
ROMANIA 

CONSILIUL AMMAN IALOMITA 

Examinand: 

Raportal nr.X 111124a  din /16.10,  
— Avizul nr. 	din 

incompatibilit ăţ i; 

- Avizul nr. 
familie, 

din 	.2022 al Comisiei pentru mimed, s ă nSă tate, asisten ţă  socială  ş i 

.2022 al Direetiei Investitii ş i Servicii Publice; 
.2022 al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 

Tel.: 0243 230200 

Fax: 0243 230250 Slobozia - Piata Revolutiei Ni- 1 
web: www.cicnetro 

e-mail: cli@cicnetro  

PROIECT DE HOTĂ RARE NR. 	 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare ş i Functionare al Direc ţ iei Jude ţ ene de 
Evidenţă  a Persoanelor Ialomita 

Consiliul Jude ţ ean Ialomi ţ a, 

Avand in vedere: 
— Referatul de aprobare nr. .14 096 J/Idin  '. 9.2022 al Pre ş edintelui Consiliului Jude ţ ean 

Ialomiţ a; 
— Adresa nr.6476/13.09.2022 a Direc ţ iei Judetene de Eviden ţă . a Persoanelor falomita; 
— Hotă rdrea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr.22 din 19.02.2018 privind aprobarea Regulamentului 

de Organizare ş i Funcţ ionare al Direc ţ iei Tudetene de Evidenţă  a Persoanelor Ialomi ţ a; 
— Avizul Direcţ iei Nationale pentru Eviden ţ a Persoanelor nr,  00.0  din  0 3 la  

În conformitate Cu: 
— prevederile art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.c)  i aim. (5) lit.k) din Ordonan ţ a de Urgentă  a 

Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 
- prevederile Ordonan ţ ei Guvemului nr.8412001 privind infiintarea, organizarea  i func ţ ionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă  a persoanelor, cu modific ă rile ş i complet ă rile 
ulterio are; 

— prevederile Legii m-.372/2002 pentru aprobarea Ordonan ţ ei Guverrtului nr.84/2001 privind 
infiintarea, organizarea ş i functionarea serviciilor publiee comunitare de evidentă  a persoanelor, 
cu modifie ă rile ş i completă rile ulterioare; 

— prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  legislativ ă  pentru elaborarea actelor 
normative, republicat ă , Cu modific ă rile ş i cornplet ă rile ulterioare; 

— prevederile art.49 din Regulamentul de organizare ş i functionare a Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, 
aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomita nr.46 din 30.03.2021, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterio are, 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit, a) din Ordonanta de Urgen ţă  a Guvemului nr. 57/2019 privind 
Codul aclministrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 



110TIRASTE: 

Art. 1 Se aprobâ Regulamentul de Organizare ş i Funcţ ionare al Direc ţ iei Judeţ ene de Evidenţă  a 
Persoanelor lalomi ţ a, conform anexei care face parte integrant ă  din prezenta hot ă ră re. 

Art. 2 La data intră rii în vigoare a prezentei hot ă ră ri se abrog ă  Hot ă rfirea Consiliului Jude ţ ean 
Ialomi ţ a nr.22 din din 19.02.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare ş i Funeţ ionare al 
Direcţ iei Jude ţ ene de Evidenţă  a Persoanelor Ialomi ţ a. 

Art. 3 Prezenta hot ă ră re devine obligatorie si produce efecte de la data comunic ă rii. 

Art. 4 Prin grija Secretarului General al Jude ţ ului Ialomi ţ a, prezenta hark-Are va fi comunicat ă  
spre ducere la Indeplinire Diree ţ iei Judeţ ene de Eviden ţă  a Persoanelor Ialomi ţ a ş i, spre stiinţă , Direc ţ iei 
Investi ţ ii si Servicii Publice ş i Institu ţ iei Prefectului Jude ţ ului Ialomiţ a, urmand a fi publicat ă  pe site-ul 
Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a, see ţ iunea "Monitorul Oficial al Judefului". 

PRE$EDINTE, 

MARIAN PAVEL 

Contrasemneaz ă  pentru legalitate 

Secretarul General al Judetului Ialomita 

Adrian Robert IONESCU 

Nr. 	 
Emis ă  la Slobozia 
Ast ă zi 	 .2022 

DCS 
1 ex 

    



Artexa 
la Hotă i'area CJ Iaioini ţ a nr. 	din 	2022 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE FUNCTIONARE AL DIRECTIEI 

JUDETENE DE EVIDENTA A PERSOANELOR IALOMITA 

CAPITOLUL I 

DISPOZITII  GENERA LE 

Art. 1 Direc ţ io  Jude  ţ ean ă  de Evidentă  a Persoanelor lalorni ţ a este institu ţ ie publică  
de interes judetean, Cu  personalitate juridic ă , infiin ţ ată  in subordinea Consiliului 

Judetean 

Art. 2 (1) Scopul Direc ţlei  Jude  ţ ene de Eviden ţă  a Persoanelor lalomi ţ a este 

exercitarea competentelor ce  îi  sunt date prin lege  pen  tru punerea in aplicare a 

prevederilor actelor normative care reglementeaz ă  at& activitatea de intocmire, 

p ă strare, evident ă  .,si eliberare a actelor de stare civilă , a că rtilor de identitate, a 

că rtilor electronice de identitate, Cat i  cea de primire  i  eliberare a documentelor, 

în  sistem de ghiseu unic. 

(2) Activitatea Directiei  Jude  ţ ene de Eviden ţă  a Persoanelor lalomi ţ a se 

desfă soară  in interesul persoanei ş i al comunită tii, in sprijinul institutiilor statului, 

exclusiv pe baza si in executarea legii. 

Art. 3 (1) Direc ţ io Judetean ă  de Evident  a Persoanelor lalomita este organizată  
pe domenii de  activit  ate in servicii  i conipartimente, precum  i  structuri 

subordon  ate direct Directorului Executiv, fiecare cu o component ă  pro  prie 

rezultată  din prezentul reguloment. 

(2) Structura organizatoric ă , statul de functii, num ă rul de personal si 

regulamentul de organizare  i  func ţ ionare se aprobă  prin hotă ră rea Consiliului 
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Judetean lalomita, cu avizul Directiei pentru Evidenta Persoanelor ş i 

Administrarea Bazelor de Date, astfel Mc& functionarea acesteia sö asigure 

'indeplinirea atributiilor ifunc ţ iilor ce îi revin potrivit leg/i. 

(3) Bugetul Directiei Judetene de Evidentă  a Persoanelor lalomita este aprobat 

prin hotă rare a Consiliului Judetean lalomita. 

(4) Personalul Directiei Judetene de Evidentă  a Persoanelor lalomita este 

structurat pe functionari publici i personal contractual, Fr) conditiile legii, av ă nd 

funclii de conducere ş i de executie, în functie de postul pe care îl ocup ă . 

(5) Personalul Directlei Judetene de Evidenr6 a Persoanelor lalomita se supune, în 

ceea ce prive ş te na ş terea, derularea i Fncetarea relatillor de serviciu, drepturile ş i 

obligatiile, precum i r ă spunderea materială  i disciplinară , reglement ă rilor 

Stat utului functionarilor pub/id i Codului muncii. 

Art. 4 (1) Din punct de vedere metodologic, coordonarea i controlul activit ă tii 

Directiei Judetene de Evident ă  a Persoanelor lalomita, sunt exercit ate de Direcya 

pen tru Evidenta Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date. 

