
 

 

 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din __________________ 2019 
 

privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Galaţi, ca urmare a reorganizării instituţiei  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14028/11.12.2019 

 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 
de Date București nr. 3521045/09.12.2019; 
 Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi  nr. 
3988/10.12.2019, înregistrată la Consiliul Județean Galați la nr. 14028/10.12.2019; 

Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 370, 391, art. 405-407, art. 518 alin. (1) şi (2), art. 610 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. k) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,          
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. (1) Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă 
a Persoanelor Galaţi, ca urmare a reorganizării instituţiei, conform anexelor care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Se stabileşte un termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri 
pentru efectuarea tuturor procedurilor prevăzute în actele normative şi administrative în 
vigoare, în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri. 
 Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează aplicarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 108/31.05.2019 privind modificarea organigramei şi a 
statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi, care răspunde și de punerea în aplicare a acesteia.  

 

P R E Ş E D I N T E,   

COSTEL FOTEA  
 
Contrasemnează pentru legalitate: 
 Secretarul General al Judeţului 
                 Ionel COCA 
 
Stănescu Mădălina                                                                                                                  SMRUSSMAC – consilier superior   
1. ex./10.12.2019                                                                                                                               Stănescu Mădălina           
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Anexa nr. 1 

ORGANIGRAMA DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR GALAŢI 
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Anexa nr. 2

STAT DE FUNCŢII AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL DIRECŢIEI 

JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR GALAŢI
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14 vacant Inspector I Superior Superioare 

15  Consilier l Superior Superioare economice 

16 Inspector l Superior Superioare 

17 vacant Inspector I Principal Superioare 

18  Referent III Superior Medii

19 Referent III Superior Medii

20 Inspector I Superior Superioare

21 vacant Inspector I Asistent Superioare

22 Şef birou/ vacant Superioare economice 

23 Inspector I Principal Superioare economice 

24 Inspector I Principal Superioare economice 

25 Referent III Superior Medii

26
Consilier achiziţii 

publice
I Principal Superioare

27
Consilier achiziţii 

publice
I Principal Superioare
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Superioare juridice sau 
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33 Inspector l Principal Superioare
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Birou financiar-contabilitate, achiziţii publice, administrativ 

Compartiment resurse umane şi perfecţionare profesională
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Compartiment juridic şi contencios

Compartiment regim evidenţă

Compartiment ghişeu unic
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35 Temporar vacant Consilier juridic I Principal Superioare juridice

36 Consilier juridic I Superior Superioare juridice
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 14028/11.12.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea organigramei şi 
a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, ca urmare a 

reorganizării instituţiei 
 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi este instituţie publică de interes 
judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi prin 
Hotărârea nr. 118 din 17 ianuarie 2005, în temeiul art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 
privind înființarea, organizarea și funcţionarea serviciilor publice de evidenţă a persoanelor, 
prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean 
şi al biroului judeţean de evidenţă a populaţiei din cadrul serviciului judeţean de evidenţă 
informatizată a persoanelor. 

Conform actualei organigrame, aprobată de Consiliul Judeţean Galaţi prin Hotărârea nr. 
108/31.05.2019, instituţia are prevăzute 40 de posturi, din care 37 sunt funcţii publice şi 3 sunt 
funcţii contractuale, iar din total, 4 sunt funcţii de conducere şi 36 - funcţii de execuţie. 

Având în vedere o serie de modificări legislative intervenite în perioada 2012-în 
prezent, conducerea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi consideră că este 
necesară reorganizarea instituţiei în concordanţă cu modificările apărute, în limita prevederilor 
legale în vigoare.  

Potrivit Ordinul Prefectului nr. 122/04.04.2019 privind revizuirea pe anul 2019 a 
numărului maxim de poturi ce pot fi încadrate la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-
teritoriale, numărul maxim de posturi pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi este de 42. Drept urmare, se suplimentează numărul de posturi pentru  Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi cu 2 posturi. 

