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PROIECT DE HOTARARE NR.
privind modificarea anexei nr. 21a Hot ărtirea Consillului Judetean lalomita
nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramel i statului de fungi" ale Directiel
Judetene de Evident ă a Persoanelor dolomites, cu modificeirile i completcrrile ulterioare
Conalllul Judetean alornfta

I UI

Consiliul Juderean lalomira,
0000114113
Av6nd Fri vedere:
Referatul de aprobare nr. C/(61b /2022 - 6- din
D3 .2022 of Preşedintelui
Consiliului Juderean lalomira;
anexa nr. 2 la Hotă rarea Consiliului Juderean lalomira nr. 41/21.04.2016 privind
aprobarea organigramei ş i statului de funcrii ale Direcriel Juderene de Evidenr ă a Persoanelor
lalomira, cu modificările şi cornpletările ulterioare,
Examin6nd:
- adresa nr. 853 din 08.02.2022 a Direcriei Juderene de Evidenr ă a Persoanelor
lalomira;
„- Raportul de specialitate nr. 6,940 /2022 -din 09 . (6 .2022 al Direcriei Buget
Finanre;
Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei juridice, de disciplin ă,
drepturi, obligaril ş i incompatibilit ări;
- Avizul nr.
/2022 din
.2022 al Comisiei pentru muncă, set' n ă tate,
asistenră socială ifarniIie;
- Avizul nr.
/2022 din
,2022 al Comisiei economico financiară şi
agricultura,
În conformitate Cu:
- prevederile art. 173 alin. (1) lit, a) ş i alin. (2)/it. c), art. 385 alin. (3), art. 393 alin. (2),
art. 409 Win. (3) lit. b), art. 476-477 si art. 480-481 din Ordonanra de Urgenr ă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ărife şi completes' rile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanrele publice locale, cu modificările şi
cornpletările ulterioare;
- prevederile Ordonanrei de Urgenră a Guvemului nr, 63/2010 pentru modificarea si
cornpletarea Legii nr. 273/2006 privind finanrele pub/ice locale, precum si pentru stabilirea
unor masuri financiare;
- prevederile nr. 1360/2019 at Ministrului Dezvolt ării Regionale i Administrariei
Pub/ice privind oplicarea prevederilor art. Ill alin. (11) din Ordonanra de urgenr ă a Guvemului
nr. 63/2010 pen tru modificarea ş i completarea Legii nr. 273/2006 privind finanrele pub/ice
locale, precum şi pentru stabilirea unor m ăsuri financiare, aprobat ă cu modificări şi
completări prin Legea nr. 13/2011.
prevederile Legii
cadrul nr. 153/2017privind salarizarea personalului pl ătit din
fonduri pub/ice, cu modific ă rile şi cornpletările;
Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0

- prevederile art. 58 si art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă
legislative pen tru elaborarea actelor normative, republicat ă, cu modifică rile şi completările
ulterioare;
prevederile art. 45 si art. 47 alin. (1) din Regulamentul de orgonizare 5i functionare a
Consiliului Judetean aprobat prin Hot ărărea Consiliului Juderean lalomito nr. 46 din
30.03.2021, cu modific ările şi completă rile ulterioare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanto de Urge* a Guvemului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modifică rile 5i completer' rile ulterioare,
HOTARA5TE:
Art. I (1) Anexa nr, 2 la Hot ărerrea Consiliului Judetean lalomita nr. 41/21.04,2016
privind aprobarea organigramei i statului de fungi' ale Diregiei Judetene de Evident ă a
Persoanelor lalomiţa cu modificările i completările ulterioare, se modific ă si va avea
urm ătorul cuprins:
postul de la pozirla nr. 8 din statul de fungi' (ID post 211906) de consilier juridic,
clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului de Stare eviler — Conipartiment
Juridic Contencios si Pub/ice se transform ă fri cons/tier juridic, clasa I, grad
profesional superior;
- postul de la pozirla 10 din statul de functii (ID post 211905) de consilier, clasa I, grad
profesional asistent din cadrul Corr partimentului Evidento Persoanelor, se transformer în
referent, clasa Ill, grad profesional superior.
(2) Se aprob ă statul de fungi' actualizat al Diregiei Judetene de Evident ă a
Persoanelor Ialomiţa, potrivit anexei care face parte integrant ă din prezenta hot ă ră re.
,

Art II Prezenta hotă rare devine obligatorie 5i produce efecte de la data cornunic ării.
Art. III Prin grijo Secretarului General at Judeplui Ialomici, prezenta hot ără re se va
comunica, spre ducere la ihdeplinire, Directlei Buget Finante din cadrul aparatului de
speciatitate al Consiliului Judetean lalomiţa, Directlei Judetene de Evident' a Persoanelor
Ialomita 5i, spre 5tiint ă, Institutiei Prefectului Judetul urm ănd s6 fie publicat ă pe
site-ul Consiliului Judetean lalomito Sectiunea "Monitorul oficial at Juderului".
PRESEDINTE,
MARIAN PAVEL

