
 

 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN  DOLJ 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea modificării statului de funcții pentru  

Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj 

 

 

 Consiliul   Județean   Dolj întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 75828 din 18.11.2020 al Direcției 

Publice Comunitare de Evidența Persoanelor, raportul de specialitate al Serviciului 

Organizare Resurse Umane nr. 25737/08.10.2020, raportul de specialitate al 

Serviciului Juridic, Administrație Locală nr. 26065/12.10.2020, precum și avizul 

comisiilor de specialitate, 

în baza art. 610 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, art. 9 alin. (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;  

  în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 182  și art.196 alin.1 

lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

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

Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj, conform anexei  la prezenta hotărâre. 

Art.2 – (1) Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Direcția 

Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj, vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

              (2) Prezenta hotărâre se va comunica Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici. 
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Nr. 75828 din  05.10.2020 

                                                                                                                  PREȘEDINTE 

                                                                                          DORIN COSMIN VASILE 
 
     

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții 

pentru  Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj 
 

 

 

 În statul de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor 

(D.P.C.E.P.) Dolj au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 

159/31.08.2020  un nr. de 46 posturi, dintre care 44 sunt funcții publice și 2 posturi 

sunt de natură contractuală. 

Prin adresa nr.24615 din 23 septembrie 2020, înregistrată la Direcția Publică 

Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj sub numărul de mai sus, Serviciul 

Organizare Resurse Umane din cadrul Consiliului Județean Dolj ne-a transmis adresa 

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.29513/2020 prin care ni se comunică 

faptul că avem obligația stabilirii funcției publice de execuție de consilier achiziții 

publice în condițiile reglementate de art.610 alin.(1) din Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

În art.610 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare este prevăzut: 

,,Art.610 

    (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 de 

zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să stabilească funcţia 

publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea 

denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de 

achiziţie publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor 

funcţii publice de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice 

de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%. 

    (2) Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice în 

condiţiile alin. (1) ocupă funcţii publice care implică desfăşurarea de activităţi de 

achiziţie publică, în proporţie mai mare de 50% din atribuţiile aferente funcţiei 

publice, vor fi numiţi în funcţiile publice de consilier achiziţii publice în maximum 30 

de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).,, 

În cadrul Compartimentului financiar contabilitate administrativ al Direcției 

Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj există un post în a cărui fișă sunt 

prevăzute achivități de achiziții publice mai mult de 50%, post ocupat de către doamna 

consilier superior Calotă Daniela-Victoria. 
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Ținând cont de cele de mai sus, se impune modificarea statului de funcții actual al 

Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj prin schimbarea 

denumirii funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional superior din 

cadrul Compartimentului financiar contabilitate administrativ în  consilier 

achiziții publice, clasa I, grad profesional superior. 

Prin schimbarea denumirii funcției menționate mai sus, drepturile salariale ale 

funcționarului public respectiv rămân neschimbate, prin urmare instituția nu 

majorează sumele din bugetul alocat la titlul „Cheltuieli de personal”. 

Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (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 și ale art. 173 alin.1 

lit.a) și  alin. (2) lit. c) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, este necesară 

adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Județean Dolj prin care să fie aprobat statul de 

funcții al D.P.C.E.P. Dolj conform modificările propuse. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marin STĂNICĂ 

 

 

  



 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ 

Serviciul Organizare Resurse Umane 

Nr. 25737 din 08.10.2020 

                

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea  

statului de funcții pentru Direcţia Publică Comunitară de Evidență a 

Persoanelor Dolj 

 

 

Direcţia Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj este instituţie 

publică de interes județean, cu personalitate juridică, organizată în subordinea 

Consiliului Județean Dolj cu scopul 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 și de eliberare a certificatelor de stare 

civilă, a cărților de identitate și ale celor de alegător. Activitatea Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj se desfășoară în interesul persoanei și al 

comunității, în sprijinul instituțiilor statului, pe baza și în executarea legii. 

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. 

De asemenea, potrivit art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001, 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, cu modificările și 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 Inspectoratului.” 

