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PROIECT DE HOTARARE NR. 
privind modificarea anexei nr. 2 la Hotă ră rea Consiliului Judetean lalomita 

nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directlei 
Judetene de Evidentă  a Persoanelor lalomita, cu modifică  rile  si completă rile ulterioare 

Con siliul Judetean 
Avand Fr, vedere: 
- Referatul de aprobare nr. M.W2022 	din 43  .12.2022 al Pre ş edintelui Consillului 

Judetean lalomiţa; 
- anexa nr. 2 lo Hot ă ră rea Consillului  Jude ţ ean lalomita nr. 41/21.04.2016 privind 

aprobarea organigramei statului de functii ale Directiei Judetene de Evident ă  a Persoanelor 
cu modifică rile i cornplet ă rile ulterioare, 

Examin and: 
- adresa nr. 8594 din 12.12.2022 a Direc ţ iel Judetene de Eviden ţă  a Persoonelor 

lalomita; 
- Raportul de specialitate nr.P3q1/2022  — A--  din /3 .12.2022 al Biroului Resurse 

Umane; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din _.12.2022 al Comisiei juridice, de disciplin ă , drepturi, 

obligati' si incompatibiliteli; 
- Avizul nr. 	/2022 - 	din 	.12.2022 al Comisiei pentru munc ă , să nă tate, 

asistentă  socială  familie; 
- Avizul nr. 	12022 - 	din _.12.2022 al Comisiel economico financiar ă  ş i 

agriculture,/  
În conform itate Cu: 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit, a) ş i alin. (2) lit. c), art. 385 alin. (3), art. 393 alin. (2), 

art. 409 al/n. (3) lit. a), art. 476-477 si art. 480-481 din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu modifică rile ş i completă rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modifică  rile ş i 
cornpletă rile ulterioare; 

prevederile Ordonantei de Urgentă  a Guvernului nr. 63/2010 pentru moclificarea si 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, precum Si pentru stabilirea 
unor masuri financiare; 

- prevederile Ordinului nr. 331 din 2 martie 2022 privind aplicarea prevederilor art. Ill 
alin. (11) din Ordonanta de urgent ă  a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea ş i 
completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, precum ş i pen tru stabilirea 
unor m ă suri financiare; 

- prevederile Legii — cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl ă tit din 
fonduri pub/ice, cu modifică rile ş i cornpletă rile; 
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- prevederile art. 58 5i art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic ă  
legislativă  pen tru elaborarea actelor normative, republicat ă , Cu modifică rile 51' complet ă rile 
ulterioare; 

- prevederile art. 45 si art. 47 alin. (1) din Regulamentul de organizare 5i functionare a 
Consiliului Judetean lalomita, aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Judetean lalomita nr. 46 din 
30.03.2021, Cu modific ă rile i completă rile ulterioare, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modific ă rile 5i cornplet ă rile ulterioare, 

HOTARA5TE: 

Art. I (1) Anexa nr. 2 la Hotă reirea Consiliului Judetean lalomita nr. 41/21.04.2016 
privind aprob area organ igramei i statului de functii ale Directiei Judetene de Evident ă  a 
Persoanelor talomiţ a,  cu modifică rile complet ă rile ulterioare, se modific ă  i va avea 
urmatorul cuprins: 

- postul de la pozipa nr. 7 din statul de functil (ID post 211904) de referent, clasa 
grad profesional principal din cadrul Serviciului de Stare eviler Compartiment Mentiuni 
Stare 006 se transform ă  în consilier, clasa I, grad profesional asistent. 

(2) Se aprob ă  statul de functii actualizat al Directlei Judetene de Evident ă  a 
Persoanelor lalomiţ cs. potrivit anexei care face parte integrant ă  din prezenta hotă rare. 

Art. II  Prezenta hotă rare devine obligatorie 5i produce efecte de la data cornunic ă rii. 

Art. III Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot ă  rare se va 
comunica, spre ducere la rndeplinire, Biroului Resurse Umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Ialomi ţ a, Directiei Judetene de Evidentă  a Persoanelor 
lalomita 5i, spre 5tiinta, Institutlei Prefectului Judetul lalomi ţ a, urmand s ă  fie publicată  pe 
site-ul Consiliului Judetean lalomita — Sectiunea "Monitorul oficial at Judetului". 

