
 

 

 

 

  
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din __________________ 2022 
 

privind: aprobarea modificării 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: 11383/24.10.2022 

 

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 avizul Ministerului Afacerilor Interne (Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date) nr. 3493354/05.09.2022, înregistrat la Direcţia 
Judeţeană de Evidenţa Persoanelor la nr. 2679/08.09.2022; 
 Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi  nr. 
2875/27.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați la nr. 11383/27.09.2022; 

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 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, 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 organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează aplicarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 295/19.12.2019 privind aprobarea organigramei şi a 
statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, 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    
1. ex./21.10.2022                                                                                                                                         Stănescu Mădălina           



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 11383/24.10.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind  

aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii ale 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. 

Având în vedere o serie de modificări legislative intervenite în perioada 2019 – 2022, 
conducerea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi consideră că este necesară o 
modificare a structurii organizatorice, ca urmare a redistribuirii unor atribuţii specifice ale 
instituţiei. Astfel, atribuţiile privind sănătătea şi securitatea în muncă ale Compartimentului 
control intern managerial, sănătate şi securitate în muncă, vor fi transferate la Compartimentul 
juridic şi contencios. În aceste condiţii, structura de la care s-au preluat atribuţiile va purta 
denumirea Compartimentul control intern managerial. 

Modificările propuse au ca scop atât îmbunătăţirea performanţelor instituţiei şi 
realizarea optimă a atribuţiilor. 

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”.  

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”.  

Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere 
publică. 

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 aprobarea modificării 
organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Galaţi, ca urmare a reorganizării instituţiei. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea  

 
 

SMRUSSMAC – consilier    
1. ex./21.10.2022                                                                                                                                        Stănescu Mădălina   



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                   Nr. 11383/24.10.2022 
Direcţiile din paratul de specialitate 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  

modificării organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă  
a Persoanelor Galaţi 

 
 
 Prin Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre alăturat, iniţiatorul – Preşedintele 
Consiliului Judeţean Galaţi – propune aprobarea modificării organigramei şi statului de 
funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi.  
 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. 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.” 

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 Dezvoltare 
Regională, 

Director executiv 
Angheluţă Laura Delia 

Direcţia Programe, 
Director executiv 
Epure Camelia 

Direcţia Arh. Şef, 
Arhitect Şef 

_____________ 

Direcţia Patrimoniu, 
Director executiv 
Popescu Marin 

 
 

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 

Georgeta 
 

                                                                                                                  SMRUSSMAC – consilier    
1. ex./21.10.2022                                                                                                                                          Stănescu Mădălina    


