
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din __________________ 2019 
 

privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2871/27.05.2019 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere expunerea de motive a 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 adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi nr. 
700/05.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2871/05.03.2019; 

Având în vedere Avizul Direcţiei Naționale pentru Evidenta Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de Date nr. 3517640/14.03.2019, înregistrat la Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Galaţi la nr. 845/21.03.2019; 

Având în vedere Adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici nr. 
9784/6258/2173/2019, înregistrată la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi la 
nr. 615/26.02.2019;  
 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. 107 alin. (2) 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), alin.(5) lit. a)  pct. 11 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 modifică organigrama şi statul de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi, potrivit anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea prevederilor 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 188/2012, privind modificarea organigramei şi statului 
de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, respectiv prevederile 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 169/2017 Privind modificarea statului de funcţii al 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi. 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi care răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E,  

Costel Fotea  

 
Contrasemnează pentru legalitate: 
       Secretarul Judeţului 

                 Ionel Coca 

 
Stănescu Mădălina                                                                                                          SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./24.05.2019                                                                                                                           Stănescu Mădălina 



HOTĂRÂREA nr. …………. din ……………………….. 2019 

pag. nr. 2                                                                          

Anexa nr. 1 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 4 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 33 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 3 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 37 

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 40 

CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI 

DIRECTOR EXECUTIV 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 

 
Compartiment 

secretariat şi relaţii 
cu publicul 

4 

- 

4 

 
Compartiment 

resurse umane şi 
perfecţionare profesională 

2 

- 

2 

Compartiment 
financiar-contabilitate 

3 

- 

3 

 
Serviciul 

stare 
civilă 

8 

1 

9 Biroul 
de evidenţă a 
persoanelor 

7 

1 

8 

Compartiment 
regim 

evidenţă 

3 

- 

3 

Compartiment 
ghişeu unic 

4 

- 

4 

Şef birou 1 

Compartiment monitorizare, 

calitate, sănătate și 

securitate în muncă, achiziţii 

publice, administrativ 6 

- 

6 

 
Compartiment 

juridic şi contencios 

3 

- 

3 

Compartiment 
informatizare şi gestiunea 

bazelor de date 
3 

- 

3 



de conducere de execuţie de conducere de execuţie

1
Director executiv/      

vacant
II

Superioare juridice sau 

administrative 

2
Director executiv adj./  

vacant
II

Superioare juridice sau 

administrative 

3 Şef serviciu ll
Superioare juridice sau 

administrative 

4 vacant Consilier I Principal Superioare juridice 

5 Inspector I Principal
Superioare juridice sau 

administrative

6 Inspector I Superior Superioare administrative 

7 Vacant Inspector I Debutant
Superioare juridice sau 

administrative

8 Referent lll Superior Medii

9 Referent lll Superior Medii

10 Consilier l Superior
Superioare juridice sau 

administrative 

11 Vacant Referent IA Medii
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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

 

Nr. 

crt.

Funcţia publică

C
la

s
a Gradul

profesional

Nivelul şi

specialitatea

studiilor

Funcţia contractuală

G
ra

d
u

l 
p

ro
fe

s
io

n
a

l

Nivelul şi

specialitatea

studiilor

Serviciul stare civilă

Compartiment informatizare şi gestiunea bazelor de date
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12 Inspector I Superior Superioare

13 Vacant Inspector I Asistent Superioare de specialitate

14 Vacant Inspector I Asistent Superioare de specialitate

15 Inspector I Asistent Superioare

16 Inspector I Superior Superioare

17 Vacant Referent III Superior Medii

18 Vacant Inspector l Principal Superioare

19 Inspector I Principal Superioare

20 Şofer I Medii

21 Şef birou ll Superioare 

22 vacant Inspector I Superior Superioare tehnice

23  Consilier l Superior Superioare economice 

24 Inspector l Superior Superioare 

25  Referent III Superior Medii

26 Referent III Superior Medii

27 Inspector I Superior Superioare

28 vacant Referent III Superior Medii

29 vacant Consilier juridic I Principal Superioare juridice

30 Consilier juridic I Superior Superioare juridice

31 vacant Consilier juridic I Principal Superioare juridice

32 vacant  Referent III Principal Medii

Compartiment monitorizare, calitate, sănătate și securitate în muncă, achiziţii publice, administrativ

Biroul de evidenţa persoanelor

Compartiment regim evidenţă

Compartiment ghişeu unic

Compartiment juridic şi contencios

Compartiment secretariat şi relaţii cu publicul
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33 Inspector I Superior Superioare

34 Inspector l Principal Superioare

35 Curier Studii generale

36 vacant Consilier I Principal
Superioare juridice sau 

administrative

37 Consilier I Superior
Superioare juridice sau 

administrative 

38 Inspector I Principal Superioare de specialitate

39 Inspector I Principal Superioare de specialitate

40 Referent III Superior Medii

37

4

33                                                                                                                                                                                                                                               

0

3

40

Compartiment resurse umane şi perfecţionare profesională

Compartiment financiar-contabilitate 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 



CONSILIUL JUDEŢEAN  GALAŢI                                                            
Nr. 2871/27.05.2019 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea organigramei 
şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi  

 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi este o instituţie publică aflată în 

subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. Această instituţie are personalitate juridică. 
Prin adresa nr. 700/05.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

2871/05.03.2019, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi propune o serie de 
modificări ale organigramei şi statului de funcţii al instituţiei. 

Conform actualei organigrame, aprobată de Consiliul Judeţean Galaţi  prin Hotărârea 
nr. 188/2012, instituţia are prevăzute 40 de posturi, din care 36 sunt funcţii publice şi 4 sunt 
funcţii contractuale, iar din total, 4 sunt funcţii de conducere şi 36 sunt funcţii de execuţie. 

