
ROMÂNIA                                                                                                                                                   PROIECT 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Gorj pentru anul 2018 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

             - Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

- Prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului Ministerului Administraţiei şi Internelor - Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 203/2017 pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 160/2017 pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, pentru anul 2018; 

- Adresa Consiliului Judeţean Gorj nr. 1875/2018, prin care Proiectul Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, în forma modificată pentru 

semestrul I 2018, a fost transmis Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

- Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 11873/2018, prin care comunică faptul că nu sunt 

observații referitoare la modul de completare  a Planului de ocupare a funcțiilor publice, forma modificată  pentru 

semestrul I 2018; 

 - Adresa Sindicatului Liber al Funcţionarilor Publici din Consiliul Judeţean Gorj nr. 18/2018; 

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se modifică Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Gorj pentru anul 2018, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum 

şi instituţiile publice menţionate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

    PREŞEDINTE,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

    COSMIN-MIHAI POPESCU                                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                      CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  
Nr. _____ 

Adoptată în şedinţa din _________ 2018 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul consilieri prezenți 

PROIECT 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar al județului, 

Cristina-Elena Rădulea - Zamfirescu 



ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

Functia publică

Nr. 

maxim 

de 

functii 

publice

Nr. de 

functii 

publice 

ocupate

Nr. de 

functii 

publice 

vacante

Nr. maxim de 

functii 

publice care 

vor fi 

infiintate 

Nr. maxim de 

functii publice 

supuse 

reorganizării

Nr. maxim 

de functii 

publice 

rezervate 

promovarii

Nr. maxim de 

functii 

publice 

rezervate 

promovarii 

rapide

Nr. maxim de 

functii 

publice care 

vor fi ocupate 

prin 

recrutare

Secretar al judetului 1 1 0 0 0 0 0 0

Director executiv in cadrul aparatului de specialitate al 

autoritatilor administratiei publice locale 

4 1 3 0 0 0 0 3

Director executiv  adjunct in cadrul aparatului de specialitate 

al autoritatilor administraţiei publice locale 

2 2 0 0 0 0 0 0

Sef serviciu 11 10 1 0 0 0 0 1

Arhitect sef (functie publica de conducere specifica) 1 0 1 0 0 0 0 1

Total categoria functionari publici de conducere 19 14 5 0 0 0 0 5

Manager public 1 1 0 0 0 0 0 0

Auditor, clasa I, grad profesional superior 5 3 2 0 0 0 0 2

Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant 2 0 2 0 0 0 0 2

Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 8 7 1 0 0 0 0 0

Consilier, clasa I, grad profesional debutant 1 0 1 0 0 0 0 1

Consilier, clasa I, grad profesional asistent 3 2 1 1 2 1 0 1

Consilier, clasa I, grad profesional principal 7 4 3 2 2 2 0 3

Consilier, clasa I, grad profesional superior 86 71 15 2 0 2 0 11

Total functii publice clasa I 113 88 25 5 4 5 0 20

Referent de specialitate, clasa a II - a, grad profesional superior 2 2 0 0 0 0 0 0

Total functii publice clasa a II - a 2 2 0 0 0 0 0 0

Referent, clasa a III - a, grad profesional principal 1 0 1 0 0 0 0 1

Referent, clasa a III - a, grad profesional superior 4 3 1 0 1 0 0 1

Total functii pubice clasa a III - a 5 3 2 0 1 0 0 2

Total functii publice executie 120 93 27 5 5 5 0 22

Total functii publice 139 107 32 5 5 5 0 27

Anexă                                                                                       

la Hotărârea nr. ______/______

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj

1. APARATUL DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN GORJ

            PLANUL DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj şi

ANEXA NR. 2b) - ordonatori principali de credite din administratia publica locala
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Functia publică

Nr. 

maxim 

de 

functii 

publice

Nr. de 

functii 

publice 

ocupate

Nr. de 

functii 

publice 

vacante

Nr. maxim de 

functii 

publice care 

vor fi 

infiintate 

Nr. maxim de 

functii publice 

supuse 

reorganizării

Nr. maxim 

de functii 

publice 

rezervate 

promovarii

Nr. maxim de 

functii 

publice 

rezervate 

promovarii 

rapide

Nr. maxim de 

functii 

publice care 

vor fi ocupate 

prin 

recrutare

Director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate 1 1 0 0 0 0 0 0
Sef serviciu 2 2 0 0 0 0 0 0

