
 
 

HOTĂRÂREA NR. 61      

 din 24 aprilie 2017 
 

privind: transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3493/18.04.2017 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de 
management a resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999, privind 
statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                   
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

 Art.1. Se transformă posturile de la poziţiile 45, 54, 91, 92, 100 şi 105 din statul de 
funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, potrivit anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 
  
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel Fotea 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate: 

       Secretarul Judeţului 

                Paul Puşcaş 

 

 

 

 

 

 

 

Coca Ionel                                                                                                                                                    SMRUSSMAC – Şef serviciu   

1. ex./18.04.2017                                                                                                                                                        Coca Ionel 
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Anexa 
 

STAT DE FUNCŢII AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL  
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI 

 

Nr. 
crt. 

Funcţia publică 

C
la

s
a
 

Gradul 
profesional 

Nivelul şi specialitatea studiilor 

Funcţia contractuală 

T
re

a
p

ta
 

p
ro

fe
s
io

n
a
lă

 

Nivelul  
şi specialitatea studiilor de conducere 

de execuţie/ 
nivel de 

salarizare 
de conducere de execuţie 

  

1      
Administrator 
Public   Studii superioare 

2 
Secretar al 
judeţului    

Studii superioare  juridice sau 
administrative     

 

                            DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE 

3 
Director 
executiv     studii superioare economice     

4 

Director 
executiv 
adjunct     studii superioare economice     

 

                            Compartimentul analiză, sinteză şi derulare programe comunitare 

5 vacant consilier I superior studii superioare economice      

6  consilier I principal studii superioare economice      

7  consilier I superior studii superioare economice      

8 vacant consilier  I debutant studii superioare economice     

 

                            Compartimentul contabilitate 

9 vacant consilier I superior studii superioare economice      

10  consilier I superior studii superioare      

11  consilier I superior studii superioare     

12  consilier I asistent studii superioare economice     

13  consilier I superior studii superioare economice     

 

                            Compartimentul salarizare, informatizare şi gestiune date 

14  consilier I superior studii superioare economice      

15 vacant consilier I debutant studii superioare      

16  consilier I superior studii superioare     

17  consilier I superior studii superioare     

18  consilier I superior studii superioare     
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                            Compartimentul buget, sănătate şi învăţământ special 

19  consilier I principal studii superioare economice      

20 vacant consilier I superior studii superioare economice      

21 Vacant  consilier  I debutant studii superioare     

22 vacant consilier I asistent studii superioare economice     

23 vacant      
Inspector de 
specialitate  Studii superioare 

 

                            SERVICIUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE, SǍNǍTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCǍ ŞI ASIGURAREA CALITǍTII 

24 Şef serviciu     studii superioare administrative     

25  consilier I superior studii superioare tehnice     

26  consilier I principal studii superioare socio-umane     

27  referent III superior studii medii      

28   consilier  I superior studii superioare juridice       

29  consilier  I superior studii superioare socio-umane     

           

  Compartiment asigurarea calităţii 

30  consilier I superior studii superioare economice     

31  consilier I superior studii superioare economice     

 

                            SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN 

32 Şef serviciu     studii superioare economice     

33  auditor I superior studii superioare economice      

34 vacant auditor I asistent studii superioare economice      

35  vacant auditor I asistent studii superioare economice          

36   auditor I superior studii superioare economice          

37  auditor I asistent studii superioare economice     

38 vacant auditor I principal studii superioare economice      

39  consilier I superior studii superioare economice     

 

                             DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALǍ 

40 
Director 
executiv   

Vacant temporar 

(temporar ocupat)   studii superioare      

41 

Director 
executiv 
adjunct     Studii superioare tehnice sau economice     

42 

Director 
executiv 
adjunct    studii superioare administrative     

 

                            Compartimentul programe  

43  consilier I superior studii superioare administrative     

44   consilier I superior studii superioare tehnice         

45 vacant consilier I superior studii superioare inginereşti     
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46  consilier I superior studii superioare administrative     

47  consilier I superior studii superioare     

 

                            Compartimentul de cooperare internaţională 

48  consilier I superior studii superioare socio-umane     

49  consilier I superior studii superioare         

50   consilier I superior studii superioare tehnice         

51  consilier I asistent studii superioare socio-umane     

52  consilier I superior studii superioare socio-umane     

53  consilier I superior studii superioare economice     

54  consilier I asistent studii superioare     

 

                            Compartimentul Centrul Europe Direct 

         Centrul Europe Direct Galaţi 

55 temporar vacant consilier I superior studii superioare socio-umane     

56  consilier I superior studii superioare economice     

57  consilier I superior studii superioare juridice     

         Centrul integrat de promovare şi dezvoltare economică transfrontalieră 

58  consilier I superior studii superioare administrative     

59  consilier I superior studii superioare socio-umane     

60  consilier I superior studii superioare juridice     

 

                            SERVICIUL LICITAŢII, MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICǍ ŞI UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE 

