
 

 
 

HOTĂRÂREA  Nr. ______ 

din _____________ 2019 
 

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:6830/19.06.2019 

 
 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 Adresa Consiliul Judeţean Galaţi nr. 6830/1/14.06.2019 către Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici; 

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. (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 
CRISTEA LICĂ, consilier juridic, clasa I, grad principal în cadrul Compartimentului juridic şi 
contencios din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, începând cu data 
de 01.07.2019. 

(2) Fişa postului de Director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.  
   

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

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 
Stănescu Mădălina                                                                                                                                    SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./18.06.2019                                                                                                                                                      Stănescu Mădălina 
 
 
 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
          Secretarul Judeţului, 
                   Ionel Coca 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                           Aprob, 
Direcţia Judeţeană                                                                                             Preşedinte 
de Evidenţă a Persoanelor Galaţi                                                                    Costel Fotea                                                                                                                                                                                                                                  
 

F I Ş A    P O S T U L U I  Nr. _____________ 
 
Informaţii generale privind postul 
1. Denumirea postului: Director executiv  
2. Nivelul postului: de conducere 
3. Scopul principal al postului:  
- conducerea, organizarea şi coordonarea activităţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi, instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Galaţi. 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului: 
1. Studii de specialitate:  
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau 
administrative; 
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori 
în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 
2. Perfecţionări (specializări):  
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nu este cazul 
4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): nu este cazul. 
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: 
- capacitatea de a analiza şi de a valorifica, prin sinteză, un volum mare de informaţii   într-un 
timp dat; 
- capacitatea de a identifica elementele esenţiale şi necesare în luarea deciziilor; 
- capacitatea de a organiza timpul de lucru pentru a obţine maximum de eficienţă; 
- aptitudinea de a transmite corect, concis şi rapid informaţii şi relaţii; 
- aptitudinea de a lucra în echipă şi de a recunoaşte forţa argumentelor celorlalţi; 
- aptitudinea de a-i mobiliza pe ceilalţi la realizarea obiectivelor propuse; 
- ştiinţa de a pune în practică cunoştinţele teoretice dobândite. 
6. Cerinţe specifice (de exemplu: călătorii frecvente, delegări, detaşări, disponibilitate pentru 
lucru în program prelungit în anumite condiţii): disponibilitate pentru lucru în program 
prelungit în anumite condiţii. 
7. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): 
posedă cunoştinţe manageriale în domeniul administraţiei publice (capacitate de organizare 
a aplicării actelor normative, capacitate de a dezvolta calităţile funcţionarilor publici şi 
personalului contractual pe care îi coordonează). 
Atribuţiile postului:  
1. Conduce, controlează, coordonează şi îndrumă activitatea Direcţiei Judeţene de Evidenţă 
a Persoanelor Galaţi; 
2. Asigură realizarea scopului instituţiei prin exercitarea competenţelor conferite de lege şi 
celelalte acte normative şi administrative cu incidenţă în domeniul de activitate al instituţiei; 
3. Reprezintă Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi în relaţiile cu instituţiile 
publice, persoanele fizice şi juridice; 
4. Colaborează cu structurile din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, Ministerului Afacerilor 
Interne, cu celelalte autorităţi, instituţii şi entităţi cu atribuţii în domeniul evidenţei persoanelor; 
5. Emite dispoziţii în sfera de activitate şi competenţă a instituţiei, cu respectarea prevederilor 
legale în materie; 
6. Asigură, prin intermediul personalului de specialitate, actualizarea, utilizarea şi 
valorificarea Registrului Judeţean de Evidenţă a Persoanelor; 
7. Asigură, prin intermediul personalului de specialitate, furnizarea în cadrul Sistemului 
naţional informatic de evidenţă a populaţiei datele necesare pentru actualizarea Registrului 
naţional de evidenţă a persoanelor; 
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8. Coordonează şi controlează metodologic, prin intermediul personalului de specialitate, 
activitatea Serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Galaţi; 
9. Asigură, prin intermediul personalului de specialitate, controlul modului de gestionare şi 
întocmire a registrelor de stare civilă; 
10. Asigură, prin intermediul personalului de specialitate, necesarul certificatelor de stare 
civilă şi a materialelor pentru confecţionarea cărţilor de identitate şi de alegător pentru 
Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Galaţi; 
11. Asigură, prin intermediul personalului de specialitate, ţinerea evidenţei şi păstrarea 
registrelor de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuarea menţiunilor pe acestea, conform 
comunicărilor primite; 
12. Asigură, prin intermediul personalului de specialitate, monitorizare şi controlul modului de 
respectare a prevederilor legale în domeniul protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal; 
13. Asigură gestionarea resurselor materiale necesare activităţii instituţiei; 
14. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege. 
Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului 
1. Denumire: Director executiv 
2. Clasa: I 
3. Gradul profesional:  
4. Vechimea (în specialitate necesară): 7 ani 
Sfera relaţională a titularului postului 
1. Sfera relaţională internă: 
a) Relaţii ierarhice:   
- subordonat faţă de: Consiliul Judeţean Galaţi; 
- superior pentru: compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Galaţi;  
b) Relaţii funcţionale: cu structurile din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, Ministerului 
Afacerilor Interne, cu celelalte autorităţi, instituţii şi entităţi cu atribuţii în domeniul evidenţei 
persoanelor; 
c) Relaţii de control: pentru serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din 
judeţul Galaţi; 
d) Relaţii de reprezentare:– nu este cazul 
2. Sfera relaţională externă: 
a) cu autorităţi şi instituţii publice: Consiliul Judeţean Galaţi, primăriile din judeţul Galaţi, 
serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Galaţi, Ministerul 
Afacerilor Interne, celelalte autorităţi, instituţii şi entităţi cu atribuţii în domeniul evidenţei 
persoanelor; 
b) cu organizaţii internaţionale: în limita prevederilor legii; 
c) cu persoane juridice private: în limita prevederilor legii; 
3. Limite de competenţă: în conformitate cu prevederile legislaţiei în materie şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi; 
4. Delegarea de atribuţii şi competenţă: nu este cazul 
 
