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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___
privind modificarea anexeinr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița

nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei
Județene de Evidentă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare

Consiliul Județean Ialomiţa,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3985/2021 - ă din _4X-02X.02.2021 al Președintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,

- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind
aprobarea organigramei șistatului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidentă a Persoanelor
Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare,

Examinând:

- adresa nr. 840 din 11.02.2021 a Direcţiei Județene de Evidenţă a Persoanelor
Ialomița;

- Raportul de specialitate nr. 402Y_70441-/2021 —B din MN.0204..2021 al Direcţiei Buget
Finanțe;

- Avizul nr. /2021 - ____ din „2021 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligaţii și incompatibilităţi;

- Avizul nr. /2021 -___ din „2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate,
asistență socială și familie;

- Avizulnr. /2021 -___ din 2021 al Comisiei economico — financiară și
agricultura,

În conformitate cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 385 alin. (3) din Ordonanţa de

Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;

- prevederile Ordonanţei de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea
unor masurifinanciare;

- prevederile Ordinului nr. 1360/2019 al Ministrului Dezvoltării Regionale și
Administraţiei Publice privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de
Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsurifinanciare, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011. '

- prevederile Legii — cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduripublice, cu modificările şi completările;
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- prevederile art. 58 și art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

- prevederile art. 84 și art. 86 din Regulamentul de organizare și funcţionare a
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean lalomita nr. 3 din
19.01.2017, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. | (1) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/21.04.2016
privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidentă a
Persoanelor lalomiţa, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:

- postul de la poziția nr. 8 din statul de funcţii (ID post 211906) de consilier juridic,

clasa i, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Juridic, Contencios și Relaţii
Publice, se transformăîn consilier juridic, clasa |, grad profesional principal;

- postul de la poziția nr. 10 din statul de funcții (ID post 211905) de consilier juridic,
clasa |, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Evidenţa Persoanelor, se
transformă în consilier, clasa |, grad profesional asistent.

(2) Se aprobă statul de funcții actualizat al Direcţiei Judeţene de Evidentă a Persoanelor
Ialomița, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. Il Prezenta hotărâredevine obligatorie și produce efecte de la data comunicării.

Art. Il Prin grija Secretarului General al Judeţului lalomiţa, prezenta hotărâre se va
comunica, spre ducere la îndeplinire, Direcţiei Buget Finanțe din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean lalomiţa, Direcţiei Judeţene de Evidentă a Persoanelor
Ialomiţa și, spre știință, Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomița, urmând să fie publicată pe

„site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa — Secţiunea “Monitoruloficial al Judeţului”.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avizează

Secretarul General al Judeţului Ialomiţa

Adrian-Robert IONESCU

Nr. > Rd/Oc
Adoptată la Slobozia B.S.M.
Astăzi „2021 2 ex.

Consiliul Judetean lalomita
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Funcţia publică Ş 3 Funcţia contractuală

-S E a
Nr 3 & S Ș eGri. STRUCTURA ID postfunctii publice & S 3 8 & 3

de conducere de execuţie 3 3 3 de conducere de execuţie R $ me Nr.posturi$ 3 3 * studii

5&
1 211890|DIRECTOR EXECUTIV i 1 Ss 1
i |SERVICIUL STARE CIVILĂ
2 ] 211891|SEF SERVIZIU Î ! II s 1_] ] |
1.1 |COMPARTIMENT REGIM STARE CIVILĂ

3 211902 CONSILIER l superior $ 14]. 211903 CONSILIER l superior S 1
1.2 |COMPARTIMENT MENŢIUNI STARE CIVILĂ

5 Ț 211894 CONSILIER ! superior Ss 1
8 211898 CONSILIER i superior E 1
7 Ț 211904 CONSILIER | asistent Ss 1
1.3 [COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS ŞI RELAŢII PUBLICE
8 Ț 2119086 CONSILIER JURIDIC l principal $ 1
9 211899 CONSILIER | superior Ss i
II |COMPARTIMENT EVIDENŢA PERSOANELOR