61 Şef serviciu    Studii superioare economice     

62 vacant consilier I asistent studii superioare     

63  consilier  I principal studii superioare economice     

64  consilier  I superior studii superioare tehnice     

65  consilier I superior studii superioare     

        Unitate Implementare Proiecte 

66  consilier  I superior studii superioare economice     

67  consilier I superior studii superioare tehnice     

68  consilier I superior studii superioare economice     

 

                          DIRECŢIA ARHITECT ŞEF 

69 Arhitect şef     
studii superioare de arhitectură  

sau construcţii      

                                    Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului 

70 vacant Consilier I  asistent studii superioare     

71  Consilier I  superior studii superioare tehnice     

72  Consilier I  superior studii superioare administrative     

73  Consilier I superior studii superioare tehnice     
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                                    Serviciul investiţii şi urmăriri contracte 

74 Şef serviciu 
Vacant  

(temporar ocupat)    Studii superioare tehnice     

75  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

76  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

77  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

78 vacant Consilier I asistent studii superioare tehnice     

79 temporar vacant Consilier I Superior studii superioare tehnice     

80 temporar vacant Consilier  I Superior studii superioare tehnice     

81  Consilier I superior studii superioare tehnice     

 

                            Serviciul drumuri şi poduri 

82 Şef serviciu  
Vacant  

(temporar ocupat)   studii superioare tehnice      

83  Consilier I superior studii superioare tehnice     

84  Consilier I superior studii superioare tehnice     

85  Consilier I superior studii superioare tehnice     

86 vacant Consilier I superior studii superioare tehnice     

87  Consilier I superior studii superioare tehnice     

88  Consilier I superior studii superioare tehnice     

89  consilier I superior studii superioare tehnice     

90  Consilier I debutant studii superioare inginereşti      

91 vacant Consilier I superior studii superioare inginereşti      

92 vacant consilier I superior studii superioare inginereşti      

           

                                      Autoritatea judeţeană de transport public 

93  consilier  I superior Studii superioare tehnice     

94  consilier I superior Studii superioare tehnice     

 

                            DIRECŢIA PATRIMONIU 

95 
Director 
executiv      studii superioare tehnice     

96 

Director 
executiv 
adjunct 

Vacant 
   Studii superioare     

 

                            Serviciul patrimoniu public 

97 Şef serviciu vacant   studii superioare     

98  consilier I superior studii superioare tehnice     

99  consilier I superior studii superioare administrative     

100 Vacant consilier I principal studii superioare juridice sau economice         

101  consilier  I superior studii superioare juridice     

102       
Inspector de 
specialitate  I Studii superioare  
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103       magaziner  studii medii sau generale 

104       
Inspector de 
specialitate I studii superioare 

105 vacant      
Inspector de 
specialitate I Studii superioare economice 

106       
muncitor calificat  (c. 
şalupă) I studii medii sau generale 

107             paznic  studii medii sau generale  

 

                                      Serviciu patrimoniu privat 

108 Şef serviciu     
studii superioare administrative  

sau juridice     

109  consilier I superior studii superioare tehnice     

110  Consilier I asistent Studii superioare     

111       
Inspector de 
specialitate I Studii superioare 

112 vacant      şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi 
curs de calif. de spec. 

113       şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi 
curs de calif. de spec. 

114       şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi 
curs de calif. de spec. 

115       şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi 
curs de calif. de spec. 

116       Administrator I studii medii 

117       şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi 
curs de calif. de spec. 

118       şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi 
curs de calif. de spec. 

          

                             SERVICIUL CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE 

119 Şef serviciu  
Vacant  

(temporar ocupat)   studii superioare juridice     

120  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

121  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

122  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

123  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

124 temporar vacant consilier juridic I superior studii superioare juridice     

125  consilier I principal studii superioare juridice     

126  consilier I superior studii superioare juridice     

127  consilier juridic I debutant studii superioare juridice     

           

                            Compartimentul cancelarie 

128  consilier  I superior studii superioare administrative     

129  consilier  I superior studii superioare administrative     

130  consilier  I principal studii superioare administrative     
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131  consilier  I superior studii superioare     

132  consilier  I superior studii superioare     

133 vacant consilier  I superior studii superioare     

          

                                      Compartimentul registratură 

134  referent III superior studii medii     

135 vacant      referent IA studii medii 

                             Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP 

136  consilier  I superior studii superioare     

137  consilier  I superior studii superioare      

138  consilier  I superior studii superioare     

139  consilier I asistent studii superioare     

 

                            Compartimentul tehnică administrativă şi Monitor Oficial 

140  consilier  I superior studii superioare administrative     

141  consilier  I principal studii superioare     

142  consilier  I superior studii superioare administrative     

 

                             Cabinet Preşedinte 

143 
Vacant parțial 
(1/2)      Consilier   studii superioare 

144       Consilier   Studii superioare 

145       Consilier  Studii superioare 

146       Consilier   studii superioare 

 

                             

                                    

                                     

ADMINISTRATOR PUBLIC 1 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 125 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 17 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 108 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE  

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 20 

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 146 


