HOTĂRÂREA NR. _____
din __________________ 2019
privind: aprobarea numărului de autoturisme utilizate la nivelul Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12840/27.11.2019
Consiliul Județean Galați;
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate al direcțiilor din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Galați;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6
Consiliului Județean Galați;
Având în vedere adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Galați
nr. 3632/26.11.2019, înregistrată la Consiliul Județean Galați la nr. 12840/26.11.2019;
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (31) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001
privind stabilirea normativului de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d,f), alin. (5) lit. k) din Ordonanța de
Urgență nr. 57/03.07.2019 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. Se aprobă numărul de autoturisme utilizate la nivelul Direcției Județene de
Evidență a Persoanelor Galați, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Județene de Evidență a Persoanelor
Galați, 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

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
Nr. 12840/27.11.2019

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Galați privind aprobarea
numărului de autoturisme utilizate la nivelul
Direcției Județene de evidență a Persoanelor Galați
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, este instituție publică cu
personalitate juridică din subordinea Consiliului Județean Galați, înființată în conformitate cu
art. 6 alin. (1) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și
funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, fiind finanțată integral de la
bugetul Consiliului Județean Galați potrivit art. 20 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr.
84/2001, prin fonduri alocate pentru desfășurarea activității pentru care a fost înființată.
Scopul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Galați, este acela de a exercita
competențele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor
normative care reglementează activitatea de stare civilă, evidență a persoanelor, coordonarea
și controlul eliberării documentelor în sistem de ghișeu unic precum și coordonarea și controlul
metodologic al activității serviciilor de Stare civilă și Evidență a persoanelor din județul Galați.
În acest sens la nivelul județului Galați funcționează în cadrul unităților administrativ
teritoriale un număr de 11 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor,
respectiv 64 de oficii de stare civilă, toate aflate în coordonarea și controlul metodologic al
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Galați.
Pentru îndeplinirea prerogativelor de control metodologic cu care este investită Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor Galați, deplasarea la Unitățile Administrativ Teritoriale în
cadrul județului Galați care au în subordine servicii de evidență a

persoanelor respectiv

servicii (oficii) de stare civilă, este imperios necesară.
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Județene de Evidență
a Persoanelor Galați, activitățile specifice de coordonare și control metodologic se desfășoară
pe două axe principale, respectiv Stare Civilă și Evidență a Persoanelor.
Controlul metodologic pe linie de Stare civilă se realizează la nivelul celor 64 de Unități
Administrativ Teritoriale ale județului Galați în baza unui Grafic de Control aprobat de
Președintele Consiliului Județean.
Controlul metodologic pe linie de Evidență a Persoanelor se realizează la nivelul celor 11
servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor (S.P.C.L.E.P) din: municipiile
Galați și Tecuci, orașele Târgu Bujor și Berești, comunele Liești, Ivești, Țepu, Pechea,
Cudalbi, Corod, Scânteiești, cu înștiințarea Direcției de Evidență a Persoanelor și

Administrarea Bazelor de date din Cadrul M.A.I. în baza unui Grafic de Control aprobat de
Președintele Consiliului Județean Galați.
Deplasarea la nivelul județului Galați sau în țară se efectuează cu autoturismul Marca
Logan înmatriculat sub nr. GL – 19 DJE an de fabricație 2019.
Totodată

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi prin serviciile conexe

desfășoară activități de funcționare unde se impune a se utiliza un mijloc de transport.
Așadar la nivel local Compartimentul Financiar - Contabilitate utilizează zilnic transportul la
Trezoreria Statului, a numerarului încasat rezultat din plata cărților de identitate.
Compartimentul Ghișeu Unic desfășoară zilnic activități de transport al lotului de Cărți de
Identitate produs de Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor – Biroul
Județean Galați rezultat în urma emiterii acestora, spre a fi distribuit conform cererilor.
Compartimentul Achiziții asigură necesarul de imprimate cu regim special, respectiv
Registre de Stare Civilă, Certificate de Stare Civilă, Extrase Multilingv, Cărți de Identitate
Provizorii, cerneală specială, în vederea distribuirii

acestora, sens în care efectuează

transport cu regim de siguranță sporită realizat de la autoritatea statului la sediul instituției.
Deplasarea la nivelul municipiului Galați se efectuează cu autoturismul Marca Logan
înmatriculat sub nr. GL – 10 DJE an de fabricație 2006.
În aceste condiții

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Galați solicită

aprobarea unui număr de 2 autoturisme utilizate la nivelul instituției în vederea desfășurării
atât a activităților specifice cât și a celor de funcționare, cu încadrarea în cheltuielile aprobate
prin buget.
Având în vedere aspectele prezentate mai sus, solicităm avizele Comisiilor de
specialitate nr. 1 și ale Comisiei de specialitate nr. 6 ale Consiliului Județean Galați