Avireazei
Secretarul General at Judetului lalomita
Adrian-Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotă ră re privind modificarea anexei nr. 2 la Hotără rea Consiliului Judetean
lalomita nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei i statului de functii ale Directiei
Judetene de Evidentă a Persoanelor lalomita, cu modific ările şi completă rile ulterioare

Prin proiectul de hot ă ră re supus dezbaterii se propune modificarea anexei nr. 2 la
Hot ă ră rea Consiliului Judeţ ean lalomi ţ a nr. 41 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei ş i
statului de funcţ ii ale Direcţ iei Judeţ ene de Eviden ţă a Persoanelor lalomi ţ a, cu modific ă rile ş i
cornplet ă rile ulterioare.
Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit, a) ş i alin. (2) lit. c) din Ordonanţ a de Urge*" a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodific ă rile ş i complet ă rile ulterioare,
consiliul judeţ ean indepline şte atribu ţii privind organizarea ş i funcţ ionarea aparatului de
specialitate, precum ş i al institu ţ iilor ş i serviciilor publice de interes jude ţ ean ş i în exercitarea
acestor atribu ţ ii aprob ă organigrama ş i statul de funcţ ii.
In aplicarea prevederilor art. 409 alin. (3) lit. b), art. 476 — 477 ş i art. 480 - 481 din
Ordonan ţ a de Urgen ţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile ş i
complet ă rile ulterioare, aceast ă institu ţ ie a solicitat conform adresei nr. 853 din 08.02.2022
modificarea statului de funcţ ii prin transformarea a dou ă posturi. Astfel, postul de la poziţia nr. 8
din statul de funcţ ii (ID post 211906) de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal din
cadrul Serviciului Stare Civil ă — Compartiment Juridic Contencios ş i Rela ţ ii Publice, se transform ă in
consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, ca urmare a finaliz ă rii examenului de promovare
'in grad profesional pentru un func ţ ionar public de execuţie din cadrul Direcţ iei Jude ţ ene de
Evidenţă a Persoanelor Ialorni ţ a , respectiv postul de la poziţ ia nr. 10 din statul de funcţ ii (ID post
211905) de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Eviden ţa
Persoanelor, se transform ă 'in referent, clasa ill, grad profesional superior, motivat de faptul c ă
atribuţ iile specif ice acestei funcţ ii publice pot fi executate ş i de un funcţ ionar public cu studii medii,
intruc ăt complexitatea postului nu necesit ă studii superioare.
In contextul celor de mai sus, menţ ion ă m că propunerea nu modific ă num ă rul maxim al
funcţ iilor publice al Direcţ iei Judeţ ene de Eviden ţă a Persoanelor lalomi ţ a , acesta ră mâne astfel
cum a fost stabilit prin Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr„ 41 din 21.04.2016, cu
modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare.
Avă nd in vedere cele expuse, apreciez cä sunt indeplinite condi ţ iile de necesitate ş i de
oportunitate ş i propun Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a adoptarea hot ă ră rii "in forma şi con ţ inutul
prezentate 'in proiect.
PRE ŞEDI
MARIA

JudeteanIalom 4ta
Iflint
10000114 114

Redattat,
Haimana Ana-Maria
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RAPORT
La proiectul de hotărăre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărlirea Consiliului Judetean
lalomita nr. 41721.04.2016 privind aprobarea organigrameişi statului de functii ale
Directiei Judetene de Evident ă a Persoanelor Ialomita, cu modificările si
completările ulterioare
Avănd in vedere :
-prevederile art. 173 aim. (2) lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modific ările i complet ările ulterioare, prin care Consiliul Judeţean aprobă
organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor
publice de interes jude ţean ;
-prevederile Hot ărdrii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei func ţionarilor publici, cu modific ările şi completările ulterioare ;
-adresa Direc ţiei Judeţeane de Evidenţă a Persoanelor Ialomi ţa nr. 853 108.02.2022 inregistrată
la Consiliul Judeţean Ialomiţa cu iii . 3513/2022-K/08.02.2022,
Directia Jude ţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomi ţa solicită modificarea statului de funcţii
prin transformarea a două posturi funcţii publice dup ă cum urmează:
-postul de la poziţia nr. 8 din statul de funeţii (ID post 211906) de consilier juridic, clasa I, grad
profesional principal din cadrul Serviciului Stare Civilk Compartiment Juridic Contencios şi Rel.*
Publice, se transform ă in consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, urmare sus ţinerii
examenului de promovare in gradul profesional imediat superior celui deţinut;
- postul de la poziţia nr. 10 din statul de funcţii (ID post 211905) de consilier, elasa I, grad
profesional asistent din cadrul Cornpartimentului Evidenţa Persoanelor, se transform ă în funcţia
publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior.
Prornovarea in grad profesional se face prin concurs sau examen, organizat de către autorit ăţile
şi instituţiiie pub lice, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de
funcţionarul public ca urmare a promovării coneursului sau examenului. Dup ă promovare, fi şa postului
funclionarului public care a promovat in grad profesional se completează cu noi atribuţii şi
responsabilităţi sau, dup ă caz, prin cre şterea gradului de complexitate a atribuţiilor exercitate.
Propunerile de mai sus nu modified numărul maxim de posturi aprobat in baza prevederilor
O.U.G nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finan ţele publice
locale, precum şi pentru stabilirea unor m ăsuri financiare, cu modific ările şi completările ulterioare şi
comunicat prin adresa Instituţiei Prefeetului — Judeţul Ialomiţa nr. 8.116/17.05,2021 şi inregistrat ă la
Consiliul Judeţean Ialomiţa cu nr. 11.832/2021-X/18.05.2021, num ăr care rămane valabil pănă la
transmiterea noului număr maxim de postuxi aprobat pentru anul 2022.
Ataşat, vă transmitem in copie adresa Direc ţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomila
menţionată mai sus şi raportul final al concursului/examenului de promovare in grad profesional.