PRE5EDINTE, 	 Avizat, 
MARIAN PAVEL 	 Secretarul General al Judetului lalomita 

Adrian Robert IONESCU 

Rd/Oc 
NRF 

2 ex. 

Cod FP -07-06, Ed, 2 vers.0 



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
DIRECTIA JUDETEANX DE EVIDENTX 
A PERSOANELOR IALOMITA 

Anexa 

 

LA HOTAP.A.RA CONsniULUI 

JUDETEAN IALOMITA 

NR. 

    

STAT DE FUNCTI1 

Nr. 
Grt. 

STRUCTURA ID post functii puhrice 
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Nrposturi 

1  I 211890 DIRECTOR EXECUTIV I II S 1 

1 SERVICIUL STARE CIVILA 

2 I 	 211891 SEE SERVICIU 
I 	 I 	II 	S 	1 

Ll COMPARTIMENT REGIM STARE CIVILĂ  
3 211902 ICONSILIER I S 1 
4 211903 CONSILIER 

I 	i 

superio r  
up s  I 	1  

I 
1.2 COMPARTIMENT MENTIUNI STARE CIVILĂ  

5 I 211894 CONS1LIER  I superior S 1 
6 211898 CONSILIER  I superior S 1 
7 I 211904 CONS1LIER  I  asistent S 1 

L3 COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS Ş  RELATII PUBLICE 

8 I 211906 CONSILIER JURIDIC I superior S 1 
9 211899 CONSIL1ER  I superior S 1 

11 COMPARTIMENT EV1DENTA PERSOANELOR 

10 211905 REFERENT 11 superior S 1 
11 211897 CONS1LIER  I superior S 1 

12 211895 CONSILIER  I principal S 1 
13 211896 CONSILIER  I superior S 1 
14 211901 CONSILIER  I  asistent S 

III COMPARTMENT FINANCIAR-CONTABILITATE, RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV 

15 211892 INSPECTOR I superior S 1 
16 211893 INSPECTOR I principal S 1 
17 211900 CONSILIER ACHIZITII  

PUBLICE 
I principal S 1 

IV PERSONAL CONTRACTUAL 

18 Sofer I 

19 ingrijitor 

NR. TOTAL FUNCTII PUBL10E 17 

NR. TOTAL FUNCTI1 PUBL10E DE CONDUCERE 2 

NR. TOTAL FUNCTI1 PUBL10E DE EXECUT1E 15 

NR. TOTAL FUNCTI1 CONTRACTUALE 2 

LNR. TOTAL FUNCTI1 IN INSTITUT1E 19 
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Nr.32,  .?-14' /2022 - din  13 /L  .2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hot5rAre privind modificarea anexei nr. 2Ia Hot ă r5rea Consiliului Judetean 

lalomita nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei si statului de functil ale Directiei 
Judetene de Evident ă  a Persoanelor lalomi ţ a, cu modific ă rile si completSrile ulterioare 

Prin proiectul de hot ă r ă re supus dezbaterii se propune modificarea anexei nr. 2 la 
Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean lalomi ţ a nr. 41 din 21.04.2016 privind aprobarea organigramei 

statului de func ţ ii ale Direc ţ iei Jude ţ ene de Eviden ţă  a Persoanelor lalomi ţ a, cu modific ă rile ş i 
complet ă rile ulterioare. 

Conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit, a) ş i alin. (2) lit. c) 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, 
consiliul jude ţ ean indepline ş te atribu ţ ii privind organizarea ş i func ţ ionarea aparatului de 
specialitate, precum ş i al institu ţ iilor ş i serviciilor publice de interes jude ţ ean ş i in exercitarea 
acestor atribu ţ ii aprob ă  organigrama ş i statul de func ţ ii. 

