CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
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.75519 din 30.06.2020 al Direcției
Publice Comunitare de Evidența Persoanelor, raportul de specialitate al Serviciului
Organizare Resurse Umane nr. 18988/03.07.2020, raportul Serviciului Juridic,
Administrație Locală nr. 19370/08.07.2020, avizul comisiilor de specialitate, precum
și avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr.
3323076/06.07.2020;
în baza art. 478 alin. (2), 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.
Nr.______
PREŞEDINTE
ION PRIOTEASA

Adoptată la data de ______/2020
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Nr. 75519 din 30.06.2020

PREȘEDINTE
ION PRIOTEASA

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind transformarea a două funcții publice de
execuție din statul de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a
Persoanelor Dolj pentru anul 2020

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.
139/31.07.2019 un nr. de 46 posturi, dintre care 44 sunt funcții publice și 2 posturi sunt de
natură contractuală.
Ca urmare a îndeplinirii condițiilor prevăzute de art.479 din O.U.G. 57/2019 privind
Codul administrativ de către un număr de doi funcționari publici, prin Dispoziția nr.
79/19.05.2020, respectiv prin Dispoziția nr.81/21.05.2020 conducătorul instituției a dispus
măsura organizării examenelor de promovare în gradul profesional imediat superior celui
deținut în data de 29.06.2020 – proba scrisă, pentru funcțiile publice ocupate de aceștia.
În urma promovării examenelor menționate mai sus de către cei doi funcționari
publici, conform Rapoartelor finale ale examenelor nr. 75512/29.06.2020 și nr.
75513/29.06.2020 (anexate prezentului în copii certificate pentru conformitate), se impune
modificarea statului de funcții actual al D.P.C.E.P. Dolj prin transformarea funcțiilor publice
ocupate de aceștia, după cum urmează:
a) funcția publică de execuție de inspector clasa I, grad profesional principal la
Biroul stare civilă al Serviciului stare civilă se va transforma în funcția publică de
execuție de inspector clasa I, grad profesional superior;
b) funcția publică de execuție de inspector clasa I, grad profesional principal la
Serviciul evidența persoanelor se va transforma în funcția publică de execuție de
inspector clasa I, grad profesional superior.
În conformitate cu prevederile art. 478 alin.(2) din Ordonanța de urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ:,,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,,
Prin transformarea funcțiilor menționate mai sus, instituția se încadrează în bugetul
alocat la titlul „Cheltuieli de personal”.
Facem precizarea că prin adresa nr.17190/2000 înregistrată la D.P.C.E.P. Dolj sub
nr.75363/21.05.2020 Agenția Națională a Funcționarilor Publici a transmis că, fiind examen
de promovare, nu este necesară înștiințarea sa și nici solicitarea desemnării de reprezentanți
din partea agenției, deoarece modificările intervenite au loc prin transformarea funcțiilor
publice ca urmare a promovării în grad profesional, prin urmare Agenția Națională a
Funcționarilor Publici va fi înștiințată după aprobarea modificărilor propuse.

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. (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. 18988 din 03.07.2020

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 solicitării nr. 75522/2020, înregistrată la Consiliul Județean Dolj
sub nr. 18820/2020, prin care Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor
Dolj solicită modificarea statului de funcții, s-au constatat următoarele:
Conform art. 478 alin. (1) și (2) din Codul Administrativ aprobat prin O.U.G.
nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 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. 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.

De asemenea, 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, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a
Persoanelor Dolj, în luna iunie 2020 a organizat examen de promovare în gradul
profesional imediat superior celui deținut, iar în urma acestuia, doi salariați al
instituției au fost declarați “admis”, fapt pentru care se propune modificarea statului
de funcții astfel:
- transformarea unei funcții publice de execuție de inspector, clasa I, grad
profesional principal, din cadrul Biroului Stare Civilă al Serviciului Stare Civilă în
inspector, clasa I, grad profesional superior, ca urmare a promovării titularului postului
în gradul profesional imediat superior celui deținut;
- transformarea unei funcții publice de execuție de inspector, clasa I, grad
profesional principal, din cadrul Serviciului Evidența Persoanelor, în inspector, clasa
I, grad profesional superior, ca urmare a promovării titularului postului în gradul
profesional imediat superior celui deținut.
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.
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
DIRECŢIA JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr.19370/08.07.2020

VIZAT
DIRECTOR EXECUTIV
OVIDIU ROȘCA

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 prevederile/normele aplicabile domeniului
reglementat, respectiv prevederile:
-art.478 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
-art.9 alin.3 din O.G. nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea
serviciilor publice comunitare de evidență a serviciilor publice comunitare de
evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare,
-art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c) și 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
compartimentului juridic: nu este cazul;
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul
de hotărâre este întemeiat, 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,
ȘEF SERVICIU

ÎNTOCMIT,
CONSILIER JURIDIC,

DAIANA STOICA

Manea Mioara-Veronica

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Denumirea funcției
De conducere
De execuție
Director executiv
Șef serviciu
Șef birou
Consilier juridic
Consilier juridic
Consilier
Consilier
Inspector
Inspector
Referent
Șofer
Îngrijitor

TOTAL

Nivel
studii
S
S
S
S
S
S
S
S
S
M
M;G
M/G

Grad
profesional
II
II
II
superior
asistent
superior
principal
superior
principal
superior

Treapta
profesională

I

Număr
posturi
1
2
2
4
1
11
2
14
3
4
1
1
46

