
 

 
 

HOTĂRÂREA  Nr. _____ 

din _______________ 2017 
 

privind: stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Galaţi  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:6850/20.09.2017 
 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al 
Serviciului de management al 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 Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 186/24.08.2017, 
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al d-lui Bocăneanu Emanoil 
Cătălin, Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 187/24.08.2017, 
privind constatarea încetării exercitării temporare a funcţiei publice de conducere temporar 
vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi de către 
dl. Chirnoagă Tudorel, consilier juridic, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului 
juridic şi contencios din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; 

Având în vedere Avizul nr. 46166/2017 eliberat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor 
Publici, înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 6850/1/01.09.2017; 

Având în vedere Cazierul administrativ nr. 46166/2017 eliberat de Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, înregistrat la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 6850/2/01.09.2017; 

Având în vedere prevederile art. 92 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 188/1999, privind 
statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)  lit. e) alin. (5) lit. a) pct. 
11 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor 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 aprobă exercitarea temporară a funcţiei publice de conducere vacante de 
Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, de către d-l 
CHIRNOAGĂ TUDOREL, consilier juridic, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului 
juridic şi contencios din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi. 
   

  Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi şi d-lui CHIRNOAGĂ TUDOREL. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

Coca Ionel                                                                                                                                            SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./18.09.2017                                                                                                                                                 Coca Ionel 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
          Secretarul Judeţului, 
                Paul Puşcaş 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              Nr. 6850/20.09.2017 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare  
a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi 

 
 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi este instituţie publică în subordinea 

Consiliului Judeţean Galaţi. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 186/24.08.2017 s-a constatat încetarea de 

drept raportului de serviciu al domnului Bocăneanu Emanoil Cătălin, Director executiv al 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 187/24.08.2017 s-a constatat încetarea 

exercitării temporare a funcţiei publice de conducere temporar vacante de Director executiv al 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi de către dl. Chirnoagă Tudorel, consilier 

juridic, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului juridic şi contencios din cadrul Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi. 

În aceste condiţii, funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcţiei Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Galaţi a devenit vacantă.  

Conform prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 

publice, republicată, modificată şi completată:  “Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii 

publice de conducere vacante sau temporar vacante se realizează prin promovarea temporară 

a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea 

studiilor pentru ocuparea funcţiei publice şi care nu are o sancţiune disciplinară aplicată, care nu 

a fost radiată, în condiţiile prezentei legi”. Alin. (2) al aceluiaşi articol prevede: “Dacă funcţia 

publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are 

competenţa numirii în funcţia publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, 

cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.”. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a avizat măsura exercitării cu caracter 

temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor de către dl. Chirnoagă Tudorel, consilier juridic, clasa I, grad superior în 

cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanei, prin Avizul nr. 46166/2017, înregistrat la 

Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 6850/1/01.09.2017. De asemenea a fost eliberat de către 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Cazierul administrativ nr. 46166/2017, înregistrat la 

Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 6850/2/01.09.2017. 

 

Solicităm avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 

Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat. 

 

P R E Ş E D I N T E , 

Costel Fotea 

Coca Ionel                                                                                                                                                            SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./18.09.2017                                                                                                                                                                  Coca Ionel 



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                             Nr. 6850/20.09.2017 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare  
a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi 

 
 
Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune unele măsuri privind exercitarea temporară 

a funcţiei publice de conducere temporar vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Galaţi. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi este 
instituţie publică în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 186/24.08.2017 s-a constatat încetarea de 
drept raportului de serviciu al domnului Bocăneanu Emanoil Cătălin, Director executiv al 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 187/24.08.2017 s-a constatat încetarea 
exercitării temporare a funcţiei publice de conducere temporar vacante de Director executiv al 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi de către dl. Chirnoagă Tudorel, consilier 
juridic, clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului juridic şi contencios din cadrul Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi. 

În aceste condiţii, funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Galaţi a devenit vacantă.  

Conform prevederilor art. 92 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publice, republicată, modificată şi completată:  “Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii 
publice de conducere vacante sau temporar vacante se realizează prin promovarea temporară 
a unui funcţionar public care îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea 
studiilor pentru ocuparea funcţiei publice şi care nu are o sancţiune disciplinară aplicată, care nu 
a fost radiată, în condiţiile prezentei legi”. Alin. (2) al aceluiaşi articol prevede: “Dacă funcţia 
publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are 
competenţa numirii în funcţia publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, 
cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.”. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a avizat măsura exercitării cu caracter 
temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor de către dl. Chirnoagă Tudorel, consilier juridic, clasa I, grad superior în 
cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanei, prin Avizul nr. 46166/2017, înregistrat la 
Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 6850/1/01.09.2017. De asemenea a fost eliberat de către 
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Cazierul administrativ nr. 46166/2017, înregistrat la 
Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 6850/2/01.09.2017. 

Conform prevederilor art. 91 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: “Consiliul judeţean 
numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu 
sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru conducătorii instituţiilor şi 
serviciilor publice de interes judeţean”. 

Conform prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 11 din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „consiliul 
judeţean  asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] evidenţa persoanelor”. 

 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara 

 
Şef serviciu, 

Mişurnov Andrei 

 
Şef serviciu, 
Coca Ionel  

 

Coca Ionel                                                                                                                                                                 SMRUSSMAC – Şef serviciu   
1. ex./18.09.2017                                                                                                                                                                   Coca Ionel 


