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 H O T Ă R Â R E  

privind sancționarea disciplinară a domnului Chiriță Nicolae,  
director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița 

 

Consiliul Județean Ialomița, 

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive nr. 8623/2019-J din 18.04.2019 a Președintelui 

Consiliului Județean Ialomița, 

Examinând: 
 -  Raportul nr. 8624/2019-X din 18.04.2019 al Direcției Coordonare Organizare; 

-  Raportul nr. 8837/2019 - X din 22.04.2019 al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 

- Raportul nr. 8778/2019 - L din 22.04.2019 al Comisiei pentru muncă, 
sănătate, asistență socială și familie; 

 - Sesizarea formulată de Județul Ialomița, prin Președintele Consiliului Județean 

Ialomița, domnul Victor Moraru, înregistrată la Consiliul Județean Ialomița sub nr. 

15842/03.09.2018 și la Comisia de disciplină sub nr. 120/04.09.2018; 

- Raportul nr. 52/18.03.2019 al Comisiei de disciplină constituită în cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, conform Dispoziției 

Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 89/2017; 

- Notă privind modalitatea legală de aplicare a unei sancțiuni disciplinare 

funcționarului public nr.8580/2019-B din 18.04.2019; 

- Proces – verbal nr.9091/2019 - D din 24.04.2019 al Comisiei de validare,  

 În conformitate cu prevederile: 

- art. 91 alin. (2) lit. e) și art. 104 alin. (3) lit. c) din Legea administrației publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 77 alin. (2) lit. b), g), i) și j) teza I, alin. (3) lit. b) și art. 78 din Legea privind 

Statutul funcționarilor publici nr. 188/1999, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare și 

funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;  
- Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 22 din 

19.02.2018, 
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În temeiul  art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările  ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

  Art.1  (1) Domnul Chiriță Nicolae - director executiv al Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Ialomița - se sancționează disciplinar, prin aplicarea sancțiunii 

prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 188/1999, respectiv diminuarea 

drepturilor salariale cu 20% pe o perioadă de 3 luni. 
(2) Motivele care au determinat aplicarea sancțiunii prevăzute la alineatul (1) 

le constituie săvârșirea faptelor ce constituie abateri disciplinare  prevăzute de: 

a) art. 77 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv neglijența repetată în 
rezolvarea lucrărilor; 

b) art. 77 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv manifestări care aduc 
atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care își desfășoară 

activitatea; 

c) art. 77 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv refuzul de a îndeplini 
atribuțiile de serviciu; 

d) art. 77 alin. 2 lit. (j) teza I  din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv încălcarea 
prevederilor legale referitoare la îndatoriri, 

conform Raportului nr. 52 din 18.03.2019 întocmit de Comisia de disciplină, 
care constituie anexă la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta. 

(3) Faptele care constituie abaterile disciplinare menționate la alineatul (2) au 

fost constatate de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date prin Raportul cu principalele concluzii rezultate în urma controlului de 
fond metodologic efectuat la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița, 

Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Slobozia și la Serviciile Publice 

Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor ale municipiilor Fetești și Urziceni nr. 

4399500/16.04.2018, și au constat în: 

 

A. Pe linie de management: 

 - nu a supus planul de măsuri și acțiuni pentru anul 2017, precum și planurile 

semestriale aferente aceluiași an spre aprobare vicepreședintelui Consiliului Județean 

Ialomița care coordonează activitatea instituției, astfel cum este prevăzut în 
Metodologia DEPABD nr. 3462829/2012; 

 - nu a invitat să participe la convocările trimestriale pe linie de evidență a 
persoanelor și un reprezentant al Compartimentului Județean de Administrate a 

Bazelor de Date și Evidența Persoanelor Ialomița, nefiind respectate prevederile 

Radiogramei DEPABD nr. 1968704/2010; 

 - procedurile proprii privind îndrumarea și controlul metodologic al activității de 

evidență a persoanelor și stare civilă elaborate la nivelul DJEP Ialomița nu sunt în 
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concordanță cu procedurile transmise spre aplicare de DEPABD și cu normele legale în 
materie; 

 -  notele de constatare, procesele-verbale de aducere la cunoștință a notei de 
constatare, rapoartele de control și planul de măsuri pentru remedierea deficiențelor 

întocmite în urma controalelor efectuate la serviciile publice comunitare locale de 
evidență a persoanelor și la oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor nu au fost 
întocmite până în luna septembrie 2017 sau nu sunt conforme cu procedurile în 
domeniu transmise de DEPABD, întrucât nu s-a ținut cont de prevederile Procedurilor 

DEPABD nr. 3944752/03.01.2017 și nr. 3945139/26.04.2017 referitoare la efectuarea 

controalelor. 

 

B. Pe linie de evidența persoanelor: 

 - au fost constatate o serie de deficiențe pe această linie în activitatea 
desfășurată de serviciile publice comunitare locale de evidență, iar DJEP Ialomița 

desfășoară și activitatea de îndrumare, coordonare și control metodologic ce vizează 
și componenta de evidența persoanelor, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din 

OG 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice 

comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale 

Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 

22/2018. 

 

     C. Pe linie de stare civilă: 
 - nu au fost întocmite rapoarte de control la momentul finalizării controlului și 

nici planuri de măsuri cu termene de realizare și responsabilități. Această 
neconcordanță este consecință a faptului că procedura proprie a DJEP Ialomița de 

efectuare a controalelor pe linie de stare civilă nu respectă prevederile procedurii de 
control transmisă de DEPABD și nici prevederile anexei nr. 8 la Metodologia cu privire 

la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare ; 
 - nu au fost evidențiate în procesele-verbale întocmite în urma controalelor 
efectuate de lucrătorii din cadrul DJEP Ialomița situații neconforme ce au fost 

identificate de echipa de control a Direcției pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date. 

 

 D. Pe linie de actualizare a Registrului Național de Evidență a Persoanelor: 
 - nu a desemnat o persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter 

personal la nivelul instituției, aspect ce a fost remediat în timpul controlului; 
 -  nu a pus în aplicare prevederile radiogramei în care se preciza că lucrătorii de 
evidență a persoanelor și stare civilă din cadrul instituției au obligația de a completa 

”Declarația de confidențialitate”, aspect remediat în timpul realizării controlului; 
 - nu a fost instruit, testat și autorizat în vedere actualizării RNEP lucrătorul nou 
angajat din cadrul DJEP Ialomița. 
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Art. 2. Împotriva prezentei hotărâri se poate face plângere prealabilă în termen 
de 30 de zile de la data comunicării, iar orice acțiune în justiție poate fi introdusă în 
termen de 6 luni de la data comunicării, la Tribunalul Ialomița, conform Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.3 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre va fi 
comunicată domnului Chiriță Nicolae, domnului Victor Moraru – Președintele 

Consiliului Județean Ialomița, Comisiei de disciplină din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Ialomița, Compartimentului Financiar-

Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ din cadrul Direcției Județene de Evidență 

a Persoanelor Ialomița. 
 

 

 

PREŞEDINTE  
VICTOR MORARU 

 

 

 

 

                                                                   Contrasemnează, 
                                                                                            Secretarul județului Ialomița 

                  Adrian Robert IONESCU 
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