ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Nr. 92/03.06.2022
Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Judeţul Olt - Cod 230025 • Tel : 0249 / 43.10.80 - 43.11.01 - 43.28.07 • Fax : 43.11.22

HOTĂRÂRE
-PROIECTcu privire la aprobarea desființării unui post vacant aferent unei funcții publice de
execuție în statul de funcții al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt, precum și cu
privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei Județene de Evidență a
Persoanelor Olt

Având în vedere:
• Referatul de aprobare nr. 6431/03.06.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
• adresa nr.22646/25.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3396/28.03.2022, prin
care Instituția Prefectului – Județul Olt a comunicat numărul maxim de posturi;
• adresa nr.3852/04.04.2022 prin care Consiliul Județean Olt a solicitat Directiei Judetene de
Evidenta a Persoanelor Olt încadrarea în numărul maxim de posturi comunicat de Instituția
Prefectului – Județul Olt;
• Nota de fundamentare nr.