(2) Directia Judetean ă  de Evidenră  a Persoanelor lalomita coordoneaz ă  

controlează  metodologic activitatea serviciilor pub/ice coniunitare locale de 

evident-6 a persoanelor i structurilor de stare civil ă  din cadrul unit ă tilor 

administrativ-teritoriale din judetului 

CAPITOLUL  ii 

ATRIBUTIILE FUNCTIILE 

DIRECTIEI JUDETENE DE EVIDENTA A PERSOANELOR IALOMITA 

SUBCAPITOLUL I 

ATRIBUTII PRINCIPALE 

ALE DIRECTIEI JUDETENE DE EVIDENTA A PERSOANELOR IALOMITA 

Art. 5 Directia Judetean ă  de Evidentă  a Persoanelor lalomity 'indepline ş te, în 

conditiile legii, urm ă toarele atributii principale: 

1) Actualizeaz ă  Registrul National de Evident a Persoanelor; 
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2) Furnizeaz ă ,  în cadrul Sistemului National Informatic de Evident(' a Persoanelor, 

date necesare pentru actualizarea Registrului National de Evident(' a Persoanelor; 

3) Utilizează  si valorifică  Registrul NO001101 de Evident(' a Persoanelor; 

4) Coordonează  i controleaz ă  metodologic activitatea serviciilor pub/ice cornunitare 

locale de evident a persoanelor ş i a structurilor de stare civil 6 din cadrul unit ă tilor 

administrativ-teritoriale de pe raza judetului lalomita; 

5) Asigură  emiterea certificate/or de stare civil(' ş i a că  rtilor de identitate; 

6) Coordoneaz ă  i controleaz ă  modul de gestionare ş i de intocmire a registrelor de 

stare civilă ; 

7) Aprovizioneaz ă  serviciile pub/ice cornunitare locale de evidentă  a persoanelor cu 

imprimatele necesare activită tii de evident(' a persoanelor ş i stare dyne', 

distribuite de Directia pentru Evidenta Persoanelor Administrarea Bazelor de 

Date; 

8) Monitorizeaz ă  .,si controleaz ă  modul de respectare a prevederilor legale în 

domeniul asigură ril protectiei date/or referitoare la persoan 6; 

9) Gestioneazč  resursele mater/ale ş i de dotare necesare activit ă tli proprii; 

10) Tine evidenta i p ă strează  registrele de stare civil ă , exemplarul 2 ş i efectuează  
mentiuni in cuprinsul acestora, conform cornunic ă rilor pr/mite; 

11) Verific ă  indeplinirea conditiilor prev ă zute de lege, analizeaz ă  temeinicia cererilor, 

precum 	a opozitiilor fă cute i pro pune motivat Pre ş edintelui Consiliului 

Judetean, emiterea dispozitiilor de admitere sau respingere a cererilor de 

schimbare a numelui pe cafe administrativă ; 

12) Avizează  prealabil transcrierea certificate/or sau a extraselor multilingve de stare 

el/berate de autorită tile stră ine; 

13) Avizeaz ă  prealabil rectificarea actelor de stare civil ă  ş i a mentiunilor inscrise pe 

marginea acestora; 

14) Avizează  conform referatul privind inregistrarea tardiv ă  a naş terii, in conditiile 

prevă zute de lege. 

SUBCAPITOLUL  II  

FUNCTIILE 

DIRECTIEI JUDETENE DE EVIDENTA A PERSOANELOR IALOMITA 

Art. 6 'in vederea realiz ă rii atributillor prev ă zute de lege, Directia Judetean ă  de 

Evident(' a Persoanelor lalomita, indepline ş te, in principal, urm ă toarele functii : 
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1) De coordonare ş i control metodologic a activit ă tii serviciilor pub/ice cornunitare 

locale de evidentă  a persoanelor ş i a structurilor de stare civil ă  din cadrul 

unită tilor administrativ-teritoriale de pe raza judetului lalomita; 

2) De cooperare cu instituNle abilitate din domeniul ordinii pub/ice, sigurantei 

ap ă ră rii nationale, conform legit; 

3) De colaborare cu autorită tile pub/ice, societ ă ti, agenti economici, precum i cu 

persoane fizice pe probleme de interes comun, potrivit actelor normative in 

vigoare; 

4) De administrare a fandurilor pe care le are la dispozitie; 

5) De executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale ifinanciare necesare 

pen tru indeplinirea prerogative/or cu care este investit ă ; 

6) De reprezentare a intereselor Directiei in raporturile acesteia cu persoane fizice 

sau juridice de drept public sau privat, din tare', in limita competentelor stabilite 

de lege, precum ş i reprezentarea in justitie. 

CAPITOLUL III 

CONDUCEREA l STRUCTURA ORGANIZATORICA A DIRECTIEIJUDETENE DE 

EVIDENTA A PERSOANELOR IALOMITA 

SUBCAPITOLUL I 

CONDUCEREA EXECUTIVA 

Art. 7 (1) Directla Judetean 6 de Evidentă  a Persoanelor lalomito este condus ă  de 

un Director Executiv. 

(2) Numirea  i eliberareo din functie a Directorului Executiv se foc prin 

Hotă rare a Consiliului Judetean lalomita, in conditiile legii, cu avizul Directlei 

pen tru Evidenta Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date. 

Art. 8 Directorul Executiv al Directiei Judetene de Evident ă  a Persoanelor 

ră spunde, potrivit legii, de buna functionare a acesteia în scopul exercit ă rii 

atributiilor ce îi revin prin lege. 

Art. 9  În exercitarea atributiilor Directiei Judetene de Evident ă  a Persoanelor 

la/am iţ a, Directorul Executiv emite dispozi ţ ii. Dispoziple cu caracter individual 

devin executorii numai dup ă  ce au fost comunicate persoanelor interesate. 
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Art. 10 (1) Directorul Executiv reprezint ă  Direcria Jude ţ ean ă  de Evidenră  a 

Persoanelor lalomira în relariile cu autorit ă rile ş i instituriile pub/ice, Cu persoanele 

fizice i juriclice din tar ă  ş i din stră in ă tate, precum ş i înjusti ţ ie. 

(2) [n condiriile legii  i ale reglementă rilor specifice, Directorul Executiv al 

Direcriei Juderene de Evidenr ă  a Persoanelor lalomi ţ a, poate delega atriburii din 

competen ţ a so personalului din subordine. 

SUBCAPITOLUL II 

STRUCTURA ORGANIZATORICA A 

DIRECTIEI JUDETENE DE EVIDENT& A PERSOANELOR IALOMITA 

Art. 11 (1) Structura organizatoric ă  a Direcriei Juderene de Evidenr ă  a Persoanelor 

lalomira, num ă rui de personal, statul de funcrii i regulamentul de organizare 

funcrionare se aprob ă  prin Hot ă rare a Consiliului Judetean lalomira, cu avizul 

Direcriei pen tru Evidenra Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date, astfel 

incat s ă  se asigure funcrionarea in bune condirii. 

(2) Conform organigramei aprobate, structura organizatoric ă  a Direcriei 

Juderene de Evidenră  a Persoanelor lalomira este urmatoarea: 

A. Serviclul Stare Civilă , structurat la randul lui in: 

a) Compartiment Regim Stare Civilă ; 

b) Compartiment Menriuni Stare Civilă ; 

c) Compartiment Juridic, Contencios i Relarii Pub/ice. 

B. Compartiment Evidenta PersoaneIor; 

C. Compartiment Fin anciar- Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ. 

Art. 12 Structurile Direcriei Juderene de Evidenr ă  a Persoanelor lalomira sunt 

conduse de ş efii acestora, care r ă spund de organizarea munch, realizarea la 

term en ş i in conformitate cu legea a atriburiilor cc revine personalului, conform 

prezentului regulament i fi ş ei postului, precum i cu respectarea disciplinei 

munch'. 
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Art. 13 Activitatea desfă surată  de că tre structurile Direcriei Juderene de Evident ă  

a Persoanelor lalomira, in vederea atingerii obiectivelor propuse, are la baz ă  
relarii de outoritate, de coo perare, de coordon are si control, potrivit atriburillor 

stabilite pen tru fiecare serviciu sau cornpartiment 'in parte. 

Art. 14 (1) Personolul Direcriei Juderene de Evident -6 a Persoanelor lalomira se 

subordoneaz ă  ierarhic sefului de serviciu i directorului executiv al instituriei. 

(2) Relariile dintre personalul cu funcrii de conducere i personalul cu 

funcrii de execurie se bazează  pe respectul reciproc, fund interzis ă  jignirea, 

discriminarea de orice natures i h ă rtuirea. 

Art. 15 Activitatea de coordonare si control a activit ă rii la nivelul Direcriei 

Juderene de Evidenră  a Persoanelor lalomira este atributul conducerii .ş i se 

realizează  direct on prin intermediul ş efului de serviciu sou de cornpartiment. 

CAPITOLUL IV 

ATRIBUTIILE STRUCTURILOR ORGANIZATORICE DIN COMPONENTA 

DIRECTIEI JUDETENE DE EVIDENTA A PERSOANELOR IALOMITA 

Art. 16 În vederea exercită rii funcriilor i atributiilor ce revin Direcriei Juderene de 

Evidenră  a Persoanelor lalomira, structurile organizatorice din cadrul acesteia 

indeplinesc o serie de atriburii in domeniul de activitate in care sunt organizate. 

Îndeplinirea acestor atriburii se face in terneiul si în condiriile leg/i, in str6nsa 

colaborare a structurilor. 

