
 

 

 

 

  

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din __________________ 2021 
 

privind: modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11439/21.10.2021 

 

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 adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi  nr. 
2990/13.10.2021, înregistrată la Consiliul Județean Galați la nr. 11439/13.10.2021; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 478 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. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Galaţi, ca urmare susţinerii examenului de promovare în grad profesional, 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 295/19.12.2019 privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, 
ca urmare a reorganizării instituţiei, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
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 
 
                                                                                                                                                  SMRUSSMAC – consilier superior   
1. ex./18.10.2021                                                                                                                                  Stănescu Mădălina           



de conducere de execuţie de conducere de execuţie

1
Director executiv / vacant /   

temporar ocupat

Superioare juridice sau 

administrative 

2
Director executiv adj./  

vacant

Superioare juridice sau 

administrative 

3 Şef serviciu
Superioare juridice sau 

administrative 

4 vacant Consilier I Principal Superioare juridice 

5 Inspector I Superior
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 Inspector I Asistent Superioare

12 Vacant Inspector I Principal Superioare
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Anexa

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

T
re

a
p

ta
 

p
ro

fe
s
io

n
a

lă

Nivelul şi

specialitatea

studiilor

Serviciul stare civilă

Biroul de evidenţa persoanelor
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13 Şef birou Superioare 

14 vacant Inspector I Superior Superioare 

15  Consilier l Superior Superioare economice 

16 Inspector l Superior Superioare 

17 vacant Inspector I Principal Superioare 

18 vacant  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 Superior 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

28 Şofer I Medii

29 Consilier I Superior
Superioare juridice sau 

administrative 

30 vacant Consilier I Principal
Superioare juridice sau 

administrative

31 vacant Inspector I Asistent Superioare

32 Inspector I Superior Superioare

33 Inspector l Superior Superioare

Compartiment regim evidenţă

Compartiment ghişeu unic

Birou financiar-contabilitate, achiziţii publice, administrativ 

Compartiment resurse umane şi perfecţionare profesională

Compartiment secretariat, relaţii cu publicul, arhivă
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34 Curier Studii generale

35 Temporar vacant Consilier juridic I Principal Superioare juridice

36 Consilier juridic I Superior Superioare juridice

37 vacant Consilier juridic I Principal Superioare juridice

38 Inspector I Superior Superioare

39 Vacant Inspector l Principal Superioare

40 Inspector I Superior Superioare

41 Vacant Inspector I Asistent Superioare de specialitate

42 Vacant Inspector I Asistent Superioare de specialitate

40

5

35                                                                                                                                                                                                                                               

0

2

42

Compartiment juridic şi contencios

Compartiment control intern managerial, sănătate şi securitate în muncă

Compartiment informatizare

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 



HOTĂRÂREA Nr. …………… din ………………….. 2021

pag. nr. 











 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                   Nr. 11439/21.10.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

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

 
 

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. 

Prin adresa nr. 2990/13.10.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 
11439/13.10.2021, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi propune 
modificarea statului de funcţii pentru această instituţie subordonată. 

Modificarea este determinată de susţinerea şi promovarea, în luna octombrie a 
anului 2021 a examenului de promovare în gradul profesional imediat superior, de 
către doi funcţionari publici din cadrul instituţiei. 

Prin urmare, gradul profesional al funcţiilor publice de la poziţiile 5 şi 23 din statul 
de funcţii urmează a se transforma din inspector, clasa I, grad principal în inspector, 
clasa I, grad superior. 

Potrivit prevederilor art. 478 alin. (1,2) din Codul Administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 cu modificările şi completările 
ulterioare: “(1) Promovarea în grad profesional este modalitatea de dezvoltare a 
carierei prin ocuparea unei funcţii publice de execuţie de grad profesional imediat 
superior celui deţinut de funcţionarul public. (2) Promovarea în grad profesional se face 
prin concurs sau examen, organizat de către autorităţile şi instituţiile publice, cu 
încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de 
funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.”  

Art. 173 alin. (1) din acelaşi act normativ 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 modificarea statului de 
funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea  

 
                                                                                                                                                 SMRUSSMAC – consilier superior   
1. ex./18.10.2021                                                                                                                               Stănescu Mădălina   



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                   Nr. 11439/21.10.2021 
Direcţiile din aparatului de specialitate 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea 

statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi 
 
 
 Prin Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat, iniţiatorul – 
Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi – propune modificarea statului de funcţii al 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, ca urmare a susţinerii unui 
examen de promovare.  
 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. 

Potrivit prevederilor art. 478 alin. (1,2) din Codul Administrativ aprobat prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 cu modificările şi completările 
ulterioare: “(1)Promovarea în grad profesional este modalitatea de dezvoltare a carierei 
prin ocuparea unei funcţii publice de execuţie de grad profesional imediat superior celui 
deţinut de funcţionarul public. (2) Promovarea în grad profesional se face prin concurs 
sau examen, organizat de către autorităţile şi instituţiile publice, cu încadrarea în 
fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca 
urmare a promovării concursului sau examenului.” 

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. 
 

Direcţia economie şi 
finanţe, 

Director executiv, 
Stoica George 
_____________ 

Direcţia de dezvoltare 
regională, 

Director executiv, 
Angheluţă Laura Delia 

_____________ 

Direcţia 
Arhitect şef, 

_____________ 
 

Direcţie programe, 
Director executiv, 
Epure Camelia 
_____________ 

 
Direcţia Patrimoniu, 

Director executiv 
adjunct, 

Hălăşag Sorin 
_____________ 

 
Direcţia Tehnică 
Director executiv, 
Măciucă Radu 
_____________ 

Serviciul de management al 
resurselor umane, sănătate 

şi securitate în muncă şi 
asigurarea calităţii, 

_____________ 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice, 

Şef serviciu,  
Nedelcu Alina 

_____________ 

 

   

    
SMRUSSMAC – consilier superior   

         1. ex./18.10.2021                                                                                                                         Stănescu Mădălina                                                                                                                  