În aplicarea prevederilor art. 409 alin. (3) lit, a), art. 476 — 477 ş i art. 480 - 481 din 

Ordonanta de Urgent ă  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. 8594 din 12.12.2022, 

modificarea statului de functii prin transformarea unui post. Astfel, postul de la pozitia nr. 7 din 

statul de functii (ID post 211904) de referent, clasa Ill, grad profesional principal din cadrul 

Serviciului Stare Civil ă  — Compartiment Men ţ iuni Stare Civil ă , se transform ă  in consilier, clasa I, 
grad profesional asistent, ca urmare a finaliz ă rii examenului de promovare in clas ă  pentru un 
funcţ ionar public de execu ţ ie din cadrul Direc ţ ieiJude ţ ene de Evident a Persoanelor 

În contextul celor de mai sus, men ţ ion ă m c ă  propunerea nu modific ă  num ă rul maxim al 
functiilor publice al Direc ţ iei Jude ţ ene de Eviden ţă  a Persoanelor lalomi ţ a, acesta r ă m ă ne astfel 
cum a fost stabilit prin Hot ă rArea Consiliului Jude ţ ean lalomita nr. 41 din 21.04.2016, cu 

modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare. 

Av ă nd in vedere cele expuse, apreciez c ă  sunt indeplinite condi ţ iile de necesitate ş i de 

oportunitate ş i propun Consiliului Judetean lalomi ţ a adoptarea hot ă ră rii in forma ş i con ţ inutul 
prezentate in project. 

Redactat, 

Novac Ramona-Florentina 
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BIROU RES RSE UMANE 
Nr.9  5// • ') 2 `) 	// 	, 	2022 

RAPORT 
La proiectul de hottiriire privind modificarea anexei nr. 2 la Hoteiriirea Consiliului Judetean 

Ialomita nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei si statului de fitnctii ale 
Directiei Judetene de Evidentet a Persoanelor Ialomita, Cu modificeirile si 

completetrile ulterioare 

Avă nd in vedere : 
-prevederile art, 173 alin. (2) lit. c) din Ordonan ţ a de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, prin care Consiliul Judetean aprob ă  
organigrama ş i statul de fune ţ ii ale aparatului de specialitate, precum ş i ale instituţ iilor ş i serviciilor 
publiee de interes jude ţ ean ; 

-prevederile Hot ă ră rii Guvemului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
ş i dezvoltarea carierei fune ţ ionarilor publici, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare ; 

-adresa Diree ţ iei Tude ţ eane de Evidenţă  a Persoanelor Ialomi ţ a nr. 8594/12.22.2022 inregistrat ă  
la Consiliul Jude ţ ean Ialomita cu nr. 32.168 12022-M/12.12.2022, 

Direc ţ ia Jude ţ eană  de Evidenţă  a Persoanelor Ialomi ţ a solicit ă  modificarea statului de functii 
prin transformarea uniu post funcţ ie public ă  dup ă  cum urmeaz ă : 

-postul de la poziţ ia nr, 7 din statul de fune ţ ii de referent (ID post 211904), clasa III, grad 
profesional principal din cadrul Serviciului Stare Civilă , Compartiment Menţ iuni Stare Civil ă , se 
transform ă  in consilier, clasa I, grad pro fesional asistent, urmare sus ţ inerii examen-dui de promovare 
in elas ă . 

Funcţ ionarii publici pot promova in elas ă  prin examen, care se organizeaz ă  de eă tre autorit ăţ ile 
ş i instituţ iile publice cu ineadrarea in fondurile bugetare alocate, in mă sura in care apreciaz ă  eă  
transformarea postului oeupat de funcţ ionarul public intr-un post cu  atribuţ ii corespunz ă toare studiilor 
de nivel superior este util ă  autorit ăţ ii sau instituţ iei publiee. 

Ca unnare a promovă rii in elasă , fi ş a postului func ţ ionarului public se completeaz ă  cu noi 
atribuţ ii ş i responsabilit ăţ i sau, dup ă  caz, prin cre ş terea gradului de eomplexitate a atribuţ iilor 
exereitate, in raport  cu  nivelul funcţ iei publice. Obligatia de a completa fi ş a postului aparţ ine 
superiorului ierarhic al functionarului public promovat. 

Propunerile de mai sus nu modifică  numă rul maxim de posturi aprobat  în  baza prevederilor 
O.U.G rir, 63/2010 pentru rnodificarea ş i completarea Legii nr. 273/2006 privind finan ţ ele publiee 
locale, precum ş i pentru stabilirea unor m ă suri financiare, cu modific ă rile  i  complet ă rile ulterioare 
eomunicat prin adresa Institu ţ iei Prefectului — Jude ţ ul Ialomiţ a nr. 7.255/19,05.2022 ş i im-egistrat ă  la 
Consiliul Tudeţ ean Ialomiţ a cu nr. 13.297/2022-U 1 19.05.2022. 