Serviciul Stare Civil ă  indeplineste, in condiriile legii, urm ă toarele atriburii principale: 

1) Îndrum ă  i controleaz ă  metodologic activitatea de stare civil ă  realizată  de 

personalul cu atriburii de stare civil ă  din cadrul serviciilor pub/ice cornunitare 

locale de evident-6 a persoanelor, precum i de ofiterii de stare civil ă  din cadrul 

unită tilor administrativ-teritoriale de pe raza juderului, in baza Graficului avizat 

de Secretarul General al juderului i aprobat de Presedintele Consiliului Juderean 

Ialomita; 

2) Organizeaz ă  instruirile de preg ă tire profesional ă  a personalului cu atriburii de 

stare civilă  din cadrul serviciilor pub/ice cornunitare locale de evidenr ă  a 
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persoanelor precum si a ofiterilor de stare civil ă  din cadrul unita ţ ilor administrativ-

teritoriale de pe raza judetului i comunic ă  Direct:lei pentru Evidenta Persoanelor 

Administrarea Bazelor de Date, data desf ă sură rii acestora; 

3) Desemnează  un reprezentant care să  participe la concursurile pentru incadrarea 

personalului de specialitate în domeniul st ă rii civile din cadrul serviciilor pub/ice 

coniunitare locale si unit ă tilor administrativ-teritoriale i asigur ă  instruirea 

persoanelor c ă rora urmează  s ă  Ii se delege atributiile de stare civil ă ; 

4) Asigură  prezente unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civil& 

la schimbarea din func ţ ie a personalului cu atributii de stare civil ă  sou di' nd din 

diferite motive acesta trebuie inlocuit pe o perioada mai mare de 30 de zile; 

5) Primeş te anual de la Direct:1a pentru Evidenta Persoanelor i Administrarea 

Bazelor de Date ş i distribuie serviciilor pub/ice comunitare locale de evident ă  a 

persoanelor i unită tilor administrativ-teritoriale din jude ţ  listele de coduri 

numerice personale precalculate, iar în cazul epuiz ă rii acestora pentru anul in 

curs, solicită  alocarea unor secven ţ e suplimentare de la structure Directiei pen tru 

Eviden ţ a Persoanelor i Administrarea Raze/or de Date, respectiv Compartimentul 

Judetean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor 

lalomita; 

6) Verific ă  realizarea sarcinilor din procesele-verbale enter/care avand ca finalitate 

indreptarea erorilor materiale din cuprinsul actelor de stare civil ă , modul de 

eliberare i gestiune a certificate/or de stare civil ă , inscrierea mentiunilor 

efectuarea comunic ă rilor de mentluni, atribuireo, gestionarea si inscrierea 

codurilor numerice person ale; 

7) Aprob ă  inscrierea mentlunilor privind modific ă rile intervenite in statutul civil sou 

cu privire la nume on co urmare a rectific ă rii actelor de stare civil, produse in 

strain ă tate, precum .ş i cu privire la regimul matrimonial ales in fata 

autorită tilor/institutiilor str ă ine competente; 

8) Avizează  referatele intocmite de că tre serviciile pub/ice comunitare locale de 

evidentă  a persoanelor, prin structure de stare civil ă  sou in localit ă tile in care 

acestea nu sunt constituite, de ofiterul de stare civil ă  din cadrul unit ă tilor 

administrativ-teritoriale, in cazul cererilor de transcriere, rectificare, reconstituire 

intocmire ulterioară  a actelor de stare civil ă ; 

9) Avizează  conform, dup ă  implinirea termenului de 1 an de la data nasterii 

referatul privind inregistrarea tardiv ă  a nasterii, în condi ţlile prevă zute de lege; 
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10) Asigură  colaborarea  i schimbul permanent de informatli cu structurile similare în 

rarer, precum i organele de politie pentru clarificarea situatlei persoanelor/ 

cadavrelor cu identitate necunoscută ; 

11) Solicită  i atribuie coduri numerice personale pentru toate persoanele n ă scute 

anterior anului 1980 prin Cornpartimentul Judetean de Administrare a Bazelor de 

Date privind Eviden ţ a Persoanelor Ialomita, in cazul persoanelor ale c ă ror 

certificate de stare civil ă  sunt transcrise; 

12) Elimin ă  certificatele de stare civil ă  retrase i cele anulate la cornpletare de 

serviciile pub/ice comunitare locale de evident a persoonelor si unit ă t- ile 

administrativ-teritoriale de pe raza judetului, precum 	cotoarele de 

certificate/extrase multilingve, la un an de la data eliberarii ultimului 

certificat/extras multilingv, pe baz ă  de proces-verbal; 

13) Constată  contraventiile  i aplică  sanctiunile prev ă zute de lege; 

14) Atribuie num ă r din Registrul Unic al Certificate/or de Divort, la solicitarea 

functionarilor cu atributli de stare civilă  din cadrul serviciilor pub/ice comunitare 

locale de evident ă  a persoanelor i unit ă tilor administrativ-teritoriale de pe raza 

judetului la/omit-a; 

15) Transmite c ă tre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de 

Date documentele de stare civil ă  solicit ate de c ă tre titularii acestora prin 

Ministerul Afacerilor Exteme; 

16) Colaborează  cu Directla Generale' de Asistent ă  Socială  i Protectia Copilului 

lalomita in vederea realiz ă rii atributillor de interes comun; 

17) Solutioneoz ă  petttii, sesiză ri sou reclamatii in termenele i in conditlile prev ă zute 

de lege; 

18) Asigură  respectarea normelor privind protectio date/or  i informatillor gestionate 

dispune m ă suri de prevenire a scurgerii de informatii closificate; 

19) Organizează , clasează , indosariaz ă  si p ă streoză  pane') la predarea la arhiva 

institutiei, documentele rezultate din activitotea de prof/I; 

20) Oferă  informatli de specialitate in cadrul programului de 	cu publicul; 

21) Tntocmeste  i actualizeaz ă  procedurile de sistem i operationale, specifice 

activită tilor desfă surate in cadrul Serviciului; 

22) Tntocmeste  i expediază  prin cornpartimentul Juridic, Contencios 	pub/ice 

corespondenta proprie; 

23) Particip6 la implementarea Sistemului de Control Intern Managerial prin 

intocmirea Procedurilor de lucru; 
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24) Respect(' Regulamentul Intern al Direc ţ iei Judetene de Evident(' a Persoanelor 

lalomita; 

25) Asigură  punerea in executare a legilor, a celorlalte acte normative care au 

incidentă  asupra activit ă tii Directiei; 

26) indeplineş te  once alte atribu ţ li stabilite prin /eye sou prin dispozitii ale Directorului 

Executiv al Directiei Judetene de Evidentă  a Persoanelor 

A. COMPARTIMENT REGIM STARE CIVILA 

Art. 17 Compartimentul Regim Stare Civil(' indepline ş te, in condi ţ iile leg/i, 

urm ă toarele atributli principale: 

1) indrum ă  i controleaz ă  metodologic activitatea de stare civil ă  realizată  de 

personalul cu atributii de stare civil(' din cadrul serviciilor pub/ice comunitare 

locale de evidenr6 a persoanelor precum ş i de ofiterii de stare civil ă  din cadrul 

unitatilor administrativ-teritoriale de pe raza judeplui în baza Graficului avizat de 

Secretarul general al judetului ş i aprobat de pre ş edintele Consiliului Judetean 

lalomita; 

2) Organizeaz ă  instruirile de preg ă tire profesional ă  a personalului, cu atribu ţ ii de 

stare civilă  din cadrul serviciilor pub/ice cornunitare lbcale de evident ă  a 

persoanelor precum ş i a of/ten/or de stare civil ă  din cadrul unită tilor administrativ-

teritoriale de pe ram judetului; 

3) Urm ă reş te modul de rezolvare a deficientelor cons tatate Cu ocazia controalelor 

anterioare în activitatea de stare civil ă  desfăş urată  de serviciile pub/ice 

comunitare locale de eviden ţă  a persoanelor ş i de unită tile administrativ-

teritoriale din judet; 

4) Constată  contraventiile  i optic(' sanctiunile prev ă zute de lege; 

5) Acordă  asisten ţă  de specialitate în domeniul st ă rii civile, func ţ ionarilor cu atribuyi 

de stare civil(' i celor interesa ţ i la solicitarea acestora; 

6) Tntocme ş te situatiile statistice,  sin tezele i analizele lunare, semestriale i anuale 

privind volumul activită tli de stare civil 6 din cadrul judetului ş i le transmite la 

Directia pentru Evidenta Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date; 

7) Asigură  protectia datelor ş i informa ţ iilor gestionate  i dispune m ă suri de prevenire 

a scurgerii de informa ţ il clasificate; 