Modificările propuse au ca scop atât îmbunătăţirea performanţelor instituţiei şi 
realizarea optimă a atribuţiilor, cât şi punerea în aplicare a unor măsuri în domeniul funcţiei 
publice ca urmare a intrării în vigoare a Codului administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019. 

Numărul funcţiilor de conducere propuse respectă prevederile legale în vigoare, 
încadrându-se în limita de maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate, aşa cum 
este reglementat de art. 391 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

De asemenea, noua structură propusă spre aprobare respectă prevederile art. 391 alin. 
(3) lit. a) – c) din Codului Administrativ referitoare la numărul de posturi necesar pentru 
constituirea unei direcții (minim 15 posturi de execuţie), a unui serviciu (minim 7 posturi de 
execuţie) şi a unui birou (minim 5 posturi de execuţie). 

 
Reorganizarea propusă presupune ca noua structură organizatorică a Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi să fie următoarea: 
 

I. se menţine funcţia publică de conducere de director executiv; 
 

II. se menţine funcţia publică de conducere de director executiv adjunct; 
 
III. Serviciul stare civilă va funcţiona cu un număr de 10 posturi, din care 1 post de 

conducere şi 9 de execuţie, din care 1 post nou-înfiinţat. 
Conform structurii actuale, funcţiile de execuţie sunt: 7 funcţii publice şi un post de 

natură contractuală. 
Se transformă postul de execuţie vacant de natură contractuală de referent, treapta IA, 

în funcţie publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent – poziţia 11 în 
statul de funcţii – conform art. 406-407 din Codul administrativ, deoarece atribuţiile din fişa 
postului presupun exercitarea unor prerogative de putere publică. 

De asemenea, se înfiinţează un post nou – funcţie publică de execuţie - de inspector, 
clasa I, grad profesional principal - poziţia 12 în statul de funcţii.  



 

Astfel, Serviciul de stare civilă va funcţiona în noua structură cu 9 funcţii publice de 
execuţie. 

 
IV. Biroul de evidenţă a persoanelor va funcţiona cu un număr de 9 posturi, din care 

1 post de conducere şi 8 de execuţie, din care unul nou-înfiinţat. Se menţin cele două 
compartimente funcţionale din actuala structură, respectiv: 

- Compartimentul regim evidenţă, cu 4 funcţii publice de execuţie. 
Se modifică specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului vacant de 

inspector, clasa I, grad superior – poziţia 14 în statul de funcţii, din studii superioare tehnice în 
studii superioare. 

Se înfiinţează un post nou – funcţie publică de execuţie - de inspector, clasa I, grad 
profesional principal - poziţia 17 în statul de funcţii. 

- Compartiment ghişeu unic, cu 4 funcţii publice de execuţie. Se transformă postul 
vacant de referent, clasa III, grad superior, în funcţie publică de clasa I, respectiv de inspector, 
grad profesional asistent – poziţia 21 în statul de funcţii. 

 
V. Se înfiinţează o structură nouă care va purta denumirea de Biroul financiar - 

contabilitate, achiziţii publice, administrativ. Această nouă structură reuneşte cele trei 
posturi ocupate de la Compartimentul financiar-contabilitate, respectiv trei posturi preluate din 
cadrul actualului Compartiment Monitorizare, calitate, sănătate şi securitate în muncă, achiziţii 
publice, administrativ – 3 posturi ocupate. 

Biroul va funcţiona cu 7 posturi, din care 1 post de conducere şi 6 posturi de execuţie.  
Posturile de execuţie sunt 5 funcţii publice şi un post de natură contractuală. 
Se înfiinţează funcţia publică de conducere de şef birou, grad II – poziţia 22 în statul de 

funcţii.  
Totodată, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

instituţiile publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 zile de la data intrării în vigoare a 
acestui act normativ să stabilească funcţia/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii 
publice prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului 
activitatea de achiziţii publice în pondere mai mare de 50%. 

