
                                                                                                                                                                                                  

     

 

 
HOTĂRÂRE    

                               - PROIECT – 
 

cu privire la transformarea unui post vacant în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Olt 

 
Având în vedere:  

- Referatul de aprobare nr.8582/13.08.2020  al Președintelui Consiliului Județean Olt;  
- adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt nr.2712/10.08.2020, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt sub nr.8477/11.08.2020; 
- Dispoziția Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

nr.37/21.10.2019 referitoare la încetare raport de serviciu; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.123/23.12.2004 referitoare la înființarea, 

organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019 cu privire la aprobare 

organigramă și stat de funcții pentru Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile art.8 din Regulamentul de organizare si functionare pentru Directia Judeteana 
de Evidenta a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.61/31.05.2012, astfel cum a fost modificat și înlocuit cu Regulamentul înscris în anexa la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.11/25.01.2018; 

- prevederile art.409 alin.(1) și (3) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și lit.d), alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.k),  art.182 alin.(1) și alin.(4)  

coroborat cu prevederile art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aprobă transformarea postului vacant aferent funcției publice de execuție de 

inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Stare Civilă-Compartimentul 
Mențiuni, ID de post 215001 (poziţia nr.16 în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările 
ulterioare), în post de consilier, clasa I, grad profesional principal. 

Art.2. Statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare, se modifică în 

mod corespunzător cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează 
aplicabilitatea.  
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Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice, Buget – Finanţe, Serviciului 
Resurse Umane şi Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt și Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, în vederea aducerii la îndeplinire, 
Agenției Naționale  a Funcționarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Olt.  

 
 

 
INIȚIATOR 

Președintele Consiliului Județean Olt 
 Marius OPRESCU 

 
 
 
 
 

                                                                           Avizat,   
                                                                           Secretar General al Județului 

                                                                           Marinela-Elena ILIE     
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre cu privire la  transformarea unui post vacant în statul de funcții al 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt  
 
 

I. CADRUL LEGAL AL ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII DIRECŢIEI JUDEȚENE DE 
EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT 

 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr.123/23.12.2004, ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului Judeţean Olt, prin reorganizarea Serviciului de stare civilă şi autoritate tutelară din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Judeţean Olt precum şi a Biroului judeţean de evidenţă a populației 
din  cadrul Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei Olt.            

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt funcţionează ca serviciu public comunitar 
de evidenţă a persoanelor, în subordinea Consiliului Judeţean Olt, cu atribuţii de întocmire, păstrare, 
evidenţă şi eliberare, în sistem de ghişeu unic, a actelor de stare civilă, cărţilor de identitate, cărţilor 
de alegător. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.61/31.05.2012 a fost aprobat Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, care a fost modificat 
și înlocuit cu Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.11/25.01.2018. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare, au fost 
aprobate organigrama și statul de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt. 

 
II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR OLT 
 

 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019 cu privire la aprobare 
organigramă și stat de funcții pentru Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, cu 
modificările ulterioare, au fost aprobate organigrama și statul de funcții ale Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Olt la nivelul a 29 de posturi, conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac 
parte integrantă din hotărâre. 
 Structura organizatorică aprobată a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 
este următoarea: 

 

• Director executiv         - 1 post. 
➢ Serviciul Evidenţă a Persoanelor                                   - 9 posturi: 

• Şef Serviciu Evidenţa a Persoanelor      - 1 post; 
- Compartiment Regim Evidenţă      - 5 posturi; 
- Compartiment Ghişeu Unic       - 3 posturi. 
➢ Serviciul Stare Civilă       - 9 posturi: 

• Şef Serviciu Stare Civilă       - 1 post; 
- Compartiment Stare Civilă       - 4 posturi; 
- Compartiment Menţiuni       - 4 posturi; 
➢ Compartimentul Financiar Contabilitate, Achiziţii   - 2 posturi; 
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➢ Compartimentul Resurse Umane                                               - 2 posturi; 
➢ Compartimentul Informatizare      - 1 post; 
➢ Compartimentul Juridic Contencios     - 1 post; 
➢ Compartiment Analize şi Sinteze, Informare şi Relaţii Publice   - 1 post; 
➢ Compartiment Administrativ Gospodăresc, Secretariat          - 3 posturi. 

 
 

III. PROPUNERE DE TRANSFORMARE POST ÎN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECŢIEI 
JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLT 

 
 Prin adresa nr.2712/10.08.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 

nr.8477/11.08.2020, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt a solicitat 

transformarea postului aferent funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad 

profesional superior în cadrul Serviciului Stare Civilă-Compartiment Mențiuni, ID de post 

215001 (poziţia nr.16 în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare) în 

funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal. 