8) Colaboreaz ă  cu Directia General(' de Asistent ă  Socială 	Protectia Copilului 

lalomi ţ a in vederea indeplinirii atribu ţ iilor de interes cornun; 
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9) Avizează  prealabil referatele intocmite de că tre serviciile pub/ice comunitare 

locale de eviden ţă  a persoanelor, prin structura de stare civil ă  sou in localit ăţ ile in 

care acestea nu sunt constituite de ofiterul de store civil ă  din cadrul unită tilor 

administrativ-teritoriale, in cazul cererilor de transcriere, rectificare, reconstituire 

ş i intocmire ulterioar ă  a actelor de stare civil ă ; 

10) Avizează  conform, dup ă  implinirea termenului de 1 an de la data no ş terii 

referatul privind inregistrarea tardiv ă  a naş terii, in condi ţ iile prev ă zute de lege; 

11) Aprob ă  inscrierea men ţ iunilor privind modific ă rile intervenite in statutul civil sou 

cu pr/vine la nume on ca urmare a rectific ă rii actelor de stare civil ă , produse in 

stră in ă tate, precum J cu privire la regimul matrimonial ales in fa ţ a 

autorităţ ilor/institu ţ illor stră ine competente; 

12) Verifică  indeplinirea  con di ţ iilor prevă zute de lege, analizeaz ă  temeinicia cererilor 

precum ş i a opozi ţ lilor fă cute i pro pune motivat, Pre ş edintelui Consiliului 

Judetean lalomira emiterea dispozi ţ illor de admitere sou de respingere a cererilor 

de schimbare a numelui pe cale administrativ ă ; 

13) Primeş te anuol de la Direc ţ ia pentru Eviden ţ a Persoanelor i Administrarea 

Raze/or de Date ş i distribuie serviciilor pub/ice coniunitare locale de eviden ţă  a 

persoanelor .,si unit ăţ ilor administrativ-terioriale, listele cu coduri numerice 

personate precalculate jar in cazul epuiz ă rii acestora pentru anul in curs, solicit ă  

alocarea unor secvente suplimentare de la structura judetean ă  a Direc ţ iei pentru 

Eviden ţ a Persoanelor i Administrare a Raze/or de Date, respectiv de la 

Compartimentul Jude ţ ean de Administrarea Bazelor de Date privind Evidenta 

Persoaneior lalomi ţ a; 

14) Alocă  num ă r din Registul Unic of Certificate/or de divort, in vederea desfacerii 

că să torillor pe cole administrativ ă , prin acordul so ţ ilor; 

15) Tntocme ş te  i expediază  prin Compartimentul juridic, contencios i rela ţ ii pub/ice 

corespondent:a proprie; 

16) rndeplineste  once alte atribu ţ ii in domeniu stabilite prin lege 51 prin dispozi ţ ii ale 

Directorului Executiv al Direc ţ iei Judetene de Eviden ţă  a Persoanelor lalomi ţ a; 

17) Respect6 Regulamentul Intern al Directiei Jude ţ ene de Evidentă  a Persoanelor 

B. COMPARTIMENT MENTILINI STARE CIVILA 

Art. 18 Compartimentul Mentiuni Stare Civil(' indepline ş te, in conditiile legii, 

urm ă toarele atributii principale: 
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1) fnscrie pe marginea actelor de stare civil ă , din registrele de stare dyne'', exemplarul 

2, p ă n ă  la implementarea proiectului SIIEASC, modific ă rile privind statutul civil al 

persoanelor, Tn conformitate cu prevederile legate in domeniu; 

2) Efectueaz ă  verifică ri in registrele de stare civil, exemplarul 2, aflate in arhiva 

pro prie, la solicitarea institutiilor abilit ate, potrivit leg/i; 

3) rnscrie pe marginea registrelor de stare civil ă , exemplarul 2, comunică rile de 

mentiuni privind retragerea, renuntarea, redob ă ndirea sau acordarea cet'Oeniei 

rom ă ne, in conditlile leg/i; 

4) Sesizeaz ă  Directia  pen tru Evidenta Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date 

cu privire la documentele de stare civil(' cu regim special pierdute ori furate 

efectuează  verificarea administrativ ă , de fond, a gestiunii certificate/or de stare 

civilă , in cazul disparitiei in alb a unor astfel de documente de la serviciile pub/ice 

comunitare locale de evident(' a persoanelor, respectiv de la unit ăţ ile 

administrativ-teritoriale din judet; 

5) Transmite c ă tre Directia pentru Evident-a Persoanelor i Administrarea Bazelor de 

Date documentele de stare ciVil ă  solicitate de c ă tre titularil acestora prin 

intermendiul Ministerului Afacerilor Exteme; 

6) Eliberează  gratuit extrase  pen tru uz oficial, de pe actele de nastere, de cas ă torie 

	

si de deces din arhiva pro prie, la cererea autorit ă tilor publice, in 	leg/i; 

7) Solutionează  petitiile, sesiză rile sau reclamatille in termenele si in conditiile 

prevă zute de lege; 

8) Oferă  informatii de specialit ate Tn cadrul programului de relatii cu pub//cut; 

9) Tntocmeste  i actualizează  procedurile de sistem si operationale specifice 

activită tilor desfă su rate; 

10)rntocmeste procese-verbale de predare-primire a registrelor de stare civil& 

exemplarul 2; 

11) tntocmeş te ş i expediaz 6 prin Compartimentul Juridic, Contencios 	Pub/ice 

coresponclenta proprie; 

12) Particip ă  la implementarea Sistemului de Control Intern Managerial prin 

intocmirea procedurilor de lucru; 

13) Respecter Regulamentul Intern at Directiei Judetene de Evident(' a Persoonelor 

lalomita; 

14)Tndepline ş te orice alte atributii in domeniul, stabilite prin lege ş i prin dispozitii ale 

Directorului Executiv at Directiei Jude ţ ene de Evident(' a Persoanelor lalomita. 
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C. COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS  l  RELATII PUBLICE 

Art. 19 (1) Compartimentul Juridic, Contencios ş i 	Pub/ice indeplineş te, in 

conditiile legii, urm ă toarele atributii principale: 

(2)[I11 DOMENIUL JURIDIC I CON TENCIOS 

1) Vizează  pentru legolitate, actele administrative emise de c ă tre Directorul Executiv 

al Directiei Judetene de Eviden ţ 6 a Persoanelor lalomita, potrivit competentei 

precum ş i once alte documente care pot angaja r ă spunderea patrimonial(' sau 

juridic(' a institutiei; 

2) Tine evidenta dispozitillor em/se de Directorul Executiv al Directiei Judetene de 

Evidentă  a Persoanelor lalomita prin inregistrareo in registrul special infiintat in 

acest scop; 

3) Tine evidenta cauzelor aflate pe rol precum si a termenelor legate ale acestora, 

4) Reprezintă  i ap ă ra interesele Directiei Judetene de Evident(' a Persoanelor 

după  caz, înfa ţ a  instantelor de judecat ă , sens in care prezintă  conducerii 

institutlei inteimpin ă ri ş i cereri pen tru exercitarea c61/or de atac, asigurând 

motivarea /or temeinic ă , potrivit legii; 

5) rnaintează  actiuni in justitie i asigură  probatoriul necesar, promoveaz ă , dacă  este 

cazul, că i de atac impotriva hot ă rdrilor pronuntate de instante; 

6) Particip ă  la negocierea sou vizorea, potivit legii, a contractelor, precum ş i a altor 

documente incheiate de Directia Judetean ă  de Evident(' a Persoanelor lalomita 

care angajeaz ă  ră spunderea juridică , respectiv patrimonial ă  a acesteia; 

7) Acordă , impreun ă  cu conducerea institu ţ iei, asistent ă  de specialitate unit ă tilor 

administrativ-teritoriale din judet care initiaz ă  proceduri de constituire a noi 

servicii pub/ice corrunitare locale de evident(' a persoanelor; 

8) Verific ă  indeplinirea conditiilor prev ă zute de /eye, analizează  temeinicia cererilor 

precum a opozitiilorfă cute i propune motivat Pre ş edintelui Consiliului Judetean 

emiterea dispozitiilor de admitere sou de respingere a cererilor de 

schimbore a numelui pe cafe administrativ ă ; 

9) Asigura existenta unui fond de documentare juridic ă  pentru institutie, urm ă reş te 

ş i tine eviden ţ a actelor normative ap ă rute, elaborand repertoriul legislativ cu 

indicarea competentelor in sarcina Directiei Judetene de Evident ă  a Persoanelor 

lalomita; 
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10) Acordă  asistentă  juridică  compartimentelor din cadrul Directiei Judetene de 

Evidentă  a Persoanelor lalomita; 

11) Organizeaz ă  activitatea de cunoastere de c ă tre personalul cornpartimentelor a 

prevederilor actelor normative care reglementeaz ă  activitatea specified; 

