
HOTĂRÂRE   

privind modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al  

Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială,  

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, cu modificările şi completările ulterioare 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 din  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

    Guvernul României adoptă prezenta Hotărâre: 

 

 ART.I - Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 

din 23 martie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Alineatul (1) al articolului 7  se modifică și va avea următorul cuprins: 

    " (1) Agenţia funcţionează cu un număr maxim de 1569 posturi, finanţate de la bugetul de stat, funcţionari 

publici şi personal contractual, din care 135 posturi pentru aparatul central şi 1434 posturi pentru agenţiile 

teritoriale." 

    2. Anexele nr. 1 şi 2 la Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi 

Inspecţie Socială se modifică şi se înlocuiesc cu Anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 ART. II -  (1) Pentru aplicarea Art. I,  numărul de posturi al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială și al agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, se 

suplimentează cu 160 posturi.   

    (2) Ocuparea posturilor prevăzute la alin.(1) se face prin recrutare, redistribuire, transfer, în 

condițiile prevăzute de Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

ART. III - Încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în 

termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal, 

prin decizie a directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen de 

minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
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