Ataş at, vă  transmitem in copie adresa Direc ţ iei Jude ţ ene de Evidenţă  a Persoanelor Ialomita 
men ţ ionată  mai sus ş i raportul final al examenului de promovare in elasă . 

Birou Resurse Umane, 
Gheorghi ţ a Ę iaconeseu 
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DIRECTIA JUDETEANĂ  DE EVIDENTA. 
A PERSOANELOR IALOMITA 

Compartimental Financiar — Contabilitate, 
Resurse Urnane, Administrativ 
Nr. cf? ,r 	/12.12.2022  

CONSIUUL JUDETEAN 1ALOMITA 

Potrivit art. 480 alin. (1) din Ordonanra de Urgentă  nr. 57 din 3.07.2019, privind Codul 

Administrativ,cu moclificarile si completarile ulterioare, promovarea  în  clasă  este modalitatea de 

dezvoltare  a  carierei functionarului public prin ocuparea unei functii pub/ice de execuţ ie dintr-o clasă  
superioard celei in care se aird funcjia publicei detinutel de funcţ ionarul public, prin transformarea 

postului ocupat de funcrionarul public ca urmare a promov ă rii concursului sau examenului, respectiv 

moclificarea statului de funcrii din cadrul instituriei. 

Avă nd in vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. (a) din Ordonanra de Urgenră  nr. 57/2017 privind 

Codul Adminstrativ, potrivit c ă reia "Consiliul Judetean indeplineste atriburii privind infiintarea, 

organizarea si funcrionarea aparatului de specialitate al Consiliului Juderean ale institutlilor pub/ice de 

interes juderean si ale societarilor  i  reglilor autonome de interes juderean" si ale alin. (2) lit. (c) 

exercitarea atriburiilor prev ă zute la alin. (1) lit. (a) Consiliul Juderean aprob ă  regu/amentu/de organizare 

.si functionare a Consiliului Juderean, organigrama, .statul de funcrii, regulamentul de organizare si 

functionare ale aparatului de specialitate al consiliului juderean, precum si ale instituriilor pub/ice de 

interes juderean „.",  v  rug ă m so supuneri spre analiza si aprobare proiectul de hotă rare privind 

modificarea anexei nr, 2 la hotă rdrea Consiliului Juderean Ialomira nr.50 din 22,03.2022 privind 

modificarea anexei nr. 2 la hotă rarea Consiliului Juderean lalomito nr. 41 din 21.04.2015 privind 

aprobarea organigramei statului de funcrii  at Direcriei Juclerene de Evidenră  a Persoanelor lalomira,cu 

modifică rile ş i completă rile ulterioare. 

Ford' de situaria relatata propunem modificarea statului de funcrii, prin  transform area  postului 

de la nr. crt. 7, ID 211904 din statul de funcrii, funcria public ă  de execurie de referent, grad profesional 

principal, clasa ill, din cadrul Serviciului Stare Civ/la Compartiment  Men  tiuni Stare Civ/la,  în  funcria 

public ă  de executie de consilier , gradul profesional as/stent, gradatie HI din cadrul aceluiasi 

cornpartiment. 



Facem precizarea că  transform area acestui post nu modifică  num ă rul maxim de posturi apro  bat  

pen  tru anul 2022. 

În  canformitate cu prevederile art. 173 a//n(2) lit. c) din Ordananta de Urgentă  nr. 57 din 

3.072019, privind Codul Administrativ, v ă  rug ă m s ă  supuneti spre analiz ă  aprobare transformarea 

postului si modificarea statului de functil  pen  tru aparatul de specialitate al Direcţ lei  Jude  ţ ene de Evidentă  

a Persoanelor lalomi ţ a, asa cum a fost so//c/tat. 

Anexam: Raportul final al Concursului/Examenului 

Statul de functii modificat al Directiei Judetene de Evidentă  a Persoanelor lalomita. 

Vei mulţ umim. 
Cu stim 

DIRECTOR  EXECIU  I 

TILIMON-MARINE 	ISTINA 

Inspector, 
DECU FĂ NICA 
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