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R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A   Nr.20/2009 

privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor  publice din cadrul aparatului  de specialitate al 
Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice  din subordine, pentru anul 2009 

 
 în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul  
funcţionarilor  publici, republicată,  şi prevederile art. 12 din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului 
de ocupare a funcţiilor publice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a 
Funcţionarilor publici nr. 7660/2006; 

în temeiul art. 91 alin. (1) lit. „f” şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul judetean Vaslui, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 Art. 1 – Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice din subordine  pe anul 2009,   în structura 
prevăzută  în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Serviciul management resurse 
umane, relaţii mass – media, informare cetăţeni al CJV, Direcţia Generală de Asistenţă Soc. şi 
Protecţia Copilului Vs şi Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidentă a Persoanelor Vaslui 

                                                                     Vaslui, 27 februarie 2009 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                                                        Secretarul judeţului Vaslui 
                                                                                                                                   Gheorghe Stoica 
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ANEXA Nr. 1 
la  Hotărârea nr.20/2009 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDETEAN VASLUI 
PENTRU ANUL 2009 

Functia publica 

Nr. maxim 
de functii 
publice 

Nr. de 
functii 
publice 
ocupate 

Nr. de 
functii 
publice 
vacante 

Nr.maxim de 
functii 

publice care 
vor fi 

infinţate  

Nr. maxim de 
functii publice 

supuse 
reorganizării 

Nr. maxim de 
functii publice 

rezervate 
promovării 

Nr. maxim de 
functii publice 

rezervate 
promovării 

rapide 

Nr.maxim 
de functii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare 

secretar al judetului 1 1             
director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor 
administraţiei publice locale  4 4             
director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităţilor 
administraţiei publice locale  2 2             
sef serviciu 3 3             
sef birou 2 1 1         1 
functii publice de conducere specifice 1 1             
Total categoria functionari publici de conducere 13 12 1 0 0 0 0 1 
auditor clasa I grad profesional asistent 4 2 2   1     2 
auditor clasa I grad profesional principal       1   1     
auditor clasa I grad profesional superior 2 1 1         1 
consilier juridic clasa I grad profesional asistent 2 1 1   1     1 
consilier juridic clasa I grad profesional principal 1 1   1     1   
consilier juridic clasa I grad profesional superior 1   1         1 
consilier clasa I grad profesional debutant 3   3         3 
consilier clasa I grad profesional asistent 33 26 7   6     7 
consilier clasa I grad profesional principal 12 8 4 9 2 2 6 5 
consilier clasa I grad profesional superior 24 20 4 3   1 2 4 
Total functii publice clasa I 82 59 23 14 10 4 9 24 
referent de specialitate clasa II grad profesional superior 1 1     1       
Total functii publice clasa II 1 1 0 0 1 0 0 0 
referent clasa III grad profesional superior 8 7 1   3       
Total functii publice clasa III 8 7 1 0 3 0 0 0 
Total functii publice executie 91 67 24 14 14 4 9 24 
Total functii publice 104 79 25 14 14 4 9 25 
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ANEXA Nr.2 

la  Hotărârea nr.20/2009 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECTIEI  GENERALE  DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI 
PENTRU ANUL  2009 

Functia publica 

Nr. maxim 
de functii 
publice 

Nr. de 
functii 
publice 
ocupate 

Nr. de 
functii 
publice 
vacante 

Nr.maxim de 
functii 

publice care 
vor fi 

infinţate  

Nr. maxim de 
functii publice 

supuse 
reorganizării 

Nr. maxim de 
functii publice 

rezervate 
promovării 

Nr. maxim de 
functii publice 

rezervate 
promovării 

rapide 

Nr.maxim 
de functii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare 

director general 1 1             
director general adjunct 3 2 1         1 
sef serviciu 10 10   1       1 
sef birou 8 7 1 6       7 
Total categoria functionari publici de conducere 22 20 2 7 0 0 0 9 
auditor clasa I grad profesional asistent 1 1             
auditor clasa I grad profesional principal 1 1             
auditor clasa I grad profesional superior 1   1         1 
consilier juridic clasa I grad profesional debutant       1       1 
consilier juridic clasa I grad profesional asistent 2 2   1 1     1 
consilier juridic clasa I grad profesional principal       2   1   1 
consilier juridic clasa I grad profesional superior 2 2             
consilier clasa I grad profesional debutant 15 6 9 43 6     52 
consilier clasa I grad profesional asistent 89 68 21 21 1 6   36 
consilier clasa I grad profesional principal 40 24 16 4 1 1   19 
consilier clasa I grad profesional superior 31 15 16 4   1   19 
Total functii publice clasa I 182 119 63 76 9 9 0 130 
referent de specialitate clasa II grad profesional superior 5 4 1         1 
Total functii publice clasa II 5 4 1 0 0 0 0 1 
referent clasa III grad profesional asistent 10 7 3         3 
referent clasa III grad profesional principal 3 3     1       
referent clasa III grad profesional superior 20 19 1 1   1   1 
Total functii publice clasa III 33 29 4 1 1 1 0 4 
Total functii publice executie 220 152 68 77 10 10 0 135 
Total functii publice 242 172 70 84 10 10 0 144 
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     ANEXA Nr.3 
     la  Hotărârea nr.20/2009 

PLANUL DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA PERSOANELOR PENTRU ANUL  
2009 

