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APROBAT
PRIMAR
NICOLAE ROBU
REFERAT
privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii la Direcţia de
Evidenţă a Persoanelor Timişoara.
Prin H.C.L.M.T.nr.331/31.07.2015 s-a aprobat Organigrama şi Statul de Funcţii la
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara cu un total de posturi de 63 – respectiv 56
posturi funcţii publice şi 7 posturi – funcţii contractuale .
Cu adresa 228906/13.11.2015 s-a transmis Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
solicitarea de avizare în conformitate cu dispoziţiile instituite de art.107 din Lg.188/99 privind
Statutul Funcţionarilor Publici (rep.2) a documentaţiei privind modificările ce vizează Statul
de Funcţii şi Organigrama subscrisei direcţii. Modificările presupun :
- cedarea unui post (auditor – funcţie publică) din cele 2 alocate, municipalităţii .
Precizăm că cele 2 posturi (auditor) sunt vacante, ele nefiind ocupate - deşi s-a organizat
concurs pentru ocuparea acestora, candidaţii înscrişi nu s-au mai prezentat la susţinerea
probelor .
- modificarea funcţiei publice vacantate existente la Compartimentul Informatică - din
consilier cls. I gr. principal - în consilier cls. I gr. superior.
Facem precizarea că A.N.F.P. ne-a avizat modificările mai sus menţionate
comunicându-ne în acest sens Avizul pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei de Evidenţă
a Persoanelor Timişoara – Avizul nr.57577/2015 .
Totodată supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi
modificările de grad la funcţiile publice - determinate de organizarea şi desfăşurarea (în
conformitate cu dispoziţiile instituite de H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G.
nr.1173/2008) a examenului de promovare în grad, examen susţinut în data de 10.12.2015 şi
respectiv 11.12.2015, în urma căruia au promovat un nr. de 8 funcţionari publici .
Raportat la cele de mai sus, propunem modificarea şi aprobarea Organigramei şi a
Statului de funcţii - conform Anexelor 1şi 2 la prezentul referat.
Ataşăm prezentului referat următoarele înscrisuri:
- Proiect de hotărâre;
- Anexele 1 şi 2 la proiectul de hotărâre (Organigramă şi Stat de funcţii) ;
- Avizul nr. 52740/2015 emis de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.
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