
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judetean Dolj 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare al Serviciului Organizare Resurse 

Umane înregistrat  la  nr. 7025/06.02.2020 prin care se propune aprobarea 

modificării statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Dolj, raportul Serviciului Juridic nr. 8652/10.02.2020, precum și avizul 

comisiilor de specialitate, 

conform prevederilor art. 191 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) și art. 409 

alin. (1) și (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art.196 alin. 

(1) lit. a) și art. 182 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

         Art.1 – Se aprobă modificarea statului de funcții pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre. 

         Art.2 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

   

 

         Nr._______                               Adoptată la data de _______/2020 

 

 

 

         PREŞEDINTE                                       CONTRASEMNEA 

                                                                  Secretar General al Județului  

      Ion PRIOTEASA                                                       

                                                                          Anda NICOLAE 

 

  

                                              CONSILIUL  JUDEŢEAN  DOLJ 

 

 PROIECT 



 

                                                                                               

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

ADMINISTRATOR PUBLIC 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr. 7025 din 06 .02.2020 

 

               PREȘEDINTE 

 

                    Ion PRIOTEASA  

        

Referat de aprobare  

a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Dolj  

 

În temeiul dispozițiilor art. 191 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

„Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele 

categorii principale de atribuţii: a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean..” 

    Alineatul (2) lit. a) al art.191din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prevede în mod expres 

faptul că: ”În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), preşedintele 

consiliului judeţean: a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean 

regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de 

funcţii..” 

        Conform prevederilor art. 409 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ,,Modificările intervenite 

în situaţia funcţiilor publice se fac prin acte administrative emise în următoarele 

situaţii: b) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o 

altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu 

încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia 

publică şi în fondurile bugetare anuale alocate.” 

Serviciul Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al 

Județului Dolj, prin referatul nr. 5751/2020,  solicită transformarea unei funcții 

publice vacante de execuție - consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul 

acestui serviciu, într-o funcție publică de execuție de nivel superior, respectiv, 

funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal din 

cadrul Compartimentului Domeniul Public.Transformarea solicitată vine în 

contextul în care atribuțiile și obiectivele revizuite și actualizate din fișa postului, 

aferentă funcției publice vacante de execuție - consilier, clasa I, grad profesional 

asistent, sunt complexe și conduc la un grad de responsabilitate sporit. 

 



 

Direcția  Imagine și Coordonare Instituții Subordonate solicită, potrivit 

referatului nr. 5744/05.02.2020, transformarea funcției publice vacante de 

execuție - consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului 

Relații cu ONG-uri și Programe Finanțate din Bugetul Județean - Servicul 

Programe Locale Relații cu Presa Imagine și ONG-uri al acestei direcții, într-o 

funcție publică de execuție de nivel superior, respectiv - consilier, clasa I, grad 

profesional superior. Motivarea transformării gradului profesional al funcție 

publice, mai sus menționată, este justificată de complexitatea activității Direcției 

Imagine și Coordonare Instituții Subordonate. 

 Menționăm faptul că pentru modificarea calității postului, conform celor 

mai sus menționate, avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nu este 

necesar, deoarece conform art. 409, alin. (1) și alin. (3) lit. c) din Codul 

Administrativ, autorităților și instituțiilor publice le revine obligația înștiințării  

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la 

dispunerea măsurii prin act administrativ. 

Având în vedere aspectele anterior expuse, propunem spre aprobare 

modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Dolj, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 

 

 

Șef Serviciu Organizare Resurse Umane, 

Anda Nicolae 

 

Întocmit,  

Ioana Grigorescu 

  



ROMÂNIA 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr.8652/10.02.2020 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării  statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean 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 

şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în 

calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării  statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, propus de preşedintele Consiliului 

Judeţean Dolj în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a 

constatat următoarele:  

 

 1) Obiectul/domeniul reglementat: funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Dolj. 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

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

în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: 

prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 

aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art. 191, alin. 1, lit. a şi alin. 2, lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art .409, alin. 1 şi alin. 3, lit. b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

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

compartimentului: activitatea se va desfăşura conform noilor prevederi aprobate.  

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 

este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al 

legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl 

avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului 

de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu 

procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri şi 

constituirea proiectului ordinii de zi. 



Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

 

      Avizat,                                                                                                             

DIRECTOR EXECUTIV, 

  DAIANA STOICA    

 

                                                                                                             Întocmit 

CONSILIER JURIDIC, 

MARIUS PETRESCU                                                                                              

 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ Anexa la hotărârea nr…………

I.

1 Preşedinte 1

2 Vicepreşedinte 2

II Funcţie de conducere (contract de management)

1 Administrator public 1

III. Categoria funcţiilor publice de conducere

1

Secretar general 

al județului II 1

2 Director executiv S II 5

3 Arhitect şef S II 1

4 Şef serviciu S II 13

5 Şef birou S II 6

26

1 S Superior 82

2 S Superior 7

3 Consilier achiziții publice S Superior 10

4 S Superior 20

5 S Superior 5

6 SSD Superior 1

7 M Superior 3

8 S Principal 11

9 Consilier juridic S Principal 1

10 S Principal 1

11 Inspector S Principal 1

12 S Asistent 9

13 Consilier achiziții publice S Asistent 1

14 S Asistent 2

15 Consilier S Debutant 1

155

181

 STAT DE FUNCŢII 
    întocmit în conformitate cu prevederile  Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ și  Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit  

din fonduri publice 

Funcţii de conducere
Nivel 

studii

Grad 

profesional

Nr. 

posturi 

Funcţii de demnitate publică

TOTAL FUNCŢII PUBLICE CONDUCERE

Funcţii publice de executie
Nivel 

studii

Grad 

profesional

Nr. 

posturi 

TOTAL FUNCŢII PUBLICE

Consilier

Consilier juridic

Inspector

Auditor

Referent de specialitate

Referent

Consilier

Consilier achiziții publice

Consilier

Inspector

TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE



de conducere de executie

16 Sef serviciu S II 1

17 Consilier S IA 22

18 Inspector de specialitate S IA 1

19 Consilier S I 1

20 Consilier S II 1

21 Consilier S 6

22 Referent SSD IA 1

13 Magaziner M;G 1

24 Muncitor calificat M;G I 2

25 Arhivar M IA 1

26 Şofer M;G I 6

43

TOTAL PERSONAL 228

TOTAL FUNCŢII CONTRACT DE MUNCĂ

Personal contractual din cadrul aparatului de specialitate

Functia
Nivel 

studii

Grad 

profesional 

sau treapta

Nr. 

posturi




