
ROMÂNIA                                                           Nr. 4 din 6 februarie 2022                                                  

Județul  CARAȘ  SEVERIN 

Comuna  EFTIMIE  MURGU 

-Consiliul  Local –                      

                                                  H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru  

aparatul de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu,  

 pe anul 2022 

 

 

Consiliul Local al Comunei Eftimie Murgu, județul  Caras Severin, 

întrunit în şedinţa de lucru in data de 6.02.2022; 

Analizând referatul de aprobare  al primarului Comunei Eftimie Murgu 

precum şi raportul  secretarului  comunei Eftimie Murgu  prin care se 

propune aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Primăria 

comunei Eftimie Murgu, pe anul 2022; 

Având Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Eftimie Murgu;    

Ținând cont de dispozitiile Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea 

instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice;  

În temeiul art. art. 196 alin. (2) lit. a) , art. 139, alin. (3)  coroborate cu 

art. 196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. – Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Eftimie Murgu , pe anul 2022, 

conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Îndeplinirea prezentei hotărâri revine primarului comunei 

Eftimie Murgu. 

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului judetului 

Caras Severin,  si se va afisa public. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,           Contrasemnează pentru legalitate, 

 SUTA LAZAR LAURENȚIU               Secretarul general al comunei,   

                                                                               IMBRESCU LIVIU  

 

 



aparatul de specialitate al primarului comunei EFTIMIE MURGU - Caras-Severin 

Functia publica Nr. 

maxim de 

functii 

publice

Nr. de 

functii 

publice 

ocupate 

Nr. de 

functii 

publice 

vacante 

Nr. max. 

de functii 

publice 

care vor 

fi 

înfiinţate

Nr. maxim 

de functii 

publice 

supuse 

reorga- 

nizarii

Nr. maxim 

de functii 

publice 

rezervate 

promovarii

Nr. maxim de 

functii publice 

care vor fi 

ocupate prin 

recrutare

secretar al judetului 

secretar general al unitatii administrativ teritoriale - functie publica de 

conducere specifica 1 1 0 0 0 0 0

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autoritatilor 

administratiei publice locale 

director executiv din cadrul institutiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autoritatilor 

publice administratiei publice locale

director executiv adjunct in cadrul institutiilor publice subordonate

sef serviciu 

sef birou 

total categoria functionari publici de conducere 1 1 0 0 0 0 0

auditor clasa I grad profesional asistent 1 0 1 0 0 0 1

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior 

consilier juridic clasa I grad profesional debutant 

consilier juridic clasa I grad profesional asistent 

consilier juridic clasa I grad profesional principal

consilier juridic clasa I grad profesional superior  

consilier  achizitii publice clasa I grad profesional debutant 1 0 1 0 0 0 1

consilier clasa I grad profesional asistent 1 0 1 0 0 0 1

consilier clasa I grad profesional principal 

consilier clasa I grad profesional superior 2 0 2 0 0 0 2

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal 

expert clasa I grad profesional superior 

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent 1 1 0 0 0 0 0

inspector clasa I grad profesional principal 

inspector clasa I grad profesional superior 

functii publice specifice clasa I 

alte functii publice specifice (manageri publici)

Total functii publice clasa I 6 1 5 0 0 0 5

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant 

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent 

referent de specialitate clasa II grad profesional principal 

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

functii publice specifice clasa II

Total functii 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 

functii publice specifice clasa III 

Total functii publice clasa III 

Total functii publice executie 6 2 5 0 0 0 5

Total functii publice 7 2 5 0 0 0 5

PRESEDINTE DE SEDINTA  SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

SUTA LAZAR LAURENTIU IMBRESCU LIVIU

PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE AN 2022                            Anexa la HCL nr. 4/6.02.2022

 


