
 

  

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de 

Servicii Publice si Utilități Dolj 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare întocmit de directorul general al 

Direcției Județene de Servicii Publice si Utilități Dolj nr. 3823/21.06.2022, prin 

care se propune aprobarea modificarii statului de functii, raportul de specialitate 

al Serviciului Organizare Resurse Umane nr. 15651/21.06.2022, raportul de 

specialitate al Serviciului Juridic, Administratie Locală nr. 15791/22.06.2022, 

precum si avizul comisiilor de specialitate, 

conform art. 31 alin. (2) și alin. (4) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 182 si 

art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

         Art. 1 – Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Direcția Județeană 

de Servicii Publice si Utilități Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre. 

         Art. 2 -  Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Direcția 

Județeană de Servicii Publice si Utilități Dolj, vor aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

          Nr. ____________                         Adoptată la data de ________/2022 

        

          

      PREŞEDINTE                                               CONTRASEMNEAZĂ   

                            SECRETAR GENERAL 

      AL JUDEȚULUI 

DORIN-COSMIN VASILE                                           

                                                                     CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 
 

 



Nr.3823 din 21.06. 2022 

 

         PRESEDINTE 

        DORIN COSMIN VASILE 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotarare 

privind 

modificarea statului de functii 

la Direcţia Judeţeană de Servicii Publice si Utilitaţi Dolj  

 

 

Direcţia Judeţeană de Servicii Publice si Utilităţi Dolj are în ştatul de funcţii aprobat pentru 

anul 2022 un numar de 343 posturi. Schema de personal este dimensionata si structurata în servicii şi 

compartimente, staţii de sortare şi compostare.  

Direcția Județeană de Servicii Publice si Utilități Dolj este instituție publică de interes județean, 

având ca obiect principal de activitate servicii de salubrizare, utilități publice, pază, alte servicii. 

Având în vedere prevederile legii-cadru 153/2017 privind salarizarea unitara a personalului 

plătit din fonduri publice şi în baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul 

instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean Dolj, Regulament aprobat prin Dispoziţia 

nr.585/21.09.2011 a Consiliului Judeţean Dolj, în luna martie  Direcţia Judeţeană de Servicii Publice 

si Utilităţi Dolj a organizat examen de promovare în gradul/treapta imediat superioară celei deţinute. 

În urma examenului, au fost declaraţi admişi un număr de 2 salariaţi. Având în vedere cele mai sus 

menţionate, solicităm modificarea ştatului de funcţii, ca urmare a promovării pe grade, trepte imediat 

superioare celor deţinute după cum urmează, începând cu 01 iulie 2022: 

-1 post referent de specialitate, studii superioare, se transforma de la grad profesional debutant, 

pe grad profesional II, din cadrul Serviciului Utilităţi Publice şi Administrativ. 

           - 1 post laborant, studii superioare, se transforma de la grad profesional debutant, pe grad 

profesional II, din cadrul Statiei de Compostare Mofleni. 

Prin modificările propuse nu se schimbă numărul de personal existent pentru anul 2022, astfel 

că, schema de personal a Direcţiei Județene de Servicii Publice si Utilități Dolj pentru anul 2022 

rămâne de 343 de posturi.  

Facem precizarea că instituţia noastră se încadrează în cheltuielile de salarii prevăzute pentru 

anul 2022. 

 

 

Director General, 

DINCĂ AUREL 

 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECTIA  JUDETEANA  DE SERVICII PUBLICE  

SI UTILITATI DOLJ 

STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 22, CORP B, Etajul 2 

email: djspudolj@gmail.com; :  +40351/432.440; Fax +40351/432 441  



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr. 15651 din 21.06.2022                                                                                      

                        

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea 

 statului de funcţii pentru Direcția Județeană de Servicii Publice si Utilități 

Dolj 

 

Direcția Județeană de Servicii Publice si Utilități Dolj este o instituție 

publică de interes județean, cu personalitate juridică, care funcționează în 

subordinea Consiliului Județean Dolj, având ca obiect principal de activitate 

servicii de salubrizare, utilități publice, pază și alte servicii. 
Potrivit dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a), coroborate cu cele ale alin. (2) 

lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, consiliul județean are 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, iar în acest sens 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. 

