
JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA GEPIU                                                 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Comuna 

Gepiu,județul Bihor pentru anul 2019 
 
     Având în vedere:  

 Proiectul de hotărâre prezentată de către primarul comunei Gepiu 
 Ținând cont de Avizul ANFP nr. 24669/12.07.2013 prin care s-a avizat noua structură 

organizatorică pentru Comuna Gepiu,județul Bihor 
  În conformitate cu prevederile Ordinului nr 7660/2006 privind aprobarea 

Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, prevederile art. 23 
din Legea nr 188/1999, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici,   
      Raportul de specialitate întocmit de către compartimentul de resort , înregistrat sub 
nr.1409 din 10.04.2019 

Ţinând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local Gepiu  

   În temeiul prevederilor art. 36 al. 2 lit. “a” alin. 3 lit. “b”, art. 46 alin. 1 şi art. 115 
alin 1 lit “b” din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 Cu 10 voturi”pentru” din 10 consilieri prezenţi   
  

           CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU adoptă următoarea   
                            HOTĂRÂRE: 
 
 Art.1: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru Comuna Gepiu,județul 
Bihor pentru anul 2019, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
 Art.2: Hotărârea se va duce la îndeplinire de către compartimentul resurse umane din 
cadrul instituţiei. 
 Art.3: Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei cu: 
-Instituţia Prefectului-Judeţul Bihor; 
-A.N.F.P.Bucureşti; 
-funcţionarii publici din cadrul instituţiei; 
-un exemplar la dosar. 
 
 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ, 
    Zaban Emil                               Secretarul Comunei Gepiu, 
                                            IANCU RAMONA CORINA 
 

                 

                                                                        

 

Gepiu la 18.04.2019  
 Nr. 21 



 
 



 ANEXĂ   LA HOTĂRÂREA DE CONSILIU LOCAL NR. 21 din 18.04.2019

Functia publica
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de functii 

publice 
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recrutare

secretar al judetului
secretar al consiliului local 1 1 0 0 0 0 0 0
director general
director general adjunct
director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor 
administraţiei publice locale 
director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate
director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al 
autorităţilor administraţiei publice locale 

director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice subordonate
sef serviciu
sef birou
functii publice de conducere specifice(arhitect)
Total categoria functionari publici de conducere 1 1 0 0 0 0 0 0
auditor clasa I grad profesional asistent
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 clasa I grad profesional debutant
consilier clasa I grad profesional asistent
consilier clasa I grad profesional principal
consilier clasa I grad profesional superior 2 2 0 0 0 0 0

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administraţia publică locală



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 1 0 1 0 0 0 0 0
inspector clasa I grad profesional asistent 2 0 2 0 0 0 0 1
inspector clasa I grad profesional principal 1 1 0 0 0 0 0 0
inspector clasa I grad profesional superior 1 1 0 0 0 0 0 0
functii publice specifice clasa I
alte funcţii publice specifice (manageri publici)
Total functii publice clasa I 7 4 3 0 0 0 0 1
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 1 0 1 0 0 0 0 0
functii publice specifice clasa II
Total functii publice clasa II 1 0 1 0 0 0 0 0
referent clasa III grad profesional debutant
referent clasa III grad profesional asistent       
referent clasa III grad profesional principal
referent clasa III grad profesional superior 1 1 0 0 0 0 0 0
functii publice specifice clasa III
Total functii publice clasa III 1 1 0 0 0 0 0 0
Total functii publice executie 9 6 4
Total functii publice 10 6 4 0 0 0 0 1

PREȘEDINTE   DE ȘEDINȚĂ
Zaban Emil

contrasemnează,
secretar,  Iancu Ramona Corina