Total categoria functionari publici de conducere 3 3 0 0 0 0 0 0

Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 2 2 0 0 0 0 0 0
Consilier, clasa I, grad profesional superior 5 3 2 0 0 0 0 2
Inspector, clasa I, grad profesional principal 1 1 0 0 1 0 0 0
Inspector, clasa I, grad profesional superior 5 5 0 1 0 1 0 0

Total functii publice clasa I 13 11 2 1 1 1 0 2

Referent, clasa a III - a, grad profesional principal 1 1 0 0 0 0 0 0
Referent, clasa a III - a, grad profesional superior 4 4 0 0 0 0 0 0

Total functii pulice clasa a III - a 5 5 0 0 0 0 0 0

Total functii publice executie 18 16 2 1 1 1 0 2

Total functii publice 21 19 2 1 1 1 0 2

2. INSTITUTII PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDETEAN GORJ

2.1. DIRECTIA COMUNITARA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR GORJ
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Functia publică

Nr. 

maxim 

de 

functii 

publice

Nr. de 

functii 

publice 

ocupate

Nr. de 

functii 

publice 

vacante

Nr. maxim de 

functii 

publice care 

vor fi 

infiintate 

Nr. maxim de 

functii publice 

supuse 

reorganizării

Nr. maxim 

de functii 

publice 

rezervate 

promovarii

Nr. maxim de 

functii 

publice 

rezervate 

promovarii 

rapide

Nr. maxim de 

functii 

publice care 

vor fi ocupate 

prin 

recrutare

Director general din cadrul institutiilor publice subordonate 1 1 0 0 0 0 0 0

Director general adjunct in cadrul institutiilor publice 

subordonate 2 0 2 0 0 0 0 2

Sef serviciu 7 7 0 0 0 0 0 0
Sef birou 5 4 1 0 0 0 0 1

Total categoria functionari publici de conducere 15 12 3 0 0 0 0 3

Auditor, clasa I grad profesional superior 2 2 0 0 0 0 0 0

Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent 1 1 0 0 0 0 0 0

Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior 6 5 1 0 0 0 0 1

Consilier, clasa I, grad profesional superior 19 13 6 0 0 0 0 5

Inspector, clasa I, grad profesional debutant 1 0 1 0 0 0 0 1

Inspector, clasa I, grad profesional asistent 4 3 1 0 0 0 0 0

Inspector, clasa I, grad profesional principal 25 20 5 0 13 0 0 4
Inspector, clasa I, grad profesional superior 41 37 4 13 0 13 0 3
Total functii publice clasa I 99 81 18 13 13 13 0 14

Referent de specialitate, clasa II - a, grad profesional superior 2 1 1 0 0 0 0 0

Total functii publice clasa a II - a 2 1 1 0 0 0 0 0

Referent clasa a III - a, grad profesional superior 6 6 0 0 0 0 0 0

Total functii publice clasa a III - a 6 6 0 0 0 0 0 0

Total functii publice de executie 107 88 19 13 13 13 0 14

Total functii publice 122 100 22 13 13 13 0 17

                                          
Contrasemnează,

PREȘEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

SECRETAR AL JUDEȚULUI,

2.2. DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GORJ
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ROMÂNIA                                                                                                                                            

JUDEŢUL GORJ                                                                                                      

CONSILIUL JUDEŢEAN     

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Gorj pentru anul 2018 

 

 Prin Proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Judeţean Gorj modificarea Planului de 

ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Gorj pentru anul 2018. 

 Elaborarea şi aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru autorităţile şi instituţiile 

publice din administraţia publică locală, se realizează în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 

188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată (r2), cu modificările şi completările 

ulterioare, şi ale Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind 

aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice. 

 Potrivit acestor dispoziţii legale, Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual, de 

către primar sau preşedintele consiliului judeţean, prin aparatul de specialitate, cu consultarea 

sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local, 

respectiv a consiliului judeţean. 

  Structura planului de ocupare cuprinde: numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării 

funcţionarilor publici, numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării 

rapide, numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare, numărul maxim al funcţiilor 

publice care vor fi înfiinţate, numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării, numărul 

maxim de funcţii publice, pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale şi numărul maxim al 

funcţiilor publice de conducere. 