12) Organizeaza, claseaz ă , indosariaz ă  i pă strează  pdn 6 la predarea la arhiva 

documentele rezultate din activitatea de prof/I; 

13) Respectă  Regulamentul Intern al Directiei Judefene de Evidentă  a Persoanelor 

lalomita; 

14) Tritocmeste  i revizuieste procedurile de sistem i operationale specifice activit ă tii 

proprii; 

15) rndeplineste orice alte atributii in domeniu stabilite prin lege i prin dispozitii ale 

Directorului Executiv al Directiei Judetene de Evident ă  a Persoanelor 

(3) IN DOMENIUL RELATII PUBLICE 

1) Asigurei activitatea de registraturd si de gestionare a documentelor în sistem 

electronic la nivelul Direc ţ iei Judetene de Eviden ţă  a Persoanelor lalomi ţ a, Fri 

conformitate cu legislatia în domeniu si coordoneaz ă  circuitul intern at 

documentelor; 

2) Coordonează  activitatea de secretariat a compartimentelor din cadrul Directiei 

Judeten ă  de Evident ă  a Persoanelor lalomita; 

3) Organizeaz6 si asigură  prim irea, si repartizarea lucr6rilor destin ate institutiei 

pot rivit rezolutiei directorului executiv precum 	expedierea si transportul 

corespondentei ; 

4) Organizeaz ă  si desfă soar6 activita  tea de prim/re în audien ţă  a cetă tenilor de c ă tre 

conducerea institutiei; 

5) Asigură  primirea  i înregistrarea electronicd a petitillor i urm6re. ş te rezolvarea 

acestora în termenul legal; 

6) Respectă  protectia date/or  i informatiilor gestionate i ia m ă suri de prevenire 

scurgerii de informatii clasificate si secret de serviciu potrivit dispozifillor legate; 

7) Respectă  aplicarea normelor si dispozitiilor legate privind securitatea si s ă n ă tatea 

Fr) muncă ; 

8) Asigurd actualizarea avizierelor 7n vederea informdrii cet ă tenilor  în ceea ce 

priveste activitatea specified; 
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9) Gestionează  documentele privind liberul acces la informat-iile de interes public, 

prevă zute de Legea nr.544/2001 precum .si de raport ă rile ce se impun conform 

legislatiei în vigoare; 

10) Particip ă  la implementarea Sistemului de Control Intern Managerial prin 

intocmirea Procedurilor de lucru; 

SUBCAPITOLUL  II  

COMPARTMENT EVIDENTA PERSOANELOR 

Art. 20 Compartimentul Eviden ţ a Persoanelor "indepline ş te, in conditiile legii, 

urm ă toarele atribut-ii principale: 

1) Coordonează  i controleaz ă  activitatea pe linie de evident(' a persoanelor a 

serviciilor pub/ice cornunitare locale de eviden ţă  a persoonelor din judet; 

2) Coordonează  activitatea de infiintare de servicii pub/ice cornunitare locale de 

eviden ţă  a persoanelor la nivelul unit ă tilor administrativ-teritoriale din jude ţ ul 

lalomi ţ a, asigurand preg ă tirea profesională  de specialitate a personalului nou 

in ca d rat; 

3) Centralizează  ş i intocme ş te situa ţ iile statistice, precum  i sintezele ce cont-in 

activit ă tile desfăş urate lunar, trimestrial, semestrial si anual de cave serviciile 

pub/ice comunitare locale de evident a persoanelor din jude ţ  respectiv a 

conipartimentului de evident(' a persoanelor din cadrul Directlei Judetene de 

Evidentă  a Persoanelor lalomi ţ a; 

4) Tntocmeş te  í actualizeaz ă  procedurile de sistem i operationale, specifice 

activită tii din cadrul cornpartimentului; 

5) Organizeaz ă  convocă ri trimestriale pe linie de evident(' a persoanelor cu 

functionarii serviciilor pub/ice cornunitare locale de evident(' a persoanelor; 

6) Efectuează  testarea cuno ş tintelor teoretice ş i practice a noilor functionari Tn 

domeniul evidentei, in scopul acord ă rii dreptului de a actualiza cornponenta 

informatizat ă  a Registrului National de Evident-6 a Persoanelor; 

7) Actualizeaz ă  i valorific ă  Registrul National de Evident-6 a Persoanelor; 

8) Primeş te inainteaz ă  că tre Directia  pen tru Evidenta Persoanelor 5/ Administrarea 

Bazelor de Date, cererile pentru eliberarea certificate/or privind dorniciliul 

inregistrat in Registrului National de Evident -6 a Persoanelor, Tn vederea 

valorific ă rii de c ă tre cetă tenii roman/ a unor drepturi Tn str ă in ă tate; 
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9) Transmite serviciilor pub/ice comunitare locale de evident a persoanelor de pe 

raza judetului fisierele cuprinzand datele persoanelor care nu au solicitat 

eliberarea actului de identit ate in termenul prev6zut de lege in cursul trimestrului 

anterior, urm ă rind modul de gestionare a ocestor date la nivelul serviciilor; 

10) Monitorizează  activitatea serviciilor pub/ice comunitare locale de evidenră  a 

persoanelor in vederea stabilirii domiciliului în Romania a cet ă tenilor originari din 

Republica Moldova si Ucraina i intocmeste analiza cu privire la activit ă tile 

desfă surate pe care o transmite Directlei pentru Evidenta Persoanelor 

Administrarea Bazelor de Date; 

11) Verific ă  modul in care s-au eliberat acte de identitate, ca urmare a declin ă rii unei 

identitati false in scopul identific ă rii cauzelor care au determinat pro ducerea unor 

asemenea situatii; 

12) Efectuează  verific ă rile necesare  În Registrul National de Evident ă  a Persoanelor ca 

urm are a comunicarilor prim ite de la serviciile pub/ice comunitare pen tru 

eliberarea evidenta pasapoartelor simple privind cet ă tenii roman/ care si-au 

stab/lit domiciliul in str ă in ă tate, respectiv cetatenii care au solicitat eliberarea 

pasaportului si nu figureaza in evidentele speclfice pe linie de evident' a 

persoanelor si actualizeaz6 componenta inform atizat a Registrului National de 

Evident6 a Persoanelor cu informatiile rezultate din cuprinsul cornunicarilor 

pr/mite; 

13) Utilizează  ifurnizeaz ă  din Registrul National de Evident6 a Persoanelor datele de 

identificare ale persoanelor fizice solicit ate de c ă tre autorit6tile .si Inst itu ţ iile 

pub/ice centrale, judetene i locale, de care persoane fizice on juridice, potrivit 

dispozitiilor legale si a procedurilor de lucru stabilite in domeniul protectiei 

persoanelor cu privire la prelucrarea date/or cu caracter personal si privind lib era 

circulatie a acestora; 

14) Efectueaz6 verific ă rile necesare .si actualizeaz ă  Registrul National de Evidentă  a 

Persoanelor cu informatiile rezultate din cuprinsul cornunic ă rilor privind decesul 

persoanelor inregistrate de autoritatile din str ă in ă tate; 

15) Actualizeaz 6 Registrul National de Evident6 a Persoanelor Cu informatille privind 

nasterea, decesul sou celelalte modific ă ri intervenite in statul civil al persoanei; 

16) rnaintarea Cat-re serviciile pub/ice comunitare locale de evident6 a persoanelor 

actele de identitate ale cetatenilor romani recuperate de Consulatele sou 

Ambasadele Romaniei din str ă in6tate, transmise de catre Directia pentru Evidenta 

Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date; 
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17) Transmite Directiei  pen tru Evident-a Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date, 

comunică rile pr/mite de la instantele judec ă toresti prin care s-a dispus , 

interzicerea exercit ă rii drepturilor electorale, interzicerea prezentei sou p ă ră sirii 

punerea sub interdictie, ordinele de protectie; 

18) Colaborează  cu Directia Generală  de Asistent-6 Socială  i Protectia Copilului 

lalomita în vederea indeplinirii atributiilor de interes comun; 

19) Efectuarea in evidenta operativ ă  a Registrului National de Evidenr6 a Persoanelor 

a mentiunilor preluate din comunic ă rile primite de la instantele judec ă toresti prin 

care s-au dis pus m ă surile preventive referitoare la controlul judiciar i arestul la 

domiciliu precum i revocarea acestora in bozo coniunic ă rilor primite; 

20) Monitorizeoz ă  i asigură  activitatea de transmitere c ă tre Directia pen tru Evidento 

Persoonelor i Administrarea Bazelor de Date a semnal ă rilor cu privire la cartile 

de identitate declarate pierdute in tar ă  sou declarate pierdute on furate Tn 

stră in ă tate pen tru introducerea/ 5'tergerea/modificarea acestor informatii in 