 Din analiza referatului de aprobare a proiectului de hotarâre privind aprobarea 

modificării statului de funcții pentru Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a 

Persoanelor Dolj, nr. 75828/2020, s-au constatat următoarele: 

Conform art. 610 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare “(1) Autorităţile şi instituţiile publice au 

obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului 

II al părţii a VI-a să stabilească funcţia publică/funcţiile publice de execuţie de 

consilier achiziţii publice prin schimbarea denumirii funcţiilor 

 

 

 

 

 



 

 

 

 publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai 

mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de 

consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu 

atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%. (2)Funcţionarii 

publici care la data aprobării structurii organizatorice în condiţiile alin. (1) ocupă 

funcţii publice care implică desfăşurarea de activităţi de achiziţie publică, în 

proporţie mai mare de 50% din atribuţiile aferente funcţiei publice, vor fi numiţi în 

funcţiile publice de consilier achiziţii publice în maximum 30 de zile de la expirarea 

termenului prevăzut la alin. (1).”  

Ținând cont de faptul că Direcţia Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor 

Dolj nu a stabilit funcția publică/funcțiile publice de consilier achiziții publice, în 

termenul prevăzut de lege, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a transmis 

Consiliului Județean Dolj adresa nr. 29513/2020, prin care sesizează că nu au fost 

remediate deficiențele constatate în aplicarea legislației care reglementează funcția 

publică în cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, 

respectiv stabilirea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice. 

Astfel, prin statul de funcții înaintat spre aprobare, ținând cont de faptul că o 

funcție publică din instituție are în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică 

mai mult de 50%, Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj 

propune următoarea modificare: 

- o funcție publică de execuție, ocupată, de consilier, clasa I, grad profesional 

superior, din cadrul Compartimentului Financiar, Contabilitate, Administrativ, își 

schimbă denumirea în consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior.  

Funcționarul public care ocupă funcția publică mai sus menționată, va fi numit 

în noua funcție în maximum 30 de la data schimbării denumirii funcției publice, cu 

menținerea drepturilor salariale de care acesta beneficiază.   

În vederea modificării statului de funcții, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor 

şi Administrarea Bazelor de Date a acordat aviz favorabil Direcţiei Publice 

Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj. 

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. 

Având în vedere aspectele anterior invederate, Serviciul Organizare Resurse 

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

Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj.  

 

 

                     Șef Serviciu, 

 ORGANIZARE REUSRSE UMANE 

 

                          Anda NICOLAE                                                                                  

 

                                                                                                          Întocmit, 

                                                                                                      Elena Buduru 

  



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 26065/12.10.2020 

    

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții pentru 

Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor 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 funcții pentru Direcția Publică 

Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj 

și a constatat următoarele: 

 

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

Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor 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. 9 alin. (3) din OG nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) , art. 182, art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 610 din 

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

 

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

compartimentului juridic: nu au fost identificate. 

 

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

întmeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat 

la atribuțiile 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                                                                                                                        Întocmit 

Șef serviciu juridic            Consilier Juridic 

         

    Daiana Stoica                       Cristian Buzata 

 

 
 

 



 

 

        

 
DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ DE            

EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DOLJ                         Anexa  la Hotărârea nr. _______/2020  

        

 

 

 

STAT DE FUNCŢII CENTRALIZAT 

(Întocmit conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea funcției Nivel  

studii 

Grad  

profesional 

Treapta 

profesională 

Număr 

posturi De conducere De execuție 

1. Director executiv  S II  1 

2. Șef serviciu  S II  2 

3. Șef birou  S II  2 

4.  Consilier juridic S superior  4 

5.  Consilier juridic S asistent  1 

6.  Consilier S superior  10 

7.  Consilier S principal   2 

8.  Consilier achiziții 

publice 

S superior  1 

9.  Inspector S superior  17 

10.  Inspector S asistent  1 

11.  Referent M superior  3 

12.  Șofer  M;G  I 1 

13.  Îngrijitor M/G   1 

 TOTAL    46 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marin STĂNICĂ 

 

 




