CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii pentru
Direcţia Județeană de Pază și Servicii Dolj
Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în ședință ordinară;
având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Direcţia Județeană de Pază
și Servicii Dolj nr. 1261/07.05.2021, prin care se propune aprobarea modificării
organigramei și a statului de funcţii, adresa Instituției Prefectului Județului Dolj, nr.
4820/27.04.2021, înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 9897/27.04.2021,
Raportul de specialitate al Serviciului Organizare Resurse Umane nr.
10532/07.05.2021, Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Administrație
Locală nr. 10807/11.05.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,
în baza art. III alin. (8) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), a art. 182 alin.
(1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 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 organigramei pentru Direcţia Județeană de Pază
și Servicii Dolj, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă modificarea statului de funcții pentru Direcţia Județeană de
Pază și Servicii Dolj, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Hotărârea Consiliului Judeţean Dolj nr. 160/31.08.2020 îşi încetează
aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj și Direcţia
Județeană de Pază și Servicii Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Nr. _______

Adoptată la data de _______/2021

PREŞEDINTE,
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Dorin Cosmin VASILE
Anda NICOLAE

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE PAZĂ ŞI SERVICII DOLJ
Nr. 1261/07.05.2021
PREȘEDINTE,
DORIN COSMIN VASILE

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții
pentru Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj
Urmare dispozițiilor art. III alin. (8) din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare, coroborate cu prevederile art.5 din O.U.G. nr.2/2017, a
Ordinului M.D.L.P.A. nr.338 din 10.03.2021 și adresei nr.4820/27.04.2021 emisă de
către Instituția Prefectului Județului Dolj și înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr.
9897/27.04.2021, se impune ca serviciul de pază a obiectivelor de interes județean
potrivit pct. 3 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010 să cuprindă 137 posturi.
La momentul actual, Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj are aprobate prin
Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr.160/31.08.2020, un număr de 176 posturi, din care
138 posturi sunt în cadrul “Serviciului de Pază”.
Serviciul de Pază este format din 1 post de conducere – șef serviciu și două
compartimente:
1. Compartiment Monitorizare și Control care cuprinde 10 posturi: 5 referenți și
5 șoferi;
2. Compartiment Asigurare Pază la Instituții de Interes Județean care cuprinde
127 posturi paznic, 122 ocupate și 5 vacante.
Motivul încadrării în numărul maxim de 137 posturi îl constituie prevederile legale
mai sus menționate, fapt ce implică radierea unui post de paznic vacant din cadrul
Compartimentului Asigurare Pază la Instituții de Interes Județean, astfel încât numărul
posturilor din cadrul Serviciului de Pază să fie de 137 posturi. Compartimentul Asigurare
Pază la Instituții de Interes Județean va avea 126 posturi de paznic.
Numărul total de posturi din organigrama și statul de funcții ale Direcției
Județene de Pază și Servicii Dolj, se va modifica de la 176 de posturi la 175 de
posturi.
Având în vedere aspectele prezentate, propunem spre aprobare modificarea
organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Județeană de Pază și Servicii
Dolj, conform anexelor.

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ
Serviciul Organizare Resurse Umane
Nr. 10532 din 07.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea
organigramei și a statului de funcții pentru Direcţia Județeană de Pază și
Servicii Dolj
Direcţia Județeană de Pază și Servicii Dolj este o instituţie publică de
interes județean, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Consiliului
Județean Dolj, cu scopul de a asigura paza obiectivelor, bunurilor și valorilor de
interes județean, precum și de a presta 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 hotarâre privind
aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Direcția
Județeană de Pază și Servicii Dolj, nr. 126/2021, s-au constatat următoarele:
Direcţia Județeană de Pază și Servicii Dolj funcționează cu un număr de
176 de posturi, dintre care 138 de posturi sunt prevăzute pentru Serviciul de Pază,
serviciu organizat în cadrul direcției, al cărui număr de posturi este stabilit în
funcție de numărul de locuitori și este comunicat de Instituția Prefectului conform
art. III alin. (8) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare.
Instituția Prefectului - Județul Dolj prin adresa nr. 4820/2021, înregistrată
la Consiliul Județean Dolj sub nr. 9897/2021, a comunicat numărul maxim de
posturi aferent anului 2021, pentru județul Dolj, număr de posturi stabilit conform
O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu

modificările și completările ulterioare. Astfel, pentru serviciul de pază a
obiectivelor de interes județean a fost comunicat un număr de 137 de posturi.
Potrivit celor expuse, prin statul de funcții înaintat spre aprobare,
Direcţia Județeană de Pază și Servicii Dolj propune un număr de 175 de posturi,
față de 176 posturi aprobate, cu următoarea modificare:
- se desființează 1 post vacant de paznic din cadrul Serviciului de Pază
– Compartiment Asigurare Pază la Instituții de Interes Județean.
Prin desființarea postului de paznic, Serviciul de Pază va avea 137 de
posturi și se va încadra în numărul maxim de posturi comunicat de Instituția
Prefectului - Județul 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.
Organigrama propusă spre aprobare de către Direcţia Județeană de Pază și
Servicii Dolj se modifică în ceea ce privește structura de personal a Serviciului
de Pază, ca urmare a desființării postului vacant de paznic.
Având în vedere aspectele anterior invederate, Serviciul Organizare
Resurse Umane propune spre aprobare organigrama și statul de funcții în forma
înaintată de către Direcţia Județeană de Pază și Servicii Dolj.

ADMINISTRATOR PUBLIC

Șef Serviciu,
Organizare Resurse Umane

Cosmin DURLE
Elena BUDURU

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală
Nr. 10807/11.05.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi
a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Pază şi Servicii 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 organigramei şi a statului de funcții pentru Direcţia
Judeţeană de Pază şi Servicii Dolj, propus de Președintele Consiliului Județean Dolj
și a constatat următoarele:
1) Obiectul/domeniul reglementat: modificarea organigramei şi a statului de
funcții.
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.
În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile
domeniului reglementat, respectiv prevederile:
- art. III alin. (8) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare, cu modificările şi completările ulterioare.
3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
serviciului juridic: nu a fost identificat.
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 atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu,
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 Juridic,

Consilier Juridic

Daiana Stoica

Marius Petrescu

ANEXA NR. 1. ________
la Hot.C.J.Dolj nr.______/2021
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CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
DIRECTIA JUDETEANA DE PAZA SI SERVICII DOLJ
ANEXA NR. 2
la Hot. C.J.Dolj nr.______/_________.2021

ȘTAT DE FUNCȚII CENTRALIZAT
întocmit conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice
Nr. Crt.
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