 Din analiza referatului de aprobare a proiectului de hotărâre cu privire la 

modificarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Servicii Publice si 

Utilități Dolj, nr. 3823/2022, s-au constatat următoarele: 

Potrivit art. 31 alin. (2) și (4) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe 

funcţii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau 

alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri 

ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, după 

caz, iar în situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit 

din fonduri publice în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin 

transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este încadrat într-unul 

de nivel imediat superior. 

 Potrivit celor mai sus expuse, în urma examenului de promovare în gradul  

profesional imediat superior celui deținut organizat în luna iunie 2022, Direcția 

Județeană de Servicii Publice si Utilități Dolj propune modificarea statului de 

funcții astfel:  

- transformarea unui post de referent de specialitate, gradul profesional 

debutant, studii superioare, din cadrul Serviciului Utilități Publice și 

Administrativ, în referent de specialitate, gradul profesional II, studii superioare, 



întrucât titularul postului a promovat în gradul profesional imediat superior celui 

deținut. 

- transformarea unui post de laborant, gradul profesional debutant, studii 

superioare, din cadrul Secției de Compostare Mofleni, în laborant, gradul 

profesional II, studii superioare, întrucât titularul postului a promovat în gradul 

profesional imediat superior celui deținut. 

           Statul de funcții propus spre aprobare este întocmit potrivit Legii–cadru nr. 

153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Ținând cont de cele mai sus prezentate, Serviciul Organizare Resurse 

Umane propune spre aprobare statul de funcții în forma înaintată de către Direcția 

Județeană de Servicii Publice si Utilități Dolj.  

 

 

 

      ADMINISTRATOR PUBLIC                               Șef Serviciu, 

                                                                                    Organizare Resurse Umane 

                  Cosmin DURLE                                                   

                                                                                             Anda NICOLAE 

 

 

                                                                                                                                       

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administrație Locală                       VIZAT 

 Nr. 15791/22.06.2022           DIRECTOR EXECUTIV 

     Adriana-Cristina Vărgatu      

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Direcția 

Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de 

compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat 

proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Servicii 

Publice și Utilități Dolj, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat 

următoarele: 

1) Obiectul/domeniul reglementat: modificarea statului de funcții pentru Direcția 

Județeană de Servicii Publice și Utilități Dolj.   

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 31 alin. (2) și alin. (4) din Legea - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 

- art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

         Avizat                        Întocmit 

    ȘEF SERVICIU JURIDIC,                      Consilier juridic 

              Daiana Stoica             Cristian Buzata 

                                                                                     
 

 



Anexa la Hotărârea nr. ___ /2022 

 

STAT DE FUNCȚII 

 

DIRECTIA JUDETEANA DE SERVICII PUBLICE SI UTILITATI DOLJ 

 

Nr. 

crt. 
 

Funcție Felul 

funcției 

 

Nivel studii 
Gradul/ 

Treapta profesională 

Nr 

posturi 

1.  Director General conducere superioare II 1 

  

Serviciul Economic si Achizitii Publice 

 

    

 

2.  Sef serviciu conducere superioare II 1 

3.  Inspector de specialitate executie superioare IA 3 

4.  Inspector de specialitate executie superioare I 1 

5.  Inspector de specialitate executie superioare II 2 

6.  Expert executie superioare II 1 

  

Serviciul Juridic si Resurse Umane  
    

 

7.  Sef Serviciu conducere superioare II 1 

8.  Inspector de specialitate executie superioare IA 1 

9.  Inspector de specialitate executie superioare I 3 

10.  Inspector de specialitate executie superioare II 3 

  

Serviciul Contracte, Utilitati Publice si 

Marketing  

    

 

11.  Sef Serviciu conducere superioare II 1 

12.  Inspector de specialitate executie superioare IA 1 

13.  Inspector de specialitate executie superioare I 1 

14.  Inspector de specialitate executie superioare II 3 

15. 1

5

. 

