ROMÂNIA
JUDETUL
ILFOV
,
ORAŞUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL
Piata
, Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-824123
E-mail: contact@primariabuftea.ro
Web: www.primariabuftea.ro

HOTĂRÂREA NR.105

din 26 Octombrie 2012
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru
anul 2013 pentru Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului
Local Buftea
Consiliu/local al oraşului Buftea Întrunit În

şedinţa ordinară

din data de 26 octombrie 2012

Având in vedere:
Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
Raportul de specialitate al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Direcţiei de
Asistenţă Socială ;
• Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov nr. MC/10601/27.06.2012, înregistrată la
Primăria Oraşului Buftea cu nr. 7625/05.07.2012 prin care ne solicită înaintarea
planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 şi o Hotărâre a Consiliului
Local de aprobare a acestuia;
• Adresa nr. 1217/21.08.2012 a Direcţiei de Asistenţă Socială Buftea înregistrată la
A.N.F.P cu nr. 1650679/21 .08.2012;
• Adresa A.N .F.P nr. 1650679/11.09.2012 înregistrată la registratura Primăriei oraşului
Buftea cu nr.11 073/20.09.2012;
Avizul Comisiei Buget Finanţe şi Avizul Comisiei Juridice şi de Disci plină ;
În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr.188/1999, privind Statutul
funcţionarilor publici şi ale art.11 şi art. 13 din Ordinul preşedintelui A.N.F.P nr.
7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a
functiilor publice;
În temeiul art.36 alin.(1) şi (2) lit.a), (3) lit. b) şi al art.45 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completări l e
ulterioare,
•
•

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 pentru
de Asistenţă Socială din cadrul Consiliului Local Buftea, conform anexei parte
integrantă a prezentei hotărâri.
Direcţia
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocuparea funcţiilor publice pentru
anul 2013 pentru aparatul de specialitate al Primarului
Consiliu/local al oraşului Buftea Întrunit În

şedinţa ordinară

din data de ..... ... .......... .

A vând În vedere:
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul Oraşului Buftea;
• Raportul de specialitate al Compartimentului Resu rse Umane;
• Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov nr. MC/10601/27.06.2012, înregistrată la
Primăria Oraşului Buftea cu nr. 7625/05.07.2012 prin care ne solicită înaintarea
planului de ocuparea funcţiilor publice pentru funcţionarii din cadrul Primăriei oraşului
Buftea pentru anul 2013 şi o Hotărâre a Consiliului Local de aprobare a acestuia;
• Adresa nr. 7625/20.08.2012 a Primăriei oraşului Buftea înregistrată la A.N.F .P cu nr.
1650680/21.08.2012;
• Adresa A.N.F.P nr. 1650680 /11.09.2012 înregistrată la registratura Primăriei oraşului
Buftea cu nr.11 073/20.09.2012;
• Avizul Comisiei Buget Finante şi al Comisiei Juridice şi de Disciplină;
În conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999, republicată , privind
Statutul funcţionarilor publici şi ale art. 11 şi art. 13 din Ord inul preşedintelu i A.N.F.P nr.
7660/2006;
În temeiul art. 36 alin.(1) şi (2) lit.a), alin. (3) lit. b) şi al art.45 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata , cu modificarile şi completarile
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 pentru
aparatul de specialitate al Primarului, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţa publica a
prevederilor prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului oraşului Buftea, serviciilor
de specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, Agenţiei Naţionale a Funcţionari l or Publici
şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov.
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DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA BUFTEA
Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administratia

Functia publica
director executiv i n cadrul aparatului propriu al autorităţilor
publice locale
Total-categoria functiqnari publici de conducere
consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant
inspector clasa 1 grad profesional asistent
inspector clasa 1 grad profesional principal
inspector clasa 1 grad profesional superior
Total functii publice clasa 1
rP.ferent clasa III grad profesional principal
referent clasa III grad profesional superior
.. ..
..
Total functii publice clasa :III .
Total functii publice executie
:: ._::-..... ·
Total functii publice
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În temeiul prevederilor art. 45 aliniatul (6) din Legea nr. 21512001, republicată,
privind administraţia publică locală, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea
planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 pentru Direcţia de Asistenţă
Socială din cadrul Consiliului Local Buftea

