HOTĂRÂRE
cu privire la: aprobare organigramă, număr de personal, stat de funcţii, regulament
de organizare şi funcţionare, număr total de funcţii publice şi ponderea
funcţiilor publice pe categorii pentru DIRECŢIA JUDEŢEANĂ
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLT

















Având în vedere:
expunerea de motive nr. 522 din 25.01.2008 cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre;
raportul nr. 523 din 25.01.2008 al Direcţiei Resurse Umane, Informare şi Relaţii Publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Olt;
adresa nr. 1932 din 21.11.2007 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt înaintată
Consiliului Judeţean Olt şi înregistrată sub nr. 7446 din 22.11.2007;
raportul nr. 1262 din 21.02.2008 al Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor omului şi relaţii cu cetăţenii;
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr. 123 din 23.12.2004 cu privire la înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt;
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.372/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării
activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple,
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 520/2004;
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de
dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu
modificările ulterioare;
prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statul funcţionarilor publici, republicată;
prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor
salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul
unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă
funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2007;
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prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul
2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de
demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007,

În temeiul art. 91 alin. (1), litera „a”, alin.(2) litera „c” şi ,,e” şi art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată,
CONSILIUL JUDETEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e:
Art.1. Se aprobă funcţiile publice stabilite pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt,
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă organigrama, numărul de personal şi statul de funcţii pentru DIRECŢIA JUDEŢEANĂ
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLT, la nivelul a 38 posturi, din care 26 posturi aferente numărului
total de funcţii publice, conform anexelor nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre, după cum urmează:
 funcţii publice
26 posturi
 poliţişti detaşaţi
5 posturi
 personal contractual
7 posturi
Total
38 posturi
Art.3 (1) Se aprobă numărul total de 26 posturi aferente funcţiilor publice pentru Direcţia Judeţeană
de Evidenţă a Persoanelor Olt, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă numărul maxim de 3 posturi corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici
de conducere, rezultat prin aplicarea procentului de 12% asupra numărului total de 26 funcţii publice.
(3) Se aprobă numărul maxim de 23 posturi corespunzătoare categoriei funcţionarilor
publici de execuţie.
Art. 4.Domnul Dumitrescu Gheorghe se eliberează din funcţia de director şi se trece pe postul de
natură contractuală de execuţie de Inspector de specialitate, gradul profesional IA din cadrul
serviciului de evidenţă a persoanelor – compartimentul ghişeu unic, poziţia nr. 10 în Statul de funcţii
propus spre aprobare.
Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Olt, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.
Art.6. Anexele nr. 1 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară îşi încetează aplicabilitatea.
Art.8. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 15.03.2008 şi se comunică Direcţiei Resurse
Umane, Informare şi Relaţii Publice, Direcţiei Economice, Direcţiei Buget,Taxe – Impozite şi Informatizare,
Compartimentului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Olt, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt în vederea aducerii la îndeplinire, domnului
Dumitrescu Gheorghe, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului, judeţul Olt.
PREŞEDINTE
Jenel COPILĂU
Contrasemnează
Secretar al judeţului
Marin DOBRE
Satina 21.02.2008
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLT

Anexa nr.1
la Hotărârea Consiliului
Judeţean Olt nr…../……..

APROB
PREŞEDINTE
Jenel COPILĂU
FUNCŢIILE PUBLICE STABILITE
pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt
I.

Funcţii publice de conducere
§ Director Executiv;
§ Şef serviciu.
II.Funcţii publice de execuţie
A) Funcţii publice din clasa I
§ Consilier (grad profesional, debutant, asistent, principal, superior);
§ Consilier juridic (grad profesional, debutant, asistent, principal, superior);
§ Inspector (grad profesional, debutant, asistent, principal, superior);
B) Funcţii publice din clasa a IIIa
§ Referent ( grad profesional, debutant, asistent, principal, superior);

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ
A PERSOANELOR OLT
DIRECTOR
Gheorghe DUMITRESCU

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
DIRECTOR EXECUTIV
Carmen – Maria PĂUNESCU
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