
 
 

 

PREŞEDINTE 

DISPOZIŢIA Nr. _____ 

din _______________ 2018 
 

privind: aprobarea procedurii de solicitare a cazierului judiciar de la autoritatea 
competentă să emită acest document, pentru candidaţii la concursurile organizate în 
vederea ocupării funcţiilor publice vacante sau temporar vacante la nivelul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi        

 
Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere referatul de fundamentare nr. 1414/23.01.2018 al Serviciului de 
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii;  
 Având în vedere prevederile art. 49 alin. (1) lit. i) şi alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 102 alin. (1) alin. (3) teza 1, art. 103 alin. (1) teza 1 art. 104 alin. (1) 
lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În baza art. 106 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

D I S P U N E : 

 
 

Art.1. Se aprobă procedura de solicitare a cazierului judiciar de la autoritatea 
competentă să emită acest document, pentru candidaţii la concursurile organizate în vederea 
ocupării funcţiilor publice vacante sau temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
dispoziţie. 

 

Art.2. Prezenta dispoziţie se va comunica Serviciului de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, şi va fi afişată la sediul autorităţii 
şi pe pagina de internet a autorităţii, la secţiunea “Posturi vacante”.  

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coca Ionel                                                                                                                                                           SMRUSSMAC – Şef serviciu   

1. ex./22.01.2018                                                                                                                                                               Coca Ionel    
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PROCEDURĂ DE SOLICITARE A CAZIERULUI JUDICIAR DE LA AUTORITATEA COMPETENTĂ SĂ 

EMITĂ ACEST DOCUMENT, PENTRU CANDIDAŢII LA CONCURSURILE ORGANIZATE ÎN 

VEDEREA OCUPĂRII FUNCŢIILOR PUBLICE VACANTE SAU TEMPORAR VACANTE LA NIVELUL 

APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI 

 

Art. 1. (1) Candidaţii la concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice vacante 
sau temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, pot 
depune personal certificatul de cazier judiciar odată cu dosarul de concurs, sau pot solicita 
Consiliului Judeţean Galaţi preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică 
competentă să emită acest document, respectiv Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi – 
Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative. 
(2) În cazul în care candidatul solicită preluarea informaţiilor de către Consiliul Judeţean Galaţi, 
acesta bifează opţiunea respectivă pe formularul de înscriere la concurs. 
(3) Prin exprimarea acestei opţiuni solicitantul îşi exprimă acordul în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 
(4) Odată cu exprimarea opţiunii potrivit prevederilor alin. (3) solicitantul va completa o cerere în 
acest sens, potrivit modelului prevăzut în anexa la prezenta procedură. 
 

Art. 2. Secretarul comisiei de concurs redactează adresele de solicitare a cazierelor 
candidaţilor către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi – Serviciul cazier judiciar, statistică 
şi evidenţe operative, la care ataşează copii după documentele de identitate ale candidaţilor. 
 

Art. 3. Se împuterniceşte Şeful Serviciului de management al resurselor umane, sănătate şi 
securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi, cu semnarea adreselor de solicitare a cazierelor candidaţilor către 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi – Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe 
operative, în numele şi pe seama Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi.  
 

Art. 4. După primirea răspunsurilor la solicitările precizate mai sus, documentele în cauză se 
depun la dosarul fiecărui candidat solicitant. 
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Formular de solicitare a preluării informaţiilor privind cazierul judiciar direct de la Inspectoratul 
de Poliţie al Judeţului Galaţi – Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, de către 
Consiliul Judeţean Galaţi, în vederea participării la concursul de recrutare în vederea ocupării 

funcţiilor publice vacante şi temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate  
al Consiliului Judeţean Galaţi 

 
Domnule Preşedinte, 

Subsemnatul _________________________, în vederea participării la concursul 

organizat de Consiliul Judeţean Galaţi în vederea ocupării funcţiei publice vacante / temporar 

vacante de ___________________________________________ în cadrul (Structura) 

___________________________________________ din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi, vă solicit ca, în baza prevederilor art. 49 alin. (1) lit. i) şi alin. (4) din 

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, să solicitaţi 

în numele meu Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi – Serviciul cazier judiciar, statistică 

şi evidenţe operative, eliberarea extrasului după cazierul judiciar al subsemnatului. 

Fac precizarea că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

Redau în continuare datele necesare în vederea eliberării documentului solicitat: 

Numele: _____________ 

     Prenumele: _____________ 

     Nume anterior: _____________ 

     Fiul / fiica lui: _____________ şi al (a) _____________ 

     Născut(ă): anul: _____ luna: _____________ ziua: _____ 

 

CNP:              

 

     în: localitatea _____________ judeţul _____________ ţara _____________ 

     Cetăţenie: _____________ 

     Domiciliat(ă): în localitatea _____________ str. ______________________nr. ______, 

bloc _____, scara _____, etaj _____, Ap._____, judeţ / sector _____________. 

     Identitatea: s-a stabilit prin: _____, serie _____, nr. _____________, eliberat de 

___________________________________________________________________________, 

     Porecle şi nume false: _____________ de profesie _____________. 

 Data: _____________  

Semnătura: _____________ 

 

Domnului Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi 



CONSILIUL  JUDEŢEAN  GALAŢI                                                         Nr. 1414/23.01.2018 
Serviciul de management al resurselor 
umane,  sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii 
   

R E F E R A T 
de fundamentare a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea 
procedurii de solicitare a cazierului judiciar de la autoritatea competentă să emită acest 

document, pentru candidaţii la concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice 
vacante sau temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi        

 

 Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 reglementează organizarea şi dezvoltarea carierei 
funcţionarilor publici. Actul normativ precizat a suferit de-a lungul timpului o serie de modificări. 
Ultima dintre acestea a fost publicată în Monitorul Oficial al României numărul 826/19.10.2017. 
Aceste ultime modificări au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 761/2017. 
 Una dintre modificările aduse de actul normativ menţionat constă în stabilirea unor reguli 
noi în ceea ce priveşte depunerea de către candidaţii la concursurile organizate în vederea 
ocupării funcţiilor publice vacante sau temporar vacante la nivelul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi a certificatului de cazier judiciar. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 
pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modificările şi completările ulterioare: “În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile 
de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, candidaţii depun 
dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu: […] i)cazierul judiciar”. 

Alin. (4) al aceluiaşi articol prevede: „Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit 
cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la 
autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu 
originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora 
organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care 
candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea 
sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi 
procedurii aprobate la nivel instituţional.” 

Art. 102 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare prevede: “Preşedintele consiliului judeţean reprezintă 
judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, 
precum şi în justiţie” Alin. (3) teza 1 din acelaşi articol prevede: “Aparatul de specialitate al 
consiliului judeţean este subordonat preşedintelui acestuia”. 

Potrivit prevederilor art. 104 alin. (1) lit. a) din acelaşi act normativ, una dintre principalele 
categorii de atribuţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean este aceea care priveşte funcţionarea 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean. 

În acest sens se propune proiectul de dispoziţie privind aprobarea procedurii de solicitare a 
cazierului judiciar de la autoritatea competentă să emită acest document, pentru candidaţii la 
concursurile organizate în vederea ocupării funcţiilor publice vacante sau temporar vacante la 
nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

Şef serviciu, 
Ionel Coca 

 
Coca Ionel                                                                                                                                                          SMRUSSMAC – Şef serviciu   

1. ex./22.01.2018                                                                                                                                                              Coca Ionel                                                                                                            