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere:
);> prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea nr.
215/2001 cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică
locală ,

art. 23 din Legea nr.188/1999 (r2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare,
);> art. 11 şi art. 13 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţi onarilor
Publici nr.7660/2006, privind aprobarea Instrucţi unilor pentru elaborarea Planului
de ocupare a funcţiilor publice, care prevede ca în termen de 30 de zile de la
data aprobării Planului de ocupare a funcţiilor pentru ordonatorii principali de
credite din administraţia publică locală , aceştia au obligaţia de a transmite
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici o copie a actului administrativ de
aprobare având anexat Planul de ocupare a funcţiilor publice,
);> adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Ilfov nr. MC/1 0601/27.06.2012, înregistrată
la Primăria Oraşului Buftea cu nr. 7625/05.07.2012 prin care ne solicită
înaintarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2013 şi o Hotărâre
a Consiliului Local de aprobare a acestuia;
);> adresa
Agenţiei
Naţionale
a Funcţionarilor Publici 1650679/ 11 .09.2012
înregistrată la registratura Primăriei oraşului Buftea cu nr.11 073/20.09.2012;
propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre cu următoarea structură de
funcţii publice:
);>

Directia de Asistentă Socială din cadrul Consiliului local:
'
'
-număr maxim de funcţii publice - 1O;
- număr

de funcţii publice ocupate - 5;
-număr de funcţii publice vacante - 5;
- număr maxim de funcţii publice care vor fi înfiinţate - 1;
-număr maxim de funcţii publice supuse reorganizării - 1;
-număr maxim de funcţii publice rezervate promovării - 1;
-număr maxim de funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare - 5.

PRIMAR,
PISTOL GHEO

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocuparea
funcţiilor publice pe anul 2013 al Direcţiei de Asistenţă Socială din
cadrul Consiliului Local Buftea
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi
art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare privind
administraţia publică locală,
art. 23 din Legea nr.188/1999 r2, privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 şi art. 13 din
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006,
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice, care prevede ca în termen de 30 de zile de la data aprobării Planului de
ocupare a funcţiilor pentru ordonatorii principali de credite din administraţia publică
locală, aceştia au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
o copie a actului administrativ de aprobare având anexat Planul de ocupare a
funcţiilor publice,
Prefectului Judetului
Ilfov nr. MC/10601/27.06.2012,
- adresa Institutiei
,
,
înregistrată la Primăria Oraşului Buftea cu nr. 7625/05.07.2012 prin care
ne solicită înaintarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul
2013 şi o Hotărâre a Consiliului Local de aprobare a acestuia;
de Asistentă
- adresa nr. 1217/21.08.2012 a Directiei
,
, Socială Buftea
înregistrata la A.N.F.P cu nr. 1650679/11.09.2012;
- adresa A.N.F.P nr. 1650679/11.09.2012 înregistrată la registratura
Primăriei oraşului Buftea cu nr.11 073/20.09.2012;
propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre cu următoarea structură de
funcţii publice:
Directia de Asistentă Socială
-număr maxim de fu~cţii publice -1 O;
-număr de funcţii publice ocupate -5;
-număr de funcţii publice vacante - 5;
- număr maxim de funcţii publice care vor fi înfiinţate- 1;
-număr maxim de funcţii publice supuse reorganizării-1;
-număr maxim de funcţii publice rezervate promovării -1;
-număr maxim de funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare
COMPARTIMENT RESURSE UMANE
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În conformitate cu prevederile dispoziţiilor art.10 a!in.(1) din Instrucţiunile
la Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006,
vă solicităm ca, JQâ11'1ă laJ dalta d® 31J,))i~t2«1J11.2, $~ fl:i"©JII'!$Miitteţ3 A1Jl!21l1ţilf!li

1!\lafl:ionale ©l fl!.llll'llqioll1lariillJJil" Pulbliid pllrilJJiPJI!.illilerii~E p~riwilr!ltdl !Pll©lll'illl.!li dirE ©te~3i!»iaiil'rB
iâl fu111cţiil«llil" pl!.lllblli<cE'l pe iâlll'il!Uli l!.llll'tmăil:<!llll", atât în format electronic, cât şi pe
suport de hârtie.
Pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 veţi
consulta Ordinul Preşedintelui ANFP nr.7660/2006 privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, precum
şi site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la secţiunea "Materiale
utile"-) "Formate de raportare"-)"POFP 2011- administraţie publică locală", unde
se regăseşte macheta care trebuie completată cu funcţiile publice din cadrul
instituţiei dumneavoastră.