Sistemul Informatic National de Semnal ă ri; 

21) Primeste cererile  i documentele necesore pentru eliberarea actelor de identit ate 

desfă soară  activită tile specifice, pentru testarea i urm ă rirea function ă rii 

aplicaPlor informatice precum i pen tru solutionarea unor cazuri deosebite; 

22) Primeste, efectueoz ă  verific ă rile necesare 	solutioneoza cazurile de coduri 

numerice personale duble sau eronate tronsmise de c ă tre serviciile pub/ice 

comunitare locale de evidentă  a persoanelor din judet; 

23) Solutioneaz ă  cere  rile cet ă tenilor prin care sunt solicitate informatii de interes 

public, precum 	 inregistrate la nivel judetean; în domeniul evidentei 

persoanelor; 

24) Comunică  serviciilor pub/ice comunitare locale de evident ă  a persoanelor din judet 

modifică rile legislative precum i adresele transmise de c ă tre Directla pen tru 

Evidenta Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date, in vederea 

aplică rii; 

25) La solicitarea autorit ă tilor locale, desfă soară  actiuni cu camera mobil ă  in 

colaborare cu serviciile pub/ice comunitare locale de evident ă  a persoanelor din 

judet, in vederea punerii in legalitate a cet ă tenilor care nu detin acte de identit ate 

valabile; 

26) Constată  contraventiile  i aplică  sanctiunile, in condipile legit; 

27)Tndeplineste si alte atributii  în domeniu, stabilite de lege. 
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SUBCAPITOLUL III 

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABILITATE, RESURSE UMANE, 

ADMINISTRATIV 

Art. 21 (1) Conipartimentul Financiar-Contabilitate, Resurse Umane, 

Administrativ indepline ş te, in conditiile legii, urm ă toarele atributii principale: 

(2) TN DOMENIUL FINANCIAR-CONTABIL 

1) Asigură  elaborarea, fundamentarea ş i intocmirea bugetului propriu al Directiei 

Judetene de Evident 6 a Persoanelor lalomita; 

2) Realizează  executia bugetara in limita creditelor ş i a veniturilor bugetare 

aprobate; 

3) Urm ă reş te executia cheltuielilor prev ă zute in buget ş i a celor din fan dun spec/ale, 

informand Directorul Executiv despre modul de realizare a acestora; 

4) Deruleaz ă  prin casieria 	operatiunile  de incasă ri ş i plă ti in numerar; 

5) Realizează  lucră rile privind contabilitatea drepturilor constatote ş i a veniturilor 

incasate, precum ş i a angajamentelor ş i &Nor efectuate, potrivit bugetului 

aprobat; 

6) Asigură  ş i raporteazč  operatiunile privind angajarea, lichidarea, ordonantarea ş i 

plata cheltuielilor institutiei conform clasificatiei bugetare; 

7) Execută  indicatorii financiari din bugetul propriu ş i urm ă re ş te executarea 

acestora, asigur ă  efectuarea plă tilor in conformitate cu prevederile legate; 

8) Organizeaz ă  ş i efectueaz ă  inventarierea elementelor de natura active/or, 

datoriilor ş i capitalurilor pro prii din patrimoniul Directiei Judetene de Evident ă  a 

Persoanelor latomita; 

9) Realizează  înregistrarea in eviclentele cantabile a rezultatelor inventarierii 

efectuată  conform legii, de c ă tre comisiile special constituite; 

10) Particip ă  la stabilirea rezultatelor inventarierii active/or fixe corporate ş i 

necorporale ş i tine registrul - inventor; 

11) Asigură  respectarea cu strictete a prevederilor legate privind integritatea 

bunurilor mater/ale, pro pune m ă suri pen tru casarea, declasarea sou scoaterea din 

evidentă  a bunurilor de natura obiectelor de inventor, intocmind documentele 

necesare; 

_12) Asigur ă  efectuarea cronologic ă  ş i sistematic ă  a inregistră rilor cantabile privind 

mijloacele fixe, mijloacele b ă neş ti, fondurile proprii, creditorii ş i alte decont ă ri, 
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veniturile ş i cheltuielile apro  bate conform clasificatiei bugetare, precum ş i 

intocmirea, circulatia 51 p ă strarea documentelor justificative care stau la baza 

inregistră rilor contabile; 

13) Realizeaz ă  contabilitatea sintetic ă  pentru operatiunile derulate; 

.14) Tntocme ş te documentatia prev ă zută  de actele normative privind registrele de 

contabilitate obligatorli; 

15) Tine evidenta sintetică  ş i analitică  a elementelor patrimoniaie reprezentand active 

fixe corporale ş i necorporale, inclusiv registrul mijloacelor fixe; 

16) Realizează  operatiunile ş i tine evidento amortiz ă rii active/or fixe corporale ş i 

necorporale; 

17) Urm ă reş te realizarea cheltuielilor de capital in baza programului anual de 

investitii pub/ice, intocmind situatia cheltuielilor de capital; 

18) Pregă teş te lucră rile privind cheltuielile de capital în toate etapele procesului 

bugetar; 

19) Gestionează  aplicatiile ş i programele informatice privind lucr ă rile de buget, cele 

ce reflect(' angajamentele, contabilitatea financiar ă  51 cea de gestiune; 

20) Tntocme ş te situatiile financiare ale Directiei Judetene de Evident ă  a Persoanelor 

lalomita, potrivit normelor legale, r ă spunzand de realitatea ş i exactita tea date/or 

cuprinse; 

21) intocmeş te ş i transmite documente/sitbatii  fin anciar 	contabile conform 

metodologillor em /se conform reglement ă rilor legale in vigoare; 

22) intocmeş te lucră  rile de incheiere ş i stabilire a rezultatelor executlei financiare la 

finele anului ş i realizează  contul anual de executie; 

23) Realizează  raportă rile statistice privincl fondul de salarii, structura personalului 

investitiile Directiei Judetene de Evident(' a Persoanelor lalomita; 

24) Exercită  controlul financiar preventiv asupra operatiunilor care vizează  
angajamentele legale, angajamentele bugetare ş i ordonantarea cheltuielilor 

pentru plă tlle de bun un ş i servicii efectuate din bugetul Directiei Judetene de 

Evidentă  a Persoanelor lalomita; 

(3) TN DOMEN1UL RESURSE UMANE 

25) Tntocme ş te statele de plat(' lunare a salariilor ş i altor drepturi de natura salarial ă  
pentru funclionarii publici ş i personalul contractual din cadrul institutiei; 
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26) Tntocmeş te dă rile de seam ă  statistice referitoare la num ă rul de personal ş i fondul 

de salarii la nivelul Directiei Judetene de Evident ă  a Persoanelor lalomita; 

27) Gestioneaz ă 	 programele informatice pe linie de solarizare pen tru 

personalul din cadrul Directiei Judetene de Evident ă  a Persoanelor lalomita; 

28) Ră spunde de întocmirea, cornpletarea i p ă strarea registrului general de evident ă  
a salaria ţ ilor pentru personalul contractual ş i a registrului de eviden ţă  a 

func ţ ionarilor publici din cadrul Direc ţ iei Jude ţ ene de Eviden ţă  a Persoonelor 

lalomita; 

29) Efectueaz ă  lucră rile legate de recrutarea, numirea, promovarea, transferarea, 

detaş area, pension area sau încetarea raporturilor de serviciu sau de munc ă , dup ă  
caz, pen tru func ţ ionarii publici/personalul contractual din cadrul institu ţ iei; 

30) Ră spunde de 7ntocmirea ş i gestionarea dosarelor profesionale si a con tractelor 

individuale de munc ă  ale functionarilor publici din cadrul Directiei Judetene de 

Evidentă  a Persoanelor lalomita; 

31) Realizeaz ă  gestiunea resurselor umane ş i a functiilor pub/ice din cadrul 	ş i 

transmite Agentlei Nationale a Functionarilor Publici actualizarea bazei de date Fn 

ceea ce prive ş te functiile ş i functionarii publici; 

32) tntocme ş te ş i propune anual spre aprobare  pro gramarea concediilor de odihn ă  
pen tru personalul din cadrul instituriei; 

33) "intocmeş te ş i transmite formatul standard de raportare privind respectarea 

normelor de conduit ă  ş i implementarea procedurilor disciplinare; 

34) Elaboreaz ă  planul anual de perfec ţionare a functionarilor publici din cadrul 

Directiei Judetene de Evident ă  a Persoanelor lalomita; 

35) Prime ş te ş i p ă strează  declaratiile de avere ş i de interese pentru functionarii publici 

din cadrul institutiei; 