Functia publica 

Nr. 
maxim de 

functii 
publice 

Nr. de 
functii 
publice 
ocupate

Nr. de 
functii 
publice 
vacante

Nr.maxim de 
functii 

publice care 
vor fi 

infinţate  

Nr. maxim de 
functii 
publice 
supuse 

reorganizării

Nr. maxim 
de functii 
publice 

rezervate 
promovării

Nr. maxim 
de functii 
publice 

rezervate 
promovării 

rapide 

Nr.maxim 
de functii 
publice 

care vor fi 
ocupate 

prin 
recrutare 

director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate 1   1         1 
sef birou 1 1     1       
Total categoria functionari publici de conducere 2 1 1 0 1 0 0 1 
consilier juridic clasa I grad profesional asistent 1 1     1       
consilier juridic clasa I grad profesional principal       1     1   
consilier clasa I grad profesional asistent 5 5     3       
consilier clasa I grad profesional principal 3 3   3     3   
consilier clasa I grad profesional superior 1 1   1         
Total functii publice clasa I 10 10 0 5 4 0 4 0 
Total functii publice clasa II 0 0 0 0 0 0 0 0 
referent clasa III grad profesional superior 1 1             
Total functii publice clasa III 1 1 0 0 0 0 0 0 
Total functii publice executie 11 11 0 5 4 0 4 0 
Total functii publice 13 12 1 5 5 0 4 1 
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
E X P U N E R E   DE   M O T I V E 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor  publice din cadrul aparatului  
de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice  din subordine, pentru anul 2009 

          
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor  publice din cadrul 

aparatului  de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice  din subordine, pentru 
anul 2009, este elaborat în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) litera „b”  din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul  funcţion.  publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Prin planul de ocupare a funcţiilor  publice din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului 
judeţean Vaslui şi al instituţiilor publice  din subordine, pentru anul 2009, se stabilesc  numărul maxim de 
funcţii publice rezervate promovării şi promovării rapide a funcţionarilor publici, numarul maxim de 
funcţii publice care vor fi ocupate prin recrutare în anul 2009, cele care vor fi înfiinţate şi respectiv supuse 
reorganizarii, precum şi numărul maxim de funcţii publice structurate pe categorii, clase şi grade 
profesionale. 
 Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru ordonatorii principali de credite din administraţia 
publică locală va fi aprobat cu respectarea observaţiilor şi propunerilor transmise de Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici. 

Proiectul Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2009, elaborat cu respectarea 
prevederilor din Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, aprobate prin 
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici nr. 7660/2006, a fost transmis spre 
analiză Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu adresa nr. 415/26.01.2009, pentru care nu  s-au 
primit observaţii. 
 Prin prezentul proiect de hotărâre, se supune spre analiza şi aprobarea dvs. Planul de ocupare a 
funcţiilor publice pentru anul 2009, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judetean Vaslui şi 
al instituţiilor publice din subordine, pentru care prin hotărâre, potrivit legii, s-au stabilit şi aprobat funcţii 
publice, respectiv Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Serviciul Public 
Comunitar Judeţean de Evidentă a Persoanelor Vaslui. 
 Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2009, din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului judetean Vaslui cuprinde numarul maxim de 104 funcţii publice aprobat prin Hotărârea 
Consiliului judeţean Vaslui nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare, din care 13 funcţii 
publice de conducere şi 91 de execuţie structurate pe clase şi grade profesionale conform anexei nr. 1 la 
prezentul proiect de hotărâre. Din numărul total de funcţii publice, 79 posturi sunt ocupate şi 25 vacante 
care  sunt propuse a fi ocupate prin recrutare. De asemenea  se propune reorganizarea a 14 posturi de 
funcţie publică de execuţie în vederea promovării  a 4 funcţionari publici care în anul 2009 îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de lege de promovare în  clasă sau grad superior şi a promovării rapide a unui număr 
de 9 funcţionari publici.  
 Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2009, din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui cuprinde numărul maxim de 242 functii publice aprobat prin 
Hotararea Consiliului judetean Vaslui nr. 164/2008, cu modificările şi completările ulterioare,  din care 22 
funcţii publice de conducere şi 220 de executie structurate pe clase şi grade profesionale conform anexei 
nr. 2 la prezentul proiect de hotarare. Din numarul total de funcţii publice, 172 posturi sunt ocupate si 70 
vacante, care   sunt propuse a fi ocupate prin recrutare. De asemenea  se propune reorganizarea a 10 
posturi de funcţie publică de execuţie în vederea promovării în grade profesionale şi clase superioare  a 
funcţionarilor publici care în anul 2009 îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Planul de ocupare  
cuprinde şi o creştere de 74   posturi de funcţie publică, din care  7 de conducere şi 67 de funcţii publice 
de execuţie.  

Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2009, din cadrul Serviciului Public Comunitar 
Judeţean de Evidentă a Persoanelor Vaslui cuprinde numarul maxim de 13 funcţii publice aprobat prin 
Hotararea Consiliului judetean Vaslui nr. 136/2004, cu modificările şi completările ulterioare,  din care o 
funcţie publică de conducere şi 12 de execuţie structurate pe clase şi grade profesionale conform anexei 
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nr. 3 la prezentul proiect de hotarare. Din numărul total de funcţii publice, 12 posturi sunt ocupate şi unul  
vacant, şi care  este  propus a fi ocupat prin recrutare. De asemenea  se propune reorganizarea a 4 posturi 
de funcţie publică de execuţie în vederea promovării rapide  în grade profesionale a funcţionarilor publici 
care în anul 2009 îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege  şi transformarea unui post de funcţie publică de 
conducere de şef birou în funcţie publică de execuţie de consilier  clasa I, grad superior, treapta 1. 

Faţă de considerentele arătate mai sus, a fost iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Planului de ocupare a funcţiilor  publice din cadrul aparatului  de specialitate al Consiliului judeţean 
Vaslui şi al instituţiilor publice  din subordine, pentru anul 2009 pe care vă rog să-l adoptaţi în forma 
prezentată. 

P R E S E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

 