10 Ţ 211905 CONSILIER i asistent s 1
11 211897| CONSILIER L superior Ss 1
12 211895 CONSILIER Il principal Ss 1
13 2118896 CONSILIER l superior Ş 1
14 | 211901 CONSILIER i asistent Ss Î
III [COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABILITATE, RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV

15 Ț 211892] INSPECTOR | superior Ss 1
16 211893 INSPECTOR | principal Ss 1
17 211900 CONSILIER ACHIZIŢII ! asistent Ss 1

PUBLICE
IV |PERSONAL CONTRACTUAL

18
Şofer 1 1

19
îngrijitor 1
 
NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE 17
 

NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE
 

NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE 15
 

NR. TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE     
 

- NR. TOTAL FUNCTIIIN INSTITUTIE
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PREȘEDINTE Nr, 3205/2021 - £ din _/Y. 02 .2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean

Ialomița nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigrameiși statului de funcţii ale Direcţiei
Judeţene de Evidentă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii se propune modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean lalomiţa nr. 41 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei şi statului de
funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidentă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările
ulterioare.

Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificărileși completările ulterioare, consiliul
judeţean îndeplinește atribuţii privind organizarea și funcţionarea aparatului de specialitate, precum şi
al instituţiilor și serviciilor publice de interes judeţean și în exercitarea acestor atribuţii aprobă
organigrama şi statul de funcţii.

Prin adresa 840 din 11.02.2021, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, propune
Consiliului Judeţean Ialomița, modificarea statului de funcţii prin transformarea posturilor, după cum
urmează:

- postul! de ia poziţia nr. 8 din statul de funcţii (ID post 211906) de consilier juridic, clasa |, grad
profesional asistent din cadrul Compartimentului Juridic, Contencios și Relaţii Publice, se transformă în
consilier juridic, clasa |, grad profesional principal;

- postul de la poziţia nr. 10 din statul de funcţii (ID post 211905) de consilier juridic, clasa |, grad
profesional debutant din cadrul Compartimentului Evidenţa Persoanelor, se transformă în consilier,
clasa |, grad profesional asistent.

În contextul celor de mai sus, menţionăm că propunerea nu modifică numărul maxim al
funcțiilor publicea! Direcţiei Judeţene de Evidentă a Persoanelor Ialomiţa, acesta rămâneastfel cum a
fost. stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţanr. 41 din 21.04.2016, cu modificările și
completările ulterioare.

Având în vedere cele expuse, apreciez că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate și de
oportunitate și propun Consiliului Judeţean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conţinutul
prezentate în proiect.

PREŞEDINTE

MARIAN PAVEL

m)

Redactat,

Bărăgan Stelică Marius

Consiliul Judetean Ialomita

Q10000071351
   

 

     

 

      

 

 



- ” Hambar af CISG Fadarntien

| ROMANIA

CONSILI JLJUDEŢEAN iALE

Tel.: 0243 220200 | , N web: www,cicnet.ro
Fax: 0243 230250 Slobozia - Piaţa Revoluţiei Nr. 1 e-mail: ciQcicnet.ro

DIRECȚIA BUGET FINANȚE
Nr. /AI-fe [ALDE 2021

   

 

RIĂR SIMTEX (O
   “CERTIFIED MANAGEMENT EvSTEM
îti iti  
 
 

 

RAPORT
La proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judetean

Ialomita nr. 41/21.04.2016_privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale
Direcţiei Judetene de Evidenţă a Persoanelor Ialomita, cu modificările si

completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean aprobă
organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor ŞI serviciilor
publice de interes judeţean.

Prin adresa nr. 840/11.02.2021 înregistrată la Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr. 3.556/2021-
P/12.02.2021, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa solicită modificarea statului de
funcţii prin transformarea a două posturi vacantefuncții publice după cum urmează:

- postul de la poziţia nr. 8 din statul de funcţii (ID post 211906) de consilier juridic, clasa ], grad
profesional asistent din cadrul Compartimentului Juridic, Contencios şi Relaţii Publice, se transformă
în consilier juridic, clasa , grad profesional principal;

- postul de la poziţia nr. 10 din statul de funcţii (ID post 211905) de consilier juridic, clasa |,
grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Evidenţa Persoanelor, se transformă în
consilier, clasa I, grad profesionalasistent.

