
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____      
 din ___________________ 2020 

 
privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13.109/11.12.2020 

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de 
management a 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 Rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional imediat 
superior pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţului Galaţi  din data de 07.12.2020; 
 Având în vedere prevederile art. 31 din Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile art. 554 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin (2) lit. c) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
                                   

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 172/29.08.2019 privind reorganizarea aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

     Contrasemnează pentru legalitate: 
      Secretarul General al Judeţului   
                       Ionel Coca                                                                                   SMRUSSMAC – consilier superior   
1. ex./11.12.2020                                                                                                                         Stănescu Mădălina 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                Nr. 13.109/11.12.2020 
 

REFERAT DE APROBARE, 
la proiectul de Hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea statului de 

funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 
Potrivit prevederilor art. 554 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare: “(1) Încadrarea şi promovarea 
personalului contractual se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice 
domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau act administrativ al 
ordonatorului principal de credite. (2) În situaţia în care legea specială nu dispune altfel, 
promovarea personalului contractual se face de regulă pe un post vacant existent în statul de 
funcţii. (3) În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului contractual se 
poate face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul 
de nivel imediat superior. (4) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se 
realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.” 

La nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi a avut loc examenul de 
promovare în grad profesional imediat superior pentru personalul contractual în data de 
07.12.2020. Ca urmare a susţinerii şi promovării acestui examen, două dintre posturile din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi urmează a fi transformate, după cum 
urmează: 

- din Inspector de specialitate I, în Inspector de specialitate IA (poziţia nr. 62 din Statul de 
funcţii). 

- din Inspector de specialitate II, în Inspector de specialitate I (poziţia nr. 134 din Statul de 
funcţii). 

În vederea eficientizării activităţii şi optimizării repartizării diferitelor categorii profesionale 
pe grade şi trepte profesionale, urmează a se modifica gradul profesional pentru o serie de posturi 
vacante din cadrul aparatului de specialitate, după cum urmează: 

- la poziţia 20, în cadrul Direcţiei economie şi finanţe, se transformă postul vacant în regim 
contractual din Inspector de specialitate II în Inspector de specialitate I; 

- la poziţia 53, în cadrul Direcţiei de dezvoltare regională, se transformă funcţia publică de 
consilier, clasa I, grad superior în consilier, clasa I, grad debutant; 

- la poziţia 101, în cadrul Direcţiei Arhitect şef, se transformă postul vacant în regim 
contractual din Inspector de specialitate II în inspector de specialitate debutant; 

- la poziţia 139, în cadrul Direcţiei patrimoniu, se transformă postul vacant în regim 
contractual din Inspector de specialitate II în inspector de specialitate debutant; 

Art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind codul 
Administrativ prevede: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean 
îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale 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 ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 
autonome de interes judeţean;” 
 Solicităm avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. În baza 
considerentelor mai sus expuse, se supune spre dezbatere şedinţei în plen a Consiliului Judeţean 
Galaţi proiectul de hotărâre anexat. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

                                                                                                                                             SMRUSSMAC – consilier superior   
1. ex./11.12.2020                                                                                                                             Stănescu Mădălina 



CONSILIIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        
Nr. 13.109/11.12.2020 
    

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 

 
 
 Prin referatul de aprobare, iniţiatorul propune modificarea statului de funcţii al aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.  

La nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi a avut loc examenul de 
promovare în grad profesional imediat superior pentru personalul contractual în data de 
07.12.2020. Ca urmare a susţinerii şi promovării acestui examen, două dintre posturile din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi urmează a fi transformate. 

Potrivit prevederilor art. 554 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare: “(1) Încadrarea şi 
promovarea personalului contractual se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte 
normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau act 
administrativ al ordonatorului principal de credite. (2) În situaţia în care legea specială nu 
dispune altfel, promovarea personalului contractual se face de regulă pe un post vacant existent în 
statul de funcţii. (3) În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului 
contractual se poate face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acestea sunt 
încadrate într-unul de nivel imediat superior. (4) Promovarea în grade sau trepte profesionale 
imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative 
specifice.” 

Art. 173 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ;: „Art. 173: Atribuţiile consiliului judeţean. (1) Consiliul judeţean îndeplineşte 
următoarele categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale 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 ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean”. 

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

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

Arhitect şef, 
_____________ 

 

Director executiv, 
Epure Camelia 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Direcţia Tehnică, 
Săndulache Elena 

Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate şi 

securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 

_____________ 

Şef serviciu, 
Nedelcu Alina 

Georgeta 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                 SMRUSSMAC – consilier superior         
1. ex./ 11.12.2020                                                                                                                      Stănescu Mădălina 