Întocmit de: 
1. Numele şi prenumele: Costel Fotea 
2. Funcţia: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 
3. Semnătura: _____________ 
4. Data întocmirii: _____________ 
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului: 
1. Numele şi prenumele: Cristea Lică 
2. Semnătura: _____________ 
3. Data: _____________ 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                           
Nr. 6830/19.06.2019 

 
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. 
Potrivit structurii organizatorice a acestei instituţii, conducerea ei este asigurată de un 

Director executiv, funcţionar public de conducere. Această funcţie publică de conducere este 
vacantă. 

Potrivit prevederilor art. 92 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „(1) 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. (2) 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 
notificare prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de 
dispunerea măsurii.”. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a fost notificată în legătura cu măsura 
exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor de către dl. Cristea Lică, consilier juridic, clasa I, 
grad principal în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanei, prin Adresa nr. 
6830/1/14.06.2019. 

Condiţiile de ocupare pentru funcţia publică de Director executiv al Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Galaţi sunt următoarele: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau 
administrative; 

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 

- vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani; 
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 
Persoana desemnată îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime în specialitatea 

studiilor pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante menţionate, condiţii prevăzute 
în fişa postului şi în legislaţia aplicabilă.  

Persoana desemnată are o vechime de 17 ani şi 6 luni în specialitatea studiilor juridice. 
Persoana desemnată nu are sancţiuni disciplinare neradiate în condiţiile legii. 
 
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 

 

 
 
Stănescu Mădălina                                                                                                                                    SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./18.06.2019                                                                                                                                                      Stănescu Mădălina 

 



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                          Nr. 6830/19.06.2019 
 
 

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. 

Potrivit prevederilor art. 92 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „(1) 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. (2) 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 
notificare prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de 
dispunerea măsurii.”. 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a fost notificată în legătura cu măsura 
exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv al 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor de către dl. Cristea Lică, consilier juridic, clasa I, 
grad principal în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanei, prin Adresa nr. 
6830/1/14.06.2019. 

Condiţiile de ocupare pentru funcţia publică de Director executiv al Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Galaţi sunt următoarele: 

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau 
administrative; 

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, 
management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; 

- vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani; 
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. 
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 

 
Serviciul de management al resurselor 

umane, sănătate şi securitate în 
muncă şi asigurarea calităţii, 

_____________  
 
 
Stănescu Mădălina                                                                                                                                    SMRUSSMAC – Consilier superior   
1. ex./18.06.2019                                                                                                                                                      Stănescu Mădălina 