(4) TN  DOMENIUL ADMINISTRATIV 

36) Asigură  i distribuie necesarul de imprimate pe linie de stare civila ş i evidenta 

persoanelor pentru seviciile pub/ice comunitare de evident ă  a persoanelor 

unităţ ile administrativ teritoriale din judet; 

37) Asigură  spa ţ iile si amenajă rile corespunz ă toare pentru conservarea  i p ă strarea 

în condi ţ ii opt/me i de securitate a documentelor i imprimatelor de stare civil ă  
aflate în p ă strarea Direc ţ iei Jude ţ ene de Eviden ţă  a Persoanelor lalomi ţ a; 
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38) tntreprinde demersurile necesare  pen tru inregistrarea/ reinnoirea/recuperarea 

inregistră rii Directiei Judetene de Evident ă  a Persoanelor lalomito in sistemul 

electronic de achizitii sau recuperarea certificatului digital, dace' este cazul; 

39) Elaboreaz ă  ş i actualizeaz ă , pe baza necesit ă tilor transmise de celelalte 

compartimente ale Directiei Judetene de Evident ă  a Persoanelor 

programul anual al achizitiilor pub/ice; 

40) Realizează  achizitrile directe,  cons tituie ş i p ă strează  dosarul achizitiilor din cadrul 

Directiei Judetene de Evidentă  a Persoanelor lalomita; 

41) Tntocmeş te documentatia  pen tru achiziţ ii ĺe pub/ice de produse, servicii ş i lucră ri 

pe care le deruleaz ă  Directia Judeten ă  de Evidentă  a Persoanelor lalomita in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

42) Asigură  depozitarea, conservarea ş i distribuirea materialelor, echipamentelor ş i a 

altar bunuri, cu aplicarea ş i respectarea strict ă  a regulilor de gestiune; 

43) Monitorizeaz ă  folosirea eficient ă  a rechizitelor ş i mater/ale/or consumabile ş i 

recuperarea materialelor refolosibile; 

44) Asigură  organizarea desfăş ură rii activit ă tii de intretinere ş i exploatare a 

mijloacelor auto din dotare ş i urm ă reş te respectarea normelor legate privind 

consumurile de carburanti, lubrefianti, anvelope ş i piese de schimb ş i intocmeş te 

documentele privind consumul de carburanti, fi ş a activită tii zilnice pentru fiecare 

autoturism foile de parcurs, in conformitate cu reglement ă  rile legale in vigoare; 

45) Urm ă reş te ş i ră spunde de buna execu tare a lucră rilor de intretinere a mijloacelor 

fixe ş i a obiectelor de inventor din patrimoniul Directiei Judetene de Evident ă  a 

Persoanelor lalomita; 

45) Asigură  prin serviciul extern de specialitate desfăş urarea activit ă tii de prevenire ş i 

stingere a incendiilor precum ş i a normelor de protectia muncii ş imedicina munch; 

47) Organizeaz ă , clasează , indosariaz ă  ş i p ă strează  panel la predarea la arhiva 

institutiei, documentele rezultate din activitatea de prof/I; 

48) Preto in depozitul de arhiv ă  pe baza de inventor, dosarele de arhiv ă  create anual 

de că tre serviciul/compartimentele institutiei, ia m ă suri pen tru selectionarea ş i 

conservarea în conditil opt/me a documentelor arhivate ş i asigură  predarea 'in 

conditiile legii a unit ă tilor arhivistice la structura judetean ă  a Arhivelor Nationale; 

49) Tntocmeste  i actualizeaz ă  procedurile de sistem i operationale, specifice 

activit ă tii din cadrul compartimentului; 

50) Tntocmeste si expediaz ă  prin compartimentul juridic, con tencios .si relatii pub/ice 

corespondenta proprie; 
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51) Asigură  protectia date/or ş i informatillor gestionate ş i dispune m ă suri de prevenire 

a scurgerii de informatii clasificate; 

52) Respectă  regulamentul intern at Directiei Judetene de Evident ă  a Persoanelor 

lalomita; 

53) Tndepline ş te orice alte atributii in domeniu stabilite prin lege ş i prin dispozitii ale 

Directorului Executiv al Directiei Judetene de Evident ă  a Persoanelor lalomita. 

CAPITOLUL V 

DISPOZTII FINALE 

Art. 22 (1) Prezentul Regulament poate fi modificat sau conipletat la propunerea 

Directorului Executiv cu avizul Directlei pentru Eviden ţ a Persoanelor 

Administrarea Bazelor de Date, in cazul in care din actele normative ap ă rute dup ă  
aprobarea lui rezultă  noi competen ţ e în sarcina Directiei Judetene de Evident ă  a 

Persoanelor lalomita, în cazul in care se aprob ă  o nou ă  structură  organizatoric ă , 

on noi reglement ă ri privitoare la personalul Direc ţ iei, de nature', a necesita 

armonizarea prevederilor regulamentului. 

(2) efii structurilor vor intocmi in 3 (trei) exemplare fi ş ele cu atributiile 

ce revin fiec ă rui post din statul de funclii, în term en de 30 de zile de la aprobarea 

prezentului regulament, pe care le vor supune aviz ă rii Directorului Executiv al 

Directiei Jude ţ ene de Evidentă  a Persoanelor lalomi ţ a, dup ă  care un exemplar se 

coniunică  sub semn ă tura titularului, unul ş efului structurii un exemplar va fi 

p ă strat la dosarul profesional. 

Art. 23 Prevederile prezentului regulament se completeaz ă  cu reglement ă rile 

legate in materie. 

Art. 24 Prezentul Regulament va fi adus la cuno ş tinta personalului Directiei 

Judetene de Eviden ţă  a Persoanelor lalomita, sub semn ă tură  i prin prelucrarea 

de că tre ş efii structuritor cu personalul din subordine. 
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PRE$EDINTE 

ROMANIA 

CONSILIUL AMMAN IALOMITA 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarfire privind aprobarea Regulamentului de Organizare ş i Funcţ ionarc 

al Direc ţ iei Judeţ ene de Evidenţă  a Persoanelor Ialomi ţ a 

Prin proiectul de hotă rare supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita se propune aprobarea 

Regulamentului de Organizare ş i Functionare al Direc ţ iei Jude ţ ene de Evident ă  a Persoanelor Ialomita. 

Conform prevederilor art.173 alin.(1) lit.a) ş i alin.(2) lit.c) din Ordonanta de Urgenra a 

Guvemului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, consiliul 

judetean indepline ş te atributii privind organizarea ş i functionarea aparatului de specialitate, precum ş i a 

institutiilor ş i serviciilor publice de interes judetean ş i in exereitarea acestor atributii aprobd 

regulamentul de organizare i func ţ ionare at institu ţ iilor publice de interes jude ţ ean. 

Prin adresa nr.6476 din 13.09.2022 a Directiei Judetene de Eviden ţă . a Persoanelor lalomi ţ a se 

propune aprobarea unui nou regulament de organizare ş i functionare fund necesar ă  actualizarea celui 

vechi potrivit actelor normative in vigoare. Acest demers este necesar deoarece au avut loc o serie de 

modific ă ri legislative in actele normative cc reglementeaz ă  activitatea Directiei Judetene de Evident ă  a 

Persoanelor Ialomita. 

În  respectarea norrnelor de tehnic ă  legislativă  prevă zute de Legea nr.24/2000 ş i de Regulamentul 

de organizare ş i func ţ ionare at Consiliului Judetean Ialomi ţ a, prin proiectul de hot ă rare se propune ş i 

abrogarea hot ă rArii ru-22/19.02.2018. 

Avand in vedere cele expuse, apreciez c ă  sunt indeplinite conditiile de necesitate si de 

oportunitate i propun Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a adoptarea hot ă rdrii in forma ş i continutul prezentate 

in  proiect. 
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Directia Investitii ş i Servicii Publice 

Nr.,  .1.0(05/ec22  .2022 

RAP  ORT 
la proieetul de hotă r -ă re privind aprobarea 

Regulainentului de Organizare si Functionare al Directiei Judetene de Evident4 
a Persoanelor Ialomita 

Proieetul de hat ă rdre supus dezbaterii Consiliului Judetean Ialomita propune 

aprobarea unui nou Regulament de Organizare ş i Functionare al Directiei Judetene de 

Evidentă  a Persoanelor Ialomita ş i abrogarea celui aprobat prin Hot ă rarea Consiliului 

Judetean Ialami ţa nr. 22/19.02.2018, in acest sens Bind inaintat ă  adresa nr. 