 Potrivit prevederilor art. 1, art. 2 alin. (2) lit. b) şi art. 10 din Instrucţiunile pentru elaborarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice, aprobate prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006, ordonatorii principali de credite din administraţia publică locală au 

obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în format electronic şi pe suport de 

hârtie, în format Excel, cu caractere Times New Roman, corp 12, fără diacritice, sublinieri sau 

prescurtări, propunerile Planului pentru anul următor, centralizat şi pentru autorităţile şi instituţiile 

publice din subordinea ordonatorului sau finanţate prin bugetul acestuia, până la data de 31 august a 

fiecărui an, conform modelului din anexa 2b la ordin.  

 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) analizează propunerile autorităţilor şi 

instituţiilor publice din administraţia publică locală şi transmite eventualele observaţii, în termen de 30 de 

zile de la data primirii datelor. 

 În situaţia în care ANFP constată neregularităţi în structura acestuia, autorităţile sau instituţiile 

publice au obligaţia de a aproba  planul de ocupare a funcţiilor publice, cu respectarea observaţiilor şi 

propunerilor transmise de ANFP, în conformitate cu prevederile legale. 

De asemenea, la art. 6 alin. (2) şi art. 11 alin. (2) din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006, se precizează că pentru autorităţile şi instituţiile publice din 

administraţia publică locală, modalităţile de ocupare a funcţiilor publice pot fi modificate semestrial, prin 

hotărâre a consiliului judeţean sau a consiliului local, cu înştiinţarea ANFP. 

 Astfel, în conformitate cu prevederile legale de mai sus, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj 

nr. 160/2017 a fost aprobat Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, pentru anul 2018. 

Față de structura funcțiilor publice aprobată inițial prin planul de ocupare, prin prezentul proiect de 

hotărâre se propun, pentru semestrul I 2018, unele modificări, în sensul includerii în plan și stabilirii 

modalităților de ocupare a posturilor nou înființate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 203/2017 
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pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

În ceea ce privește structura de funcții publice din cadrul Direcției Generale de  Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Gorj și Direcţiei Comunitare Judeţeane de Evidenţă a Persoanelor Gorj, nu au 

intervenit modificări. 

În conformitate cu prevederile  art. 6 alin. (2) şi art. 11 alin. (2) din Ordinul Preşedintelui Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006, prin adresa nr. 1875/2018, Consiliul Judeţean Gorj a 

înștiințat ANFP cu privire la modificările propuse, transmițând Proiectul Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, în forma 

modificată pentru semestrul I 2018, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic. 

 Referitor la proiectul transmis, ANFP a comunicat, prin Adresa nr. 11873/2018, faptul că nu sunt 

observaţii cu privire la modul de completare a Planului de ocupare a funcțiilor publice în forma modificată 

pentru semestrul I 2018.  
 În proiect au fost incluse modificările avute în vedere pentru semestrul I 2018, în sensul ocupării 

sau reorganizării unor funcţii publice, conform anexei la proiectul de hotărâre. 

 În vederea respectării prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare, Proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice a fost transmis, 

spre consultare, Sindicatului Liber al Funcţionarilor Publici din Consiliul Judeţean Gorj, care nu a 

formulat observații cu privire la modul de întocmire a acestuia (Adresa nr. 18/2018). 

 Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 

188/1999 republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, supun aprobării  Consiliului Judeţean 

Gorj Proiectul de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj și 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj pentru anul 2018.  

  

 

 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj și Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj pentru anul 2018 

 

     Prin Proiectul de hotărâre prezentat se propune Consiliului Judeţean Gorj modificarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj pentru anul 2018. 

Temeiul legal al aprobării Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru autorităţile şi instituţiile publice 

din administraţia publică locală, îl constituie: 

- prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată (r2), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind 

aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice. 

Potrivit prevederilor legale mai sus invocate, Planul de ocupare a funcţiilor publice se elaborează anual, de 

către primar sau preşedintele consiliului judeţean, prin aparatul de specialitate, cu consultarea sindicatelor 

reprezentative ale funcţionarilor publici şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului 

judeţean. 