Funcţional, structura organizatorică a instituţiei este compusă, în prezent din: Serviciul 
de Stare civilă (în componenţa căruia intră Compartimentul Regim stare civilă şi 
Compartimentul Menţiuni stare civilă), Biroul de Evidenţă a persoanelor (în componenţa căruia 
intră Compartimentul Regim evidenţă şi Compartimentul Ghişeu unic), Compartimentul 
Financiar contabilitate, Compartimentul Secretariat şi relaţii cu publicul, Compartimentul 
Resurse umane şi perfecţionare profesională, Compartimentul Juridic şi contencios, 
Compartimentul Monitorizare, calitate, sănătate şi securitate în muncă, achiziţii publice, 
administrativ şi Compartimentul Informatizare şi gestiunea bazelor de date. 

Având în vedere o serie de modificări legislative intervenite în perioada 2012-în 
prezent, se impune actualizarea organigramei şi a statului de funcţii în concordanţă cu 
modificările apărute, conform prevederilor legale în vigoare. 

Noua organigramă şi statul de funcţii propuse spre aprobare au ca scop respectarea 
Legii nr. 13/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
financiare, care prevede că la stabilirea numărului maxim de posturi pentru serviciul public 
comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor se va ţine seama de criteriul ”un post pentru 
fiecare 15.000 de locuitori ai judeţului”. 

 
Modificările propuse au ca scop atât îmbunătăţirea performanţelor instituţiei, cât şi 

realizarea optimă a atribuţiilor. Modificările propuse sunt următoarele: 
 
I. Modificarea structurii organizatorică a instituţiei, în sensul comasării celor două 

compartimente structurale (Compartiment regim stare civilă şi Compartiment menţiuni stare 
civilă) din cadrul Serviciului stare civilă.  

Astfel, se va menţine Serviciul Stare civilă, cu acelaşi număr de posturi, dar fără a mai fi 
divizate atribuţiile de serviciu între cele două compartimente funcţionale. Motivaţia acestei 
propuneri derivă din obligativitatea informatizării fluxurilor de stare civilă şi implementarea unei 
platforme de servicii electronice ce are la bază informaţia de stare civilă, fapt ce implică 
uniformizarea responsabilităţilor posturilor din componenţa serviciului, pentru eficientizarea 
structurii operaţionale din cadrul instituţiei şi restrângerea intervalului de timp necesar pentru 
implementarea în termen a proiectului de modernizare a activităţii de stare civilă. Acest fapt 
implică inclusiv digitizarea documentele de stare civilă din ultimii 100 de ani. 

Celelalte structuri funcţionale ale direcţiei se menţin în forma anterioară, aşa cum au 
fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 188/2012. 

 
II. Transformarea unui post în regim contractual în funcţie publică de execuţie (poziţia 

19 din statul de funcţii) motivat de faptul că atribuţiile cuprinse în fişa postului implică 
exercitarea unor prerogative de putere publică, situaţie în care sunt aplicabile prevederile art. 
2 alin. (3) şi ale art. 111 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 



III. Transformarea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad superior, în 
consilier, clasa I, grad principal (poziţia 4 din statul de funcţii). 

 
IV. Transformarea gradului profesional al funcţiilor publice de la poziţiile, 5, 23, 27, 33, 

34 38 din statul de funcţii, ca urmare a susţinerii şi promovării de către titularii acestor posturi 
a examenului de promovare.   

 
În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
exercitarea atribuţiilor sale, consiliul judeţean: „aprobă regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”, la 
propunerea preşedintelui consiliului. 

Potrivit prevederilor 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: „Structura organizatorică, statul de 
funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice 
comunitare locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabilesc prin hotărâre a 
consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu avizul Direcţiei”. 

 
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, solicităm avizele Comisiilor de 

specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi.  
 
În baza considerentelor mai sus expuse, 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 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stănescu Mădălina                                                                                                            SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./24.05.2019                                                                                                                              Stănescu Mădălina 



Consiliul Judeţean Galaţi                                                                           
Nr. 2871/27.05.2019 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea organigramei 
şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi  

 
 Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune modificarea statului de funcţii al Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi.  

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi este o instituţie publică aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. Această instituţie are personalitate juridică. 

Prin adresa nr. 700/05.03.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
2871/05.03.2019, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi propune o serie de 
modificări ale organigramei şi statului de funcţii al instituţiei. 

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
exercitarea atribuţiilor sale, consiliul judeţean: „aprobă regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”, la 
propunerea preşedintelui consiliului. 

Potrivit prevederilor 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: „Structura organizatorică, statul de 
funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice 
comunitare locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabilesc prin hotărâre a 
consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a 
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu avizul Direcţiei”. 

Potrivit prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „Autorităţile şi 
instituţiile publice au obligaţia de a înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia Naţională 
a Funcţionarilor Publici, în oricare dintre următoarele situaţii: a)intervenirea unor modificări în 
structura funcţiilor publice din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, ca urmare a 
promovării în clasă şi în grad profesional a funcţionarilor publici; b)transformarea unei funcţii 
publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel 
inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau 
instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate. c)modificarea calităţii posturilor, 
potrivit art. 111 alin. (1).” 
  
 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 

 

Serviciul de management al resurselor 
umane, sănătate şi securitate în 

muncă şi asigurarea calităţii, 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Stănescu Mădălina                                                                                                                                 SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./24.05.2019                                                                                                                                                  Stănescu Mădălina 