Propunerile de mai sus nu modifică numărul maxim de posturi aprobat în baza prevederilor
O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, precum și pentru stabilirea unor măsurifinanciare, cu modificările şi completările ulterioare şi
comunicat prin adresa Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomiţa nr. 8.017/19.05.2020 şi înregistrată la
Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr. 10.039/2020-G/20.05.2020, adresă care, pentru anul 2021 nu fost
actualizată.

Atașat vă transmitem în copie adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa
menţionată mai sus.

Directorexecutiv,

Mihaela Moroianu
PN 7

Compartiment Resurse Umane,

" Gheorghiţa Diaconescu

Consiliul Judetean ialomita

“NN
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIȚA  =
DIRECȚIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ

A PERSOANELORIALOMIŢA
Compartimentul Financiar — Contabilitate,

Resurse Umane, Administrativ

Nr. Wa 11.02.2021

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIȚA |
Domnului Președinte Marian PAVEL

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. (a) din Ordonanţa de Urgenţă nr.

57/2017 privind Codul Adminstrativ, potrivit căreia “Consiliul Judeţean îndeplinește

atribuţii privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţeanale instituţiilor publice de interesjudețean și ale societaţilorși regiilor

autonome de interes judeţean”și ale alin. (2) lit. (c) “În exercitarea atribuțiilor prevăzute

Ia alin. (1) lit. (a) Consiliul Judeţean aprobă regulamentul de organizare și funcţionare a

Consiliului Judeţean, organigrama, ștatul de funcţii, regulamentul de organizare si

funcționare ale aparatului de specialitate al consiliuluijudeţean, precum și ale instituţiilor

publice de interes județean ...“, vă rugăm sa supuneți spre analiză și aprobare proiectul de

hotărâre privind modificarea anexeinr.2 la hotărârea ConsiliuluiJudeţean Ialomiţa nr. 186

din 27.11.2020 privind modificarea anexei nr.2 la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa

nr. 41 din 21.04.2016 privind aprobarea organigrameiși ștatului de funcţii al Direcţiei

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor lalomiţa,cu modificările şi completările ulterioare.

Propunem, modificarea statului de funcții prin transformarea a două posturi

vacante din cadrul următoarelor compartimente:

- CompartimentulJuridic, Contencios și Relaţii Publice la nr. crt. 8, ID 211906din ștatul

de funcţii a funcţiei publice de execuţie de consilier juridic, clasa |, gardul profesional

“asistent”în consilierjuridic, clasa , grad profesional “principal”.

Consiliul Judetean Ialomita

10000085436
           

 

   



-  Compartimntul Evidenta Persoanelor la nr. crt. 10, ID 211905 din statul de funcții a

funcției publice de execuţie de consilier juridic, clasa I, gardul profesional “debutant”

în consilier, clasa 1, grad profesional “asistent”,

Facaem precizarea că transformarea acestor posturi nu modifică numărul maxim

de posturi aprobate.

În conformitate cu dispozițiilor art. 173 alin. 2 lit. (ic) din Ordonanta de Urgenta

nr. 57/2017 privind Codul Adminstrativ, vă rugăm să supuneţi atenției și aprobării

modificarea statului de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa,

astfel cum afostformulată propunerea.

Anexăm organigrama şi ştatul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor

Ialomița în forma modificată.

Vă mulțumim!

Cu stimă,

RIȚĂ NICOLAE
“e

a
PiircroREXECUTIV

inspector,

Damian Francisca Andreia
Îl]

B-dul Chimiei, Nr.13, Municipiul Slobozia, Judetul lalomiţa, cod 320063
Tal: 0243235117;  Tei-Fax: 0243235119

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