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) lit.b) din Instrucţiunile mai sus
invocate, macheta cuprinzând propunerile privind Planul de ocupare a funcţiilor
publice va fi scrisă în format Excel, cu caracter Times New Roman, corp 12, fără
diacritice, sublinieri sau prescurtări.
În termen de 30 de zile de la data aprobării Planului de ocupare a funcţiilor
publice, ClUJ trt!$@®ct<lllreilll (J)Ibis;eNiâltiil<!llr si propllll!'l®ll'i~or il:il"alll1lfSIIlli§e· tdle către
A.N.f.P., va fi transmisă, aceleiaşi instituţii, o copie a actului administrativ de
aprobare.
Cf!JI t!f~@!!N!blf!:ii $tt/imii,

qt.

Srnârdan nr..3. 030071 Sector 3,

l 2862 Fax: 021 31l 24%.

CĂTRE

AGENTIA
NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI
'
'
.
'

Având în vedere prevederile. art. 10, alin.(!) elin Ordinul Preşedintelui
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publicie vă
transmitem anexat propunerile privind Planul de Ocupare a Funcţiilor
Publice pentru anul2013 atât pe suport magnetic cât şi pe suport ele hârtie.

DIRECTOR,
TATULICA VIORICA

COMP. RESURS UMANE,

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI
Agenţia Naţională

ŞI

INTERNELOR

a Funcţionarilor Publici
\\

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea
IUDtŢUL

Naţională

1

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5129

ILFOV

Nr. 1650680
Conexat cu nr. 1650679
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Referitor la adresa dumnevoastră nr. 7625/2012 şi adresa Direcţiei de Asistenţă Sosială
Buftea, judeţul Ilfov, înregistrate la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu nr.
1650680/2012 şi nr. 1650679/2012 prin care sunt înaintate proiectele Planurilor de ocupare a
funcţiilor publice pentru anul 2013 pentru aparatul de specialitate al primarului oraşului Buftea şi
al Direcţiei de Asistenţă Sosială Buftea, judeţul Ilfov vă comunicăm faptul că nu sunt observaţii
referitoare la modul de completare al acestora.
Potrivit prevederilor art. 13 din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice (anexa 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.
7660/2006), ordonatorii principali de credite din administraţia publică locală au obligaţia de a
transmite în termen de 30 de zile de la data aprobării de către Consiliul Local, Planurile de
ocupare a funcţiilor publice precum şi o copie a Hotărârii Consiliului Local de aprobare a
acestora.
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Funcţie publică

Prenume, nume

[!Mihaela Baciu
Daniela Pandelaş
Intocmit: Mariana

Băloiu

Director D.G.P.A
Şef Serviciu Coordonare Metodologică
Expert

Semnătura
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2 exemplare
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA
COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA

A VI Z
Proiect de hotiirâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice pentru anul 2013 pentru Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul
Consiliului Local Buftea.
1

CONSILIUL LOCAL AL

ORAŞULUI

BUFTEA.

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA : formata din urmatorii consilieri locali:
Rudeanu Florentina - Mirela - presedinte, Marin Doinita - secretar, Baron Stela membru, Rogoveanu Ion-membru, Gioarsa Constantin Richard- membru
~
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ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA
FAVORABILĂ 1 NEFA~ABILĂ A PROIECTULUI
Proiect de hotiirâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pentru anul 2013 pentru Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul
Consiliului Local Buftea.
FATĂ DE HOTĂRÂREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE
'
OPINII/DIVERGENTE
............................. .....................................................
'
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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BUFTEA
COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI FINANCIARE

AVIZ
Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pentru anul 2013 pentru Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul
Consiliului Local Buftea.
COMISIA PENTRU ACT/VITĂ TI
, ECONOMICE ŞI FINANCIARE
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A LUAT IN DEZBATERE RAPORTUL/INFORMAREA COMPARTIMENTULUI DE
SPECIALITATE ........................... .... .................... .... .... ...... ...... ..... ... .... .. .. .... .
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ÎN URMA DEZBATERILOR COMISIA HOTĂRĂŞTE AVIZAREA
FAVORABILĂ 1 NEF7AlfiLĂ A PROIECTULUI
Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pentru anul 2013 pentru Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul
Consiliului Local Buftea.
FATĂ
DE HOTARAREA COMISIEI S-AU EXPRIMAT URMĂTOARELE
,
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COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI FINANCIARE
PRE EDINTE,
DUMITRU
STANTIN FLORIN