6476/13.09.2022 de e ă tre Direc ţ ia Judeteană  de Evident ă  a Persoanelor i inregistrat ă  la 

Consiliul Judeţ ean Ialomita sub in% 2382512022-E din data de 13.09.2022. 

În temeiul prevederilor Ordonan ţ ei Guvernului nr. 84/2001 privind infiin ţ area, 

organizarea ş i functionarea serviciilor publiee comunitare de evidenta a persoanelor, 

aprobată  prin. Legea nr. 372 / 2002, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare, Direc ţ ia 

Judetean ă  de Evident a Persoanelor Ialomita functioneaz ă  in subordinea Consiliului 

Judetean Ialomita ea institutie public ă  de interes judetean en personalitate juridic.. 

Avă nd in vedere c ă  au avut lac o serie de modific ă ri legislative survenite in actele 

normative cc reglementeaz ă  aetivitatea Directiei Judetene de Evident. a Persoanelor 

Ialomita impune modificarea ş i completarea Regulamentului de Organizare ş i 

Funclionare al. Directiei Jude ţ ene de Eviden ţă  a Persoanelor Ialomita, astfel ine ă t toate 

aceste modific ă ri legislative s ă  fie integrate in Regulamentul de Organizare ş i 

Fune ţ ionare al instituţ iei. 

Principalele modific ă ri legislative sunt introduse prin urm ă taarele aete normative: 

Ordonanta Guvernului nr. 26 din 24 august 2022 pentru modificarea ş i 

completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la aetele de stare civil ă ; 

Legea nr. 105 din 20 aprilie 2022 pentru modifiearea ş i completarea Legii nr. 

119/1996 cu privire la actele de stare eivil ă , precum ş i pentru abrogarea Ordonantei 
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Guvernului nr. 41/2003 privind dolAndirea ş i schimbarea pe cale administrativ ă  a 

numelor persoanelor fizice; 

Hotă rarea Guvernului nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare unitar ă  a dispozitiilor Ordonantei de urgent ă  a Guvernului nr, 

97/2005 privind evidenta, dotniciliul, re ş edinta ş i actele de identitate ale cetă tenilor 

rom ă ni, precum ş i pentru stabilirea formei ş i continutului actelor de identitate, ale dovezii 

de re ş edint ă  ş i ale că rtii de imobil; 

Regulatnentul (UE)  or.  679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor 

fizice in ceea ce prive ş te preluerarea datelor cu caracter personal ş i privind libera 

circulatie a acestor date  ş i  de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protectia datelor); 

Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019 privind 

competenta, recunoa5terea ş i executarea hotă rarilor în materie matrimonial ă  ş i in materia 

ttspunderii p ă rinte5ti 5i privind răpirea international ă  de copii (reformare). 

intruc ă t proiectul de hotă rare indepline ş te condltiile de legalitate, propunem 

Consiliului Judetean Ialomita adoptarea lui in forma ş i continutul prezentat. 

SEF SERVICIU, 
Stanciu Mari na 

Consilier, 
Marcu Georgiana-Elena 
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Av ă nd in vedere modificcirile legislative survenite in actele normative ce 

reglernenteazd activitatea Directlei Judetene de Evident:4 a Persoanelor Ialomiţa, se 

impune modificarea ş i completarea Regulamentului de Organizare i Functionare al 

Directiei Judetene de Evident ă  a Persoanelor Ialomiţa, astfel incă t toate aceste 

modificeiri legislative s ă  fie integrate in Regulamentul de Organizare i Functionare al 

institutiei. 

Principalele modifică ri legislative sunt introduse prin urmă toarele acte 

normative: 

Ordonanta Guvernului nr. 26 din 24 august 2022 pen tru modificarea 

completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civild; 

Legea nr. 105 din 20 aprilie 2022 pentru modificarea ş i completarea Legii nr. 

119/1996 cu privire la actele de stare civild, precurn ş i pentru abrogarea 

Ordonantei Guvernului nr 41/2003 privind dobă ndirea ş i schimbarea pe cale 

administrativă  a numelor persoanelor fizice; 

Hotdră rea Guvernului nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Norrnelor 

rnetodologice de aplicare unitară  a dispozitiilor Ordonantei de urgentd a 

Guvernului nr. 97/2005 privind eviden,ta, domiciliul, resedinta ş i actele de 

identitate ale cetă tenilor romă ni, precum ş i pentru stabilirea formei ş i 

continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedintd si ale ceirtii de imobil; 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecţ ia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si privind libera circulaţ ie a acestor date si de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia 

datelor); 



- Regulamentul  (LIE,) 2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019 privind 

competen ţa, recunoayterea ş i executarea hotă reirilor in materie matrimonială  ş i 

in materia ră spunderii pă rintesti ş i privind răpirea internaţ ională  de copii 

(reformare). 

Depunem akiturat Regulamentul de Organizare ş i Funcţ ionare al Direcţ iei 

Jude ţene de Eviden ţă  a Persoanelor Icdomiţa, Cu rugă mintea să  ne transmiteţ i, in 

project, Hotă reirea Consiliului Judeţ ean Ialomiţa privind aprobarea Regulamentului de 

Organ izare ş i Funcţ ionare al Direcţ iei Judelene de Eviden ţă  a Persoanelor Ialomiţ a, 

inso ţ it de raportul de specialitate ş i expunerea de motive, in vederea solicit ă rii Direcţ iei 

pentru Eviden ţa Persoanelor ş i Administrarea Bazelor de Date a aviză rii acestui 

regulament, avizare solicit ată  in temeiul dispozi ţ iilor art. 9 alin.(3) din Ordonanţ a 

Guvernului nr. 84 din 30 august 2001 privind infiiniarea, organ izarea ş i fun cţ ionarea 

serviciilor pub/ice comunitare de eviden ţă  a persoanelor, cu moclifică rile i completă rile 

ulterioare, coro borate cu prevederile art. 3 din Metodologia privind criteriile de 

dimensionare a numă rului de finicţ ii din aparatul serviciilor pub lice comunitare de 

eviden ţă  a persoanelor, constituirea patrimoniului ş i managementul resurselor umane, 

financiare ş i mater/ale, aprobată  prin Hotă rcirea Guvernului nr. 2104 din 24 noiembrie 

2004, cu modific ă rile i completă rile ulterioare. 

Faţă  de cele men ţ ionate anterior, propunem aprobarea Regulamentului de 

Organizare i Funcţ ionare al Direcţ iei Judeţ ene de Eviden ţă  a Persoanelor _kilo/nip, in 

forma si con ţ irzutul prezentat. 

Cu deosebită  cons ideraţ ie, 

TILIM 	 ESCU CRISTINA 

Rd. D. V...4./2 ex./2 file 

Bd. -ul Chimiei, Nr.13, Municiplul Slobozia, Cod 92.00.63, Jude pul laiornita  
Tel: 0243/235117: Fax 0243/235119 

e -mail:djepilgginail C0172 
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E.  nr. 

Nr. 3493626 

Bucum0,28,09022 Direetia pentru Evidetqa PerNoanglor 
Administrarea Bazelor de Date " 

DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA 

A PERSOANELOR AI.OMITA 

Ceitre, NR.   /20 
merdra.••• 

DIRECTIA JUDETEANA. DE EVIRENT A.  Â  PERSONNELOR IALOMITA 
Doanwei Director Executiv Cristina TILI.11/10N-MARINESCU 

În referire la adresa dvs, nr, 6576/19.09,2022, Traegistratil la sediul Directiei pentru 
Eviden0 Persoanelor §i Administrarea Bazelor de Date cu nr.3493626din data de 
20.09.2022, prin care ati tranknis, spre avizare, Regulatnentul de organizare 
funelionare al Diregiei Judefene de Evidenita a PersoanelorIalom4a, av'dnd in 
vedere dispozipe art .9  aim, (3,) din Ordonania Guvernului nr.8412001 privind 
îjinţara, organjzarea functionarea servieiilor pub:Hoe comunitare de evidenfil a 
persoanelor, cu modiftealle ş  complettirile ulterioare, coroborate cu cele ale .art.3 
din Meiodologia privind criter.  iile de dimensionare a numiirului de fan* din 
aparattil serviclitor publice comunitare de evidengi a persoanelor, eonstituirea 
patrimoniului ş i manageinentui resurselor mane, financiare ş i inateriale, aprobald 
prin floteirdrea Guverntilui nr.210472004, cu moditickile ş i completraile ulterioare, 
v ă  comuoickn faptul c ă  AVIZAM documentul de reforintA. 

Cu stinik 

MMIMINEN 
021-413.54.42,02J -746.70,47/80;Fax, 021-413.50,49 
Str. Oboina Mam. Nr, 2, Sector 6 RO — Bueuro0 
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