Drept urmare a aspectelor prezentate mai sus, în cadrul acestei structuri nou-înfiinţate, 
2 funcţii publice de execuţie de inspector vor purta numele de ”consilier achiziţii publice” - 
poziţiile 26 şi 27 din statul de funcţii, modificare operată conform Anexei 5: LISTA cuprinzând 
funcţiile publice, alin. (1) lit. c) punctul 1, din Codul administrativ.  

De asemenea, se modifică specialitatea studiilor pentru posturile de inspector, clasa I, 
grad principal – poziţiile 23 şi 24 în statul de funcţii, din studii superioare de specialitate în 
studii economice. 

 
VI. Compartimentul resurse umane şi perfecţionare profesională va funcţiona, ca şi 

în prezent, cu un număr de 2 funcţii publice de execuţie. 
 
VII. Se redenumeşte Compartimentul Secretariat şi relaţii cu publicul în 

Compartimentul Secretariat, relaţii cu publicul, arhivă şi va funcţiona, ca şi în prezent, cu 
un număr de 4 posturi de execuţie, din care 3 sunt funcţii publice şi un post  de natură 
contractuală. 

Se transformă postul de execuţie vacant de referent, clasa II, grad profesional principal 
în funcţie publică de clasa I, respectiv de inspector, grad profesional asistent – poziţia 31 în 
statul de funcţii. 

 
VIII. Compartimentul juridic şi contencios va funcţiona, ca şi în prezent, cu un număr 

de 3 funcţii publice de execuţie. 
 
IX. Se reorganizează şi se redenumeşte Compartimentul monitorizare, calitate, 

sănătate şi securitate în muncă, achiziţii publice, administrativ. 
Reorganizarea constă în reducerea atribuţiilor acestui compartiment şi mutarea a trei 

funcţii publice de execuţie la nou-înfiinţatul Birou financiar-contabilitate, achiziţii publice, 



 

administrativ, precum şi desfiinţarea funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, clasa II, 
grad superior. 

Se redenumeşte Compartimentul monitorizare, calitate, sănătate şi securitate în 
muncă, achiziţii publice, administrativ în Compartiment control intern managerial, sănătate 
şi securitate în muncă. Compartimentul va funcţiona cu două posturi – funcţii publice de 
execuţie. 

 
X. Se redenumeşte Compartimentul informatizare şi gestiunea bazelor de date în 

Compartiment informatizare. Compartimentul va funcţiona, ca şi în prezent, cu trei posturi, 
funcţii publice de execuţie. 

 
Pentru funcţionarii publici, modificările intervenite vor fi efectuate în temeiul Ordonanţei 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, după cum urmează: 
- numirea funcţionarilor publici în noile funcţii sau, după caz, noile compartimente / 

birouri, ca urmare a schimbărilor intervenite în structura compartimentelor/birourilor respective 
şi/sau a atribuţiilor aferente funcţionarilor publici, în temeiul art. 518 alin. (1) şi (2); 

- schimbarea denumirii funcţiilor publice în consilier achiziţii publice, în temeiul art. 610 
alin. (1) şi (2). 

La întocmirea propunerilor privind noua structură organizatorică a Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Galaţi au fost avute în vedere prevederile art. 391 alin (3) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, conform cărora structura organizatorică a autorităţilor 
şi instituţiilor publice trebuie să respecte următoarele cerinţe: 

a) pentru constituirea unui birou sunt necesare minimum 5 posturi de execuţie; 
b) pentru constituirea unui serviciu sunt necesare minimum 7 posturi de execuţie; 
c) pentru constituirea unei direcţii sunt necesare minimum 15 posturi de execuţie. 
Structura de posturi s-a stabilit pe baza activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3) din 

Codul Administrativ, precum şi prin raportarea la activităţile desfăşurate de categoriile de 
personal prevăzute la art. 382. 