 Solicitarea  Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt este motivată de faptul că de la 

înființare, respectiv din anul 2005 și până în prezent, s-a lărgit sfera de competență a Serviciului 

Stare Civilă prin creșterea complexității lucrărilor specifice și a volumului de activitate, ca urmare a 

transferului de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date către 

serviciile județene a mai multor activități pe linie de stare civilă, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Hotărârii de Guvern nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a 

dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, s-a 

avut în vedere și proiectul „Sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă - 

SIIEASC” care se derulează la nivelul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date, motiv pentru care au fost inventariate toate actele de stare civilă, din perioada 

1921-2019, care se află în arhiva Serviciului de Stare Civilă din cadrul Direcției Județene de 

Evidență a Persoanelor Olt. 

În vederea justificării transformării postului mai sus-menționat ne-a fost transmisă, în 
fotocopie, Dispoziția Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 
nr.37/21.10.2019 referitoare la încetare raport de serviciu. 

De asemenea, prin adresa nr.2712/10.08.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.8477/11.08.2020, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt ne informează că prin 
transformarea postului respectiv s-a urmărit încadrarea într-un fond de salarii echilibrat. 

Potrivit prevederilor art.409 alin.(1) și (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile şi 
instituţiile publice comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în 
situaţia funcţionarilor publici şi a funcţiilor publice. 

Modificările intervenite în situaţia funcţiilor publice se fac prin acte administrative 
emise în următoarele situaţii: 
a) intervenirea unor modificări în structura funcţiilor publice din cadrul autorităţilor sau instituţiilor 

publice, ca urmare a promovării în clasă şi a promovării în grad profesional a funcţionarilor 
publici;  

b) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau 
într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de 
posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale 
alocate.   

c) modificarea calităţii posturilor în condiţiile prevăzute la art.405-407. 
 

IV.PROPUNERI FINALE 

Având în vedere: 
- adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt nr.2712/10.08.2020, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Olt sub nr.8477/11.08.2020; 
- Dispoziția Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

nr.37/21.10.2019 referitoare la încetare raport de serviciu; 
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- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.123/23.12.2004 referitoare la înființarea, 
organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019 cu privire la aprobare 
organigramă și stat de funcții pentru Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile art.8 din Regulamentul de organizare si functionare pentru Directia Judeteana 
de Evidenta a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.61/31.05.2012, astfel cum a fost modificat și înlocuit cu Regulamentul înscris în anexa la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.11/25.01.2018; 

- prevederile art.409 alin.(1) și (3) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 

➢ transformarea postului vacant aferent funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad 

profesional superior în cadrul Serviciului Stare Civilă - Compartimentul Mențiuni, ID de post 

215001 (poziţia nr.16 în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare) în 

post de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

➢ modificarea în mod corespunzător a statului de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările 

ulterioare. 

 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propun 

aprobarea acestuia în forma prezentată. 

 

 

 

                                                            INIȚIATOR 
                                PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT 
                                                      Marius OPRESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                                                                         
Serviciul Resurse Umane şi                                                                                    
Managementul Unităților Sanitare                                                                   
Nr.8586/13.08.2020  

 
 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre cu privire la  transformarea unui post vacant în statul de 

funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt  
 
 

I. CADRUL LEGAL AL ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII DIRECŢIEI JUDEȚENE DE 
EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT 

 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Olt nr.123/23.12.2004, ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului 
Judeţean Olt, prin reorganizarea Serviciului de stare civilă şi autoritate tutelară din cadrul aparatului propriu 
al Consiliului Judeţean Olt precum şi a Biroului judeţean de evidenţă a populației din  cadrul Serviciului de 
Evidenţă Informatizată a Persoanei Olt.            

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt funcţionează ca serviciu public comunitar de 
evidenţă a persoanelor, în subordinea Consiliului Judeţean Olt, cu atribuţii de întocmire, păstrare, evidenţă 
şi eliberare, în sistem de ghişeu unic, a actelor de stare civilă, cărţilor de identitate, cărţilor de alegător. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.61/31.05.2012 a fost aprobat Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, care a fost modificat și 
înlocuit cu Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.11/25.01.2018. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare, au fost 
aprobate organigrama și statul de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt. 