Referent executie medii IA 2 

 Serviciul Salarizare si Facturare 

Prestari Servicii 

 

    

16. 1

6 

Sef Serviciu conducere superioare II 1 

17.  Inspector de specialitate executie superioare IA 1 

18.  Inspector de specialitate executie superioare II 2 

19.  Inspector de specialitate executie superioare Debutant 3 

20.  Expert executie superioare IA 1 

  

Serviciul Utilitati Publice si 

Administrativ  

 

    

21.  Sef Serviciu conducere superioare II 1 

22.  Inspector de specialitate executie superioare IA 2 



23.  Inspector de specialitate executie superioare I 1 

24.  Inspector de specialitate executie superioare II 4 

25.  Inspector de specialitate executie superioare Debutant 1 

26.  Expert executie superioare IA 1 

27.  Expert executie superioare I 1 

28.  Expert executie superioare II 1 

29.  Expert executie superioare Debutant 1 

30.  Consilier executie superioare IA 1 

31.  Referent de specialitate executie superioare II 1 

32.  Referent de specialitate executie superioare Debutant 2 

33.  Referent  executie medii IA 2 

34.  Secretar dactilograf executie medii IA 1 

35.  Sofer executie medii/generale I 1 

36.  Ingrijitor executie medii/generale  15 

37.  Arhivar executie medii IA 1 

38.  Muncitori calificati executie medii/generale IV 2 

39.  Muncitori calificati executie medii/generale II 4 

40.  Muncitori calificati executie medii/generale I 5 

41.  Muncitori necalificati executie medii/generale I 3 

  

Statia de Sortare Mofleni 

 

    

42.  Sef statie conducere superioare II 1 

43.  Inspector de specialitate execuție superioare IA 1 

44.  Expert execuție superioare IA 2 

45.  Referent executie medii IA 2 

46.  Referent executie medii II 2 

47.  Sofer executie medii/generale I 5 

48.  Muncitori calificati executie medii/generale IV 8 

49.  Muncitori calificati executie medii/generale II 7 

50.  Muncitori necalificati executie medii/generale I 32 

  

 

Statia de Compostare Mofleni 

 

    

 

51.  Laborant execuție superioare II 1 

52.  Referent execuție medii II 1 

53.  Muncitori calificati execuție medii/generale II 5 

54.  Muncitori necalificati execuție medii/generale I 5 

55.  Sofer execuție medii/generale I 2 

  

Statia de Compostare și 

Transfer Calafat 

 

    

 

 

56.  Sef statie conducere superioare II 1 

57.  Inspector de specialitate executie superioare IA 1 

58.  Referent executie medii II 1 

59.  Referent executie medii I 1 



60.  Sofer executie medii/generale I 5 

61.  Muncitori calificati executie medii/generale II 3 

62.  Muncitori necalificati executie medii/generale I 3 

  

Statia de Transfer Băilești 

 

    

 

63.  Sef statie conducere superioare II 1 

64.  Referent executie medii Debutant 1 

65.  Referent executie medii II 1 

66.  Sofer executie medii/generale I 4 

67.  Muncitori necalificati executie medii/generale I 4 

 

  

Stația de Transfer Filiași 

 

    

68.  Sef statie conducere superioare II 1 

69.  Referent executie medii Debutant 1 

70.  Referent executie medii II 1 

71.  Sofer executie medii/generale I 4 

72.  Muncitori necalificati executie medii/generale I 4 

 Stația de Transfer Dobresti     

73.  Sef statie conducere superioare II 1 

74.  Referent executie medii II 1 

75.  Referent executie medii Debutant 1 

76.  Sofer executie medii/generale I 4 

77.  Muncitori necalificati executie medii/generale I 4 

 Compartiment 

Monitorizare si Control Paza 

 

    

78.  Referent  executie medii/generale IA 5 

79.  Sofer  executie medii/generale I 5 

  

Serviciul de Paza 

 

    

80.  Sef serviciu conducere superioare II 1 

81.  Paznic executie medii/generale  126 

  

Total general       
 

343 

 

DIRECTOR GENERAL 

DINCA AUREL 




