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Către,
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România
Stimate Domnule Președinte Adrian-Ioan Vestea

Referitor la: propunerea legislativă intitulată: Ordinul pentru aprobarea Procedurii
referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor din cadrul instituţiilor
publice locale, Vă transmitem anexat punctul de vedere și observațiile făcute la
analizarea acestei inițiative legislative.

Cu stimă,
Borboly Csaba
Digitally signed by Csaba

Csaba Borboly Borboly
Date: 2022.07.04 16:59:58

…………………..
+03'00'

Miercurea Ciuc, 01 iulie 2022.

Modificări legislative propuse la Ordinul pentru aprobarea Procedurii referitoare la transmiterea solicitărilor de
ocupare a posturilor din cadrul instituţiilor publice locale
Text inițial
Propunere amendament
Justificare
Art. 5 - În baza solicitărilor înregistrate
la registratura Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației se
întocmește proiect de memorandum
care se prezintă Guvernului:

Art. 5 - În baza solicitărilor
înregistrate la registratura Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației se întocmește proiect de
memorandum
care
se
prezintă
Guvernului:

a)
în a doua parte a lunii
septembrie
pentru
solicitările
a)
în a doua parte a lunii august
înregistrate până la data de 15 pentru solicitările înregistrate până la
septembrie 2022;
data de 15 august 2022;
b)
în a doua parte a lunii
noiembrie
pentru
solicitările
înregistrate până la data de 15
noiembrie 2022.

b) în a doua parte a lunii septembrie
pentru solicitările înregistrate până la
data de 15 septembrie 2022;
c) în a doua parte a lunii octombrie
pentru solicitările înregistrate până la
data de 15 octombrie 2022;
d) în a doua parte a lunii noiembrie
pentru solicitările înregistrate până la
data de 15 noiembrie 2022.

Având în vedere faptul că, în
vederea organizării şi desfăşurării
concursurilor
pentru
ocuparea
funcţiilor publice, autorităţile şi
instituţiile publice au obligaţia de a
înştiinţa Agentia Națională a
Funcționarilor Publici cu privire la
organizarea unui concurs cu cel
puţin 15 zile lucrătoare înainte de
data publicării anunţului de concurs,
iar anunțul privind concursul se
publică pe pagina de internet a
instituției organizatoare și pe site-ul
Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici, cu cel puțin 30 de zile înainte
de data desfășurării concursului,
până la numire/încadrare trec cel
puțin 65 zile în cazul posturilor
vacante, iar 32 în cazul posturilor
temporar vacante, respectiv în cazul
posturilor contractuale cel puțin 35
zile. Luând în considerare cazurile
imprevizibile care pot periclita buna
funcționare a instituției, pregătirea,
organizarea,
urmărirea
şi
supravegherea
lucrărilor
de
întreţinere şi reparaţii, respectiv
organizarea întreţinerii sediului
administrativ şi a echipamentelor
care asigură funcţionarea instituţiei,

datele propuse în Ordonanța de
urgență ar fi insuficiente, iar
numirile/încadrările
tardive,
ar
periclita contimuitatea activității De
exemplu la
Consiliul Județean
Harghita, în clădirea căruia au sediul
mai multe instituții și suntem
responsabili pentru gospodărirea
clădirii, dacă un angajat ar deveni
intempestiv incapabil de muncă nu
s-ar putea asigura un serviciu
continuu, dacă nu se oferă
posibilitatea de a angaja persoane
cu calificările potrivite în cât mai
scurt timp posibil. Este important să
existe lunar posibilitatea de a
asigura personal, având în vedere și
fluctuația angajaților, pensionările
care pot afecta rezolvarea volumului
mare de sarcini, astfel periclitând
continuitatea activitatății instituțiilor
și autorităților publice.