Funcţiile publice din statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi sunt prevăzute în ANEXA 5: LISTA cuprinzând funcţiile publice, din Codul administrativ. 

Numărul de posturi la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor se 
suplimentează cu 2 posturi, instituţia având dreptul la un număr de 42 posturi, conform 
Ordinului prefectului nr. 122/04.04.2019, pe care îl ataşăm în copie certificată de conformitate 
cu originalul.  

Precizăm faptul că la nivelul structurii posturilor se produc modificări, în sensul majorării 
numărul funcţiilor publice de conducere de la 4 la 5 şi cel al funcţiilor publice de execuţie de la 
33 la 35.  

Se modifică numărul funcţionarilor publici de la 37 la 40, prin transformarea unui post 
de natură contractuală, cu respectarea prevederilor art. 406 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ şi înfiinţarea a două funcţii publice de execuţie. Transformarea postului  de 
la poziţia 11 din statul de funcţii, duce la diminuarea posturilor de natură contractuală de la 3 la 
2. 

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (3) din Codul Administrativ: ”funcţiile publice 
locale sunt funcţii publice stabilite, potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor 
administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora”, nefiind necesar 
avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  în cazul reorganizării activităţii pentru 
această categorie de funcţii, conform prevederilor art. 402 alin. (1)-(2) din acelaşi act 
administrativ. 

Menţionăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, este necesar 
avizul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti pentru 
”structura organizatorică, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare 
și funcționare ale serviciilor publice comunitare locale, județene, respectiv al municipiului 
București”. 



 

Propunerea de reorganizare a instituţiei nu intră sub incidenţa prevederilor art. 518 alin. 
(3)-(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Reîncadrarea sau numirea, după caz, a personalului în noile funcţii se va face prin 
dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, cu 
respectarea termenelor şi procedurilor stabilite de art. 308 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, în cazul funcţiilor vizate de reorganizarea activităţii instituţiei. 

 
Art. 173 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ prevede principalele atribuţii ale consiliului judeţean, la lit. a) reglementând 
atribuţii privind: ”înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, al instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome 
de interes judeţean”.  

Alin. (2) lit. c) al aceluiaşi articol, prevede: ”(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la 
alin. (1) lit. a), consiliul judeţean [...] c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi al instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

 

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, solicităm avizele Comisiilor de 
specialitate nr. 1 şi ale Comisiei de specialitate nr. 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi.  

 

În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre aprobare şedinţei în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, ca urmare a 
reorganizării instituţiei. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stănescu Mădălina                                                                                                                  SMRUSSMAC – consilier superior   
1. ex./10.12.2019                                                                                                                               Stănescu Mădălina   



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                   Nr. 14028/11.12.2019 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea organigramei şi 
a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, ca urmare a 

reorganizării instituţiei 
 
 
 Prin Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat, iniţiatorul – Preşedintele 
Consiliului Judeţean Galaţi – propune aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, ca urmare a reorganizării 
instituţiei.  
 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi este o instituţie publică de interes 
judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi prin 
Hotărârea nr. 118 din 17 ianuarie 2005, în temeiul art. 6 din O.G. nr. 84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor. 

Având în vedere o serie de modificări legislative intervenite în perioada 2012-în 
prezent, conducerea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi consideră că este 
necesară reorganizarea instituţiei în concordanţă cu modificările apărute, în limita prevederilor 
legale în vigoare.  

Modificările propuse au ca scop atât îmbunătăţirea performanţelor instituţiei şi 
realizarea optimă a atribuţiilor, cât şi punerea în aplicare a unor măsuri în domeniul funcţiei 
publice ca urmare a intrării în vigoare a Codului administrativ, aprobat prin Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019. 

Reorganizarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, aşa cum este 
propusă spre aprobare conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre, nu generează 
disponibilizări sau eliberări din funcţii, fiind vorba despre înfiinţarea unui birou şi reorganizarea 
unor compartimente funcţionale din cadrul instituţiei, precum şi modificarea unor posturi, 
generate de transformarea unui post de natură contractuală de execuţie în funcţie publică de 
execuţie şi a unor funcţii publice de execuţie vacante din grad superior în grad inferior. Aceste 
modificări nu determină modificarea numărului de posturi, care rămâne tot 40. 
 Potrivit prevederilor art. 405 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, ”Structura de posturi se stabilește pe baza activităților prevăzute la art. 
370 alin. (1)-(3), precum și prin raportare la activitățile desfășurate de categoriile de personal 
prevăzute la art. 382”. 
 Art. 406 din acelaşi act normativ prevede că: ”Autoritățile și instituțiile publice care au 
prevăzute în statele de funcții posturi de natură contractuală, care presupun desfășurarea 
unor activități dintre cele prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), stabilesc funcții publice în condițiile 
prevăzute la art. 407”. 
 În conformitate cu prevederile art. 407 din Codul Administrativ: ”Funcțiile publice se 
stabilesc pe baza activităților prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3), pentru fiecare autoritate și 
instituție publică, prin act administrativ al conducătorului acesteia, respectiv prin hotărâre a 
consiliului județean sau, după caz, a consiliului local.” 
 La întocmirea propunerilor privind noua structură organizatorică a Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Galaţi au fost avute în vedere prevederile art. 391 alin (3) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, conform cărora structura organizatorică a autorităţilor 
şi instituţiilor publice trebuie să respecte următoarele cerinţe: 

a) pentru constituirea unui birou sunt necesare minimum 5 posturi de execuţie; 
b) pentru constituirea unui serviciu sunt necesare minimum 7 posturi de execuţie; 
c) pentru constituirea unei direcţii sunt necesare minimum 15 posturi de execuţie. 
Structura de posturi s-a stabilit pe baza activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1)-(3) din 

Codul Administrativ, precum şi prin raportarea la activităţile desfăşurate de categoriile de 
personal prevăzute la art. 382. 



Funcţiile publice din statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi sunt prevăzute în ANEXA 5: LISTA cuprinzând funcţiile publice, din Codul administrativ. 

Numărul de posturi la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor se 
suplimentează cu 2 posturi, instituţia având dreptul la un număr de 42 posturi, conform 
Ordinului prefectului nr. 122/04.04.2019.  

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (3) din Codul Administrativ: ”funcţiile publice 
locale sunt funcţii publice stabilite, potrivit legii, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor 
administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora”, nefiind necesar 
avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  în cazul reorganizării activităţii pentru 
această categorie de funcţii, conform prevederilor art. 402 alin. (1)-(2) din acelaşi act 
administrativ. 

Propunerea de reorganizare a instituţiei nu intră sub incidenţa prevederilor art. 518 alin. 
(3)-(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Reîncadrarea sau numirea, după caz, a personalului în noile funcţii se va face prin 
dispoziţii ale directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, cu 
respectarea termenelor şi procedurilor stabilite de art. 308 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, în cazul funcţiilor vizate de reorganizarea activităţii instituţiei. Astfel, se 
stabileşte un termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri pentru 
efectuarea tuturor procedurilor prevăzute în actele normative şi administrative în vigoare, în 
vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri. 

Art. 173 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ prevede principalele atribuţii ale consiliului judeţean, la lit. a) reglementând 
atribuţii privind: ”înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean, al instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome 
de interes judeţean”, iar la lit. d) ”atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes 
județean”. 
 Alin. (2) lit. c) al aceluiaşi articol, prevede: ”(2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la 
alin. (1) lit. a), consiliul judeţean [...] c) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui 
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi al instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 
 Alin. (5) lit. c) al aceluiaşi articol, prevede: ”În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. 
(1) lit. d), consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind: [...] k) evidența 
persoanelor;”. 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
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