Prin planul de ocupare se stabilesc: 

 -  numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici; 

 -  numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide; 

 -  numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare; 

 -  numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate; 

 -  numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării; 

 -  numărul maxim de funcţii publice, pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale; 

 -  numărul maxim al funcţiilor publice de conducere. 

Potrivit prevederilor art. 1, art. 2 alin. (2) lit. b și art. 10 din Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de 

ocupare a funcțiilor publice, aprobate prin Ordinul Președintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 

7660/2006,  ordonatorii principali de credite din administraţia publică locală au obligaţia de a transmite Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, în format electronic şi pe suport de hârtie, în format Excel, cu caractere Times 

New Roman, corp 12, fără diacritice, sublinieri sau prescurtări, propunerile Planului pentru anul următor, 

centralizat şi pentru autorităţile şi instituţiile publice din subordinea ordonatorului sau finanţate prin bugetul 

acestuia, până la data de 31 august a fiecărui an, conform modelului din anexa 2b la ordin.  

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) analizează propunerile autorităţilor şi instituţiilor 

publice din administraţia publică locală şi transmite eventualele observaţii, în termen de 30 de zile de la data 

primirii datelor. 

În situaţia în care ANFP constată neregularităţi în structura acestuia, autorităţile sau instituţiile publice au 

obligaţia de a aproba  planul de ocupare a funcţiilor publice, cu respectarea observaţiilor și propunerilor transmise 

de ANFP, în conformitate cu prevederile legale. 

De asemenea, la art. 6 alin. (2) şi art. 11 alin. (2) din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006, se precizează că pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia 

publică locală, modalităţile de ocupare a funcţiilor publice pot fi modificate semestrial, prin hotărâre a consiliului 

judeţean sau a consiliului local, cu înştiinţarea ANFP. 

     Astfel, în conformitate cu prevederile legale de mai sus, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 

160/2017 a fost aprobat Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Gorj, pentru anul 2018. 

Față de structura funcțiilor publice aprobată inițial prin planul de ocupare, prin prezentul proiect de hotărâre 

se propun, pentru semestrul I 2018, unele modificări, în sensul includerii în plan și stabilirii modalităților de ocupare 

a posturilor nou înființate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 203/2017 pentru modificarea Organigramei, 

Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj. 

În ceea ce privește structura de funcții publice din cadrul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Gorj și Direcţiei Comunitare Judeţeane de Evidenţă a Persoanelor Gorj, nu au intervenit 

modificări. 
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În conformitate cu prevederile  art. 6 alin. (2) şi art. 11 alin. (2) din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale 

a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006, prin adresa nr. 1875/2018, Consiliul Judeţean Gorj a înștiințat ANFP cu 

privire la modificările propuse, transmițând Proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj și Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, în forma modificată pentru semestrul I 2018, atât pe 

suport de hârtie, cât și în format electronic. 

Referitor la proiectul transmis, ANFP a comunicat, prin Adresa nr. 11873/2018, faptul că nu sunt observaţii 

cu privire la modul de completare a Planului de ocupare a funcțiilor publice, în forma modificată pentru semestrul I 

2018.  

În vederea respectării prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată (r2), cu modificările 

şi completările ulterioare, Proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice a fost transmis, spre consultare, 

Sindicatului Liber al Funcţionarilor Publici din Consiliul Judeţean Gorj, care nu a formulat observații cu privire la 

modul de întocmire a acestuia (Adresa nr. 18/2018). 

În proiect au fost incluse modificările avute în vedere pentru semestrul I 2018, în sensul ocupării sau 

reorganizării unor funcţii publice, conform anexei la proiectul de hotărâre. 

     În situația în care Planul de ocupare a funcțiilor publice nu este modificat corespunzător structurii de funcții 

publice rezultate ca urmare a reorganizării aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, începând cu data 

de 1 ianuarie 2018, nu vor putea fi inițiate, în condițiile legii, procedurile de promovare sau de recrutare în vederea 

ocupării posturilor corespunzătoare funcțiilor publice vacante. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condiţiile legale și propunem  adoptarea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată.                                                                                                                                           

                                                                             

 

 

Direcţia juridică, 

dezvoltarea capacităţii administrative 

și achiziții publice 

Director executiv, 

Marcău Costel 

Serviciul resurse umane, 

managementul funcţiei publice și 

al unităților sanitare preluate 

Șef serviciu, 

Slivilescu Lidia 
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