa Sociala ~i Protectia Copilului Dolj in cadrul Planului
de Ocupare al Functiilor Publice pentru anul 2015 se propun pentru lnfiintare 50 de functii publice
din care 22 de functii publice in vederea promovarii, conform art. 65 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i 28 de
functii publice In vederea promovarii rapide conform art. 70 alin.(2) din Legea nr. 18811999 privind
Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
Cele 22 de functii publice lnfiintate in vederea promovarii ~i cele 28 de functii publice
infiintate in vederea promovarii rapide au fost trecute in planul de ocupare a functiilor publice ca
fiind reorganizate.
La data cand s-a 1ntocmit planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2015, in cadrul
Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Dolj existau 15 functii publice vacante
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(dintre care 1 functie publica de conducere ~i 14 functii publice de executie) care au fost propuse
pentru a fi ocupate prin recrutare.
La Direcpa Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, in cadrul Planului de
Ocupare al Functiilor Publice pentru anul 2015, se propun pentru infiintare un numar de 17 functii
publice de executie, astfel :
- 8 functii publice in vederea promovarii conform art. 65 din Legea nr.188/1999 privind
Statutul Functionarilor Publici, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- 9 functii publice in vederea promovarii rapide conform art. 70 alin.(2) din Legea nr.
188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare.
De asemenea, 4 functii publice de conducere vacante au fost prevazute a se ocupa prin
promovare, conform art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
La data cand s-a intocmit planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2015, in cadrul
Directiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Dolj existau 8 functii publice vacante.
in cadrul Camerei Agricole Dolj, la data cand s-a intocmit planul de ocupare a functiilor
publice pe anul 2015 existau 26 de functii publice, dintre care 18 functii erau ocupate, iar 8 functii
publice sunt vacante. Dintre cele 8 functii publice vacante, o functie publica vacanta de conducere se
propune a fi ocupata prin promovare, iar restul de 7 functii publice vacante de executie sunt propuse
pentru a fi ocupate prin recrutare.
Art. 6 alin.(1) din anexa nr. 1 a Ordinului A.N.F.P nr. 7660/2006, prevede ca modalitatile
de ocupare a functiilor publice devin obligatorii dupa adoptarea prin hotarare a consiliului judetean,
respectiv hotarare a consiliului local, pentru autoritatile ~i institutiile publice din administratia
publica locala.
Potrivit art. 13 din anexa nr. 1 a Ordinului A.N.F.P nr. 7660/2006, in termen de 30 de zile de
la data aprobarii Planului de ocupare a functiilor publice, ordonatorii principali de credite din
administratia publica locala au obligatia de a transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici
actul administrativ de aprobare, avand anexat Planul de ocupare a functiilor publice aprobat.
Fata de cele precizate se propune spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea
Planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj
pentru anul 2015, conform anexei nr.l ~i Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015 al
celor 3 institutii subordonate: Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj, Directia
Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Dolj, Camera Agricola Dolj, conform anexelor
2, 3 ~i 4.
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