Director executiv,
Mihaela Moroianu
Compartiment Resurse Umane,
Gheorghiţa Diaconescu
Cons Hui
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D1RECŢIA JUDETEANĂ, DE EVIDENŢĂ
A PERSOANELOR IALOMI ŢA
Compartimentui Fittanciar — Contabilitate,
Resurse Duane, Administrativ

Nr.

/6-3

I 08.02.2022

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Potrivit art. 478 alin. (1) Si (2) din Ordonanta de Urgent ă nr. 57 din 3.07.2019, privind Codul
Administrativ, promovarea in grad profesional este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea
unei functii pub/ice de executie de grad profesional imediat superior celui derinut de func ţionarul public,
prin transform area postului ocupat de functionarul public ca urm are a promov ării concursului sau
examenului, respectiv modificarea statului de functii din cadrul institutiei.
Avă nd în vedere prevederile art. 173 alin, (1) lit. (a) din Orcionanta de Urgent ă nr. 57/2017
privind Codul Adminstrativ, potrivit căreia "Consiliul Juderean indeplineste atriburii privind infiintarea,
organizarea si funcrionarea aparatului de specialitate al Consiliului Juderean ale instituriilor pub/ice de
interes juderean şi ale societarilor şi regiilor autonome de interes juderean" şi ale alin. (2) lit. (c) "În
exercitarea atriburiilor prev ăzute la alin. (1) lit. (a) Consiliul Juderean aprob ă regulamentul de
organizare i funcrionare a Consiliului Jude ţean, organigrama, ştatul, de funcrii, regulamentul de
organizare si funcrionare ale aparatului de specialitate al consiliului judetean, precum si ale instituriilor
pub/ice de interes juderean ...", v ă rugarn sa supuneri spre analiz i aprobare proiectul de hot ărare
privind modificarea anexei nr. 2 la hotărărea Consillului Juderean lalomira nr. 154 din 23.09.2021
privind modificarea anexei nr. 2 la hot ără rea Consiliului Juderean lalomira nr. 41 din 21.04.2016
privind aprobarea organigramei istatului de funcrii al Direcriel Juderene de Eviden ţă a Persoanelor
lalomira,cu modific ările 51 cornplet ările ulterioare.
Fată de situaţia relatată prop unem modificarea statului de funcrii, prin transformarea postului
de la nr. crt. 8, ID 211906 din statul de func ţii, funcria public ă de execurie de consilier juridic, grad
profesion principal din cadrul Serviciului Stare Civila - Cornpartirnent Juridic Con tencios 51 Relatii
Pub/ice, in func ţia publică de execuţie de consilier juridic, gradul profesional superior 51 al postului de la
nr. crt 10, ID 211905 din statul de func ţii, funcţia publică de execu ţie de cons/tier, grad profesional
asistent din cadrul cornpartimentului Evidenta Persoanelor in funcria public ă de execurie de referent,
clasa III, grad profesional superior, mention ănd faptul cő atributille specifice acestei functii publice pot
fi exercitate g de un functionar cu studii medii deoarece nu sunt de o complexitate ce necesit ă studii
superioare. Totodată în conformitate cu prevederite art. 11 alin(1) din Legea-Cadru 153/2017 privind

salarizarea personalului plătit din fan dun public, solicit ăm stab /urea salariului de hazel pen tru functia
publicde executie de referent, clasa Ill, grad profesional superior.
Facem precizarea că transformarea acestor posturi no mociffică num ă rul maxim de posturi
aprobat pentru anui 2022.

Tn conformitate cu prevederile art. 173 alin(2) lit, c) din Ordonanta de Urgent ă nr. 57 din
3.07.2019, privind Codul Administrativ, v ă rug ăm să supuneti spre analiz ă si aprobare transformarea
postului si modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al Directiei Judetene de
Evidentă a Persoanelor lalornita, asa cum a fast solicitat.
Anexam: Raportul final at Concursului/Examenului
Statul de funcţii modificat al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor lalomita.
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