
ROMANIA 

JUDETUL  GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

CONSILIUL  LOCAL   

HOTARAREA  nr.  33 

din  28.05.2015   

 

privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al Consiliului local Tulucesti,jud. Galati pe 

anul 2015; 

 

INITIATOR: Bratu Petrică  - primarul comunei Tuluceşti; 

Numarul si data depunerii proiectului de hotarare :  5018/27.05.2015      

Consiliul Local al comunei Tuluceşti, jud. Galati, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

28.05.2015 conform dispoziţiei de convocare nr. 172/15.05.2015; 

Având in vedere expunerea de motive prezentata de initiator înregistrată sub nr.  

5019/27.05.2015;  

Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului înregistrat sub nr. 5021/25.05.2015;          

Având in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru agricultură, activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism înregistrată sub nr. 5037/28.05.2015; 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 

elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice; 

In baza art. 36, alin. 3 lit. b din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In baza art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica  locala, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Se  planului de ocupare a funcţiilor publice al Consiliului local Tulucesti,jud. Galati 

pentru anul 2015, conform anexei nr. 1, care fac parte integranta din prezenta hotarire.  

     Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de primarul comunei Tuluceşti ; 

    Art.3 (1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului judetului Galati in vederea exercitarii 

controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului comunei. 

         (2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei comunei 

Tuluceşti. 

          

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     Contrasemnează  

       Munteanu Alexandrina                         Secretar 

                 Sandu Dan 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

       ROMANIA 

  JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCEŞTI 

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ 

NR.  5021/27.05.2015;    

 

Raport de specialitate 

 

 

la proiectul de hotărâre : privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al Consiliului local 

Tulucesti,jud. Galati pe anul 2015; 

 

 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 

elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, care stipulează “Ordonatorii principali de credite 

din administraţia publică au obligaţia să transmită Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici datele 

prevăzute de art. 21 alin. (1) lit. a) - g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) Datele prevăzute la alin. (1) vor fi transmise cu respectarea dispoziţiilor art. 91^4 din Legea nr. 

188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” 

Este de competenţa consiliului local ca în şedinţă să adopte proiectul de hotărâre sus 

menţionat în conformitate cu prevederile din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 

republicată. 

În conformitate cu art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată  

s-a intocmit prezentul raport de specialitate. 

 
Referent 

Popa Dragostina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
       ROMANIA 

  JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCEŞTI 

Nr. 5019/27.05.2015 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
la proiectul de hotărâre : privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al Consiliului local 

Tulucesti,jud. Galati pe anul 2015; 

 

 
În propunerea pe care o fac Consiliului Local Tuluceşti privind proiectul de hotărâre  privind  

aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al Consiliului local Tulucesti,jud. Galati pe anul 

2015, trebuie ţinut seama de următoarele aspecte şi de prevederile următoarelor acte normative, şi 

anume : 

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru 

elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, care stipulează “Ordonatorii principali de credite 

din administraţia publică au obligaţia să transmită Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici datele 

prevăzute de art. 21 alin. (1) lit. a) - g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) Datele prevăzute la alin. (1) vor fi transmise cu respectarea dispoziţiilor art. 91^4 din Legea nr. 

188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” 

Este de competenţa consiliului local ca în şedinţă să adopte proiectul de hotărâre sus 

menţionat în conformitate cu prevederile din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale 

republicată. 

Pe considerentele enumerate şi prezentate mai sus, vă solicit acordul privind aprobarea 

modificării statului de funcţii şi organigramei în forma propusă . 

 

Primar 

Bratu Petrică 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre:   privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al Consiliului local 

Tulucesti,jud. Galati pe anul 2015 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi avizarea unui 

proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre : privind aprobarea planului de ocupare a 

funcţiilor publice al Consiliului local Tulucesti,jud. Galati pe anul 2015, corespunde din punct de 

vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al Consiliului 

local Tulucesti,jud. Galati pe anul 2015 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca membri pe domnii 

consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Peiu Lică, Răuţă Viorica şi Mitrofan Nicolae Marius, 

avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu            voturi pentru aprobarea acestui 

proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

PEIU  LICĂ 

 

MITROFAN NICOLAE MARIUS 

 

MARIN NECULAI 
 

 

 

 

 

 



 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

 

 

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre:   privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al Consiliului local 

Tulucesti,jud. Galati pe anul 2015 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi avizarea unui 

proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre : privind aprobarea planului de ocupare a 

funcţiilor publice al Consiliului local Tulucesti,jud. Galati pe anul 2015, corespunde din punct de 

vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al Consiliului 

local Tulucesti,jud. Galati pe anul 2015 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca membri pe domnii 

consilieri : Răuţă Viorica, Munteanu Alexandrina, Soimu Gabriel Claudiu, Neghină Constantin, Bernea 

Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu             voturi pentru aprobarea 

acestui proiect de hotărâre.  

 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

MUNTEANU ALEXANDRINA 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

NEGHINĂ CONSTANIN 

 

BERNEA ION 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.   

 

 

AVIZ 
 

 

 

La proiectul de hotărâre:   privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al Consiliului local 

Tulucesti,jud. Galati pe anul 2015 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 

publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru analizarea şi avizarea unui 

proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre : privind aprobarea planului de ocupare a 

funcţiilor publice al Consiliului local Tulucesti,jud. Galati pe anul 2015, corespunde din punct de 

vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al Consiliului 

local Tulucesti,jud. Galati pe anul 2015 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca membri pe domnii 

consilieri : Bogatu Florică, Enache Daniela, Mîrza Marius, Popa Costică, Mocanu Victor, avizează 

favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     voturi pentru aprobarea acestui proiect de 

hotărâre.  

 

 

ENACHE DANIEL 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

MOCANU VICTOR 

 

POPA COSTICĂ 

 

MÎRZA MARIUS 

 

 

 
 