PREȘEDINTE
Costel Fotea

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI

Nr. 12840 /27.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Galați privind aprobarea
numărului de autoturisme utilizate la nivelul
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Galați
Prin referatul de aprobare, inițiatorul – COSTEL FOTEA, Președintele Consiliului
Județean Galați, propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind solicitarea Direcției
Județene de Evidență a Persoanelor Galați, privind aprobarea utilizării unui număr de 2
autoturisme la nivelul instituției în vederea desfășurării atât a activităților specifice cât și a
celor de funcționare, cu încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget.
Această solicitare este temeinic justificată potrivit art. 5 alin. (3^1) din O.G. nr.80/2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și
instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
În acest sens la nivelul județului Galați funcționează în cadrul unităților administrativ
teritoriale un număr de 11 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor,
respectiv 64 de oficii de stare civilă, toate aflate în coordonarea și controlul metodologic al
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Galați pentru care deplasare este imperios
necesară
Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Județene de Evidență
a Persoanelor Galați, activitățile specifice de coordonare și control metodologic se desfășoară
pe două axe principale, respectiv Stare Civilă și Evidență a Persoanelor.
Controlul metodologic pe linie de Stare civilă se realizează la nivelul celor 64 de Unități
Administrativ Teritoriale ale județului Galați în baza unui Grafic de Control aprobat de
Președintele Consiliului Județean.
Controlul metodologic pe linie de Evidență a Persoanelor se realizează la nivelul celor
11 servicii publice comunitare locale de evidență a persoanelor (S.P.C.L.E.P) din: municipiile
Galați și Tecuci, orașele Târgu Bujor și Berești, comunele Liești, Ivești, Țepu, Pechea,
Cudalbi, Corod, Scânteiești, cu înștiințarea Direcției de Evidență a Persoanelor și
Administrarea Bazelor de date din Cadrul M.A.I. în baza unui Grafic de Control aprobat de
Președintele Consiliului Județean Galați.
Deplasarea la nivelul județului Galați sau în țară se efectuează cu autoturismul Marca
Logan înmatriculat sub nr. GL – 19 DJE an de fabricație 2019.
Totodată Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi prin serviciile conexe
desfășoară activități de funcționare unde se impune a se utiliza un mijloc de transport.
Așadar la nivel local Compartimentul Financiar - Contabilitate utilizează zilnic
transportul la Trezoreria Statului, a numerarului încasat rezultat din plata cărților de identitate.
Compartimentul Ghișeu Unic desfășoară zilnic activități de transport al lotului de Cărți
de Identitate produs de Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor – Biroul
Județean Galați rezultat în urma emiterii acestora, spre a fi distribuit conform cererilor.
Compartimentul Achiziții asigură necesarul de imprimate cu regim special, respectiv
Registre de Stare Civilă, Certificate de Stare Civilă, Extrase Multilingv, Cărți de Identitate

Provizorii, cerneală specială, în vederea distribuirii acestora, sens în care efectuează
transport cu regim de siguranță sporită realizat de la autoritatea statului la sediul instituției.
Deplasarea la nivelul municipiului Galați se efectuează cu autoturismul Marca Logan
înmatriculat sub nr. GL – 10 DJE an de fabricație 2006.
Potrivit prevederilor art. 5 alin. (31) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea normativului de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare: “Numărul de autoturisme pentru activităţile
specifice desfăşurate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, instituţiile publice din
subordinea acestora şi întreprinderile publice înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale sau
la care acestea deţin acţiuni/participaţii majoritare, după caz, se aprobă prin hotărâri ale
autorităţilor deliberative.”
Potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de Urgență nr.
57/03.07.2019 privind Codul administrativ: “Consiliul judeţean are atribuţii privind gestionarea
serviciilor publice de interes judeţean”. În conformitate cu prevederile art. (5) lit. k) din acelaşi
act normative, în exercitarea atribuţiilor privind serviciile publice de interes judeţean, consiliul
judeţean asigură cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes judeţean privind
evidenţa persoanelor”.
În concluzie, proiectul de hotărâre astfel inițiat întrunește condițiile de legalitate.

Director executiv,
Director executiv,
Arhitect şef,
Cristea Constantin Angheluță Laura Delia Dumitrescu Mărioara
Director executiv,
Stoica George

Director executiv,
Săndulache Elena

Director executiv,
Epure Camelia

Serviciul contencios și
probleme juridice,
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ANEXĂ
Numărul de autoturisme utilizate la nivelul Direcției Județene de Evidență a
Persoanelor Galați = 2
Autoturism Marca Logan – Nr. Înmatriculare GL – 10 DJE
Autoturism Marca Logan – Nr. Înmatriculare GL – 19 DJE