 
II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A DIRECŢIEI JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ 

A PERSOANELOR OLT 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019 cu privire la aprobare organigramă și 
stat de funcții pentru Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, cu modificările ulterioare, au fost 
aprobate organigrama și statul de funcții ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt la 
nivelul a 29 de posturi, conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din hotărâre. 
 Structura organizatorică aprobată a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt este 
următoarea: 

 

• Director executiv         - 1 post. 
➢ Serviciul Evidenţă a Persoanelor                                   - 9 posturi: 

• Şef Serviciu Evidenţa a Persoanelor      - 1 post; 
- Compartiment Regim Evidenţă      - 5 posturi; 
- Compartiment Ghişeu Unic       - 3 posturi. 
➢ Serviciul Stare Civilă       - 9 posturi: 

• Şef Serviciu Stare Civilă       - 1 post; 
- Compartiment Stare Civilă       - 4 posturi; 
- Compartiment Menţiuni       - 4 posturi; 
➢ Compartimentul Financiar Contabilitate, Achiziţii   - 2 posturi; 
➢ Compartimentul Resurse Umane                                               - 2 posturi; 
➢ Compartimentul Informatizare      - 1 post; 
➢ Compartimentul Juridic Contencios     - 1 post; 
➢ Compartiment Analize şi Sinteze, Informare şi Relaţii Publice   - 1 post; 
➢ Compartiment Administrativ Gospodăresc, Secretariat          - 3 posturi. 
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III. PROPUNERE DE TRANSFORMARE POST ÎN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECŢIEI 
JUDEŢENE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLT 

 
 Prin adresa nr.2712/10.08.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub nr.8477/11.08.2020, 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt a solicitat transformarea postului aferent funcției 

publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Stare 

Civilă-Compartiment Mențiuni, ID de post 215001 (poziţia nr.16 în statul de funcții al Direcţiei Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019, cu 

modificările ulterioare) în funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal. 

 Solicitarea  Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt este motivată de faptul că de la 

înființare, respectiv din anul 2005 și până în prezent, s-a lărgit sfera de competență a Serviciului Stare 

Civilă prin creșterea complexității lucrărilor specifice și a volumului de activitate, ca urmare a transferului 

de la Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date către serviciile județene a 

mai multor activități pe linie de stare civilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 119/1996 privind actele 

de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii de Guvern nr. 64/2011 

pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu 

modificările și completările ulterioare. De asemenea, s-a avut în vedere și proiectul „Sistem informatic 

integrat pentru emiterea actelor de stare civilă - SIIEASC” care se derulează la nivelul Direcției pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, motiv pentru care au fost inventariate toate actele 

de stare civilă, din perioada 1921-2019, care se află în arhiva Serviciului de Stare Civilă din cadrul 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt. 

În vederea justificării transformării postului mai sus-menționat ne-a fost transmisă, în fotocopie, 
Dispoziția Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt nr.37/21.10.2019 
referitoare la încetare raport de serviciu. 

De asemenea, prin adresa nr.2712/10.08.2020 înregistrată la Consiliul Judeţean Olt sub 
nr.8477/11.08.2020, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt ne informează că prin 
transformarea postului respectiv s-a urmărit încadrarea într-un fond de salarii echilibrat. 

Potrivit prevederilor art.409 alin.(1) și (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice 
comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la 
dispunerea măsurii prin act administrativ, orice modificare intervenită în situaţia funcţionarilor 
publici şi a funcţiilor publice. 

Modificările intervenite în situaţia funcţiilor publice se fac prin acte administrative emise în 
următoarele situaţii: 

a) intervenirea unor modificări în structura funcţiilor publice din cadrul autorităţilor sau instituţiilor 
publice, ca urmare a promovării în clasă şi a promovării în grad profesional a funcţionarilor publici;  

b) transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-
o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în numărul maxim de posturi 
aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile bugetare anuale alocate.   

c) modificarea calităţii posturilor în condiţiile prevăzute la art.405-407. 
 

IV.PROPUNERI FINALE 

Având în vedere: 
- adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt nr.2712/10.08.2020, înregistrată 

la Consiliul Judeţean Olt sub nr.8477/11.08.2020; 
- Dispoziția Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

nr.37/21.10.2019 referitoare la încetare raport de serviciu; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.123/23.12.2004 referitoare la înființarea, 

organizarea și funcționarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019 cu privire la aprobare 

organigramă și stat de funcții pentru Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, cu 
modificările ulterioare; 

- prevederile art.8 din Regulamentul de organizare si functionare pentru Directia 
Judeteana de Evidenta a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
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nr.61/31.05.2012, astfel cum a fost modificat și înlocuit cu Regulamentul înscris în anexa 
la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.11/25.01.2018; 

- prevederile art.409 alin.(1) și (3) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

prin proiectul de hotărâre se propun următoarele: 
 

➢ transformarea postului vacant aferent funcției publice de execuție de inspector, clasa I, 

grad profesional superior în cadrul Serviciului Stare Civilă - Compartimentul Mențiuni, ID de 

post 215001 (poziţia nr.16 în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare) în 

post de consilier, clasa I, grad profesional principal; 

➢ modificarea în mod corespunzător a statului de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările 

ulterioare. 

 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale și propunem 

aprobarea acestuia în forma prezentată. 
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        Ramona-Ioana ALBULESCU 
 
 
 
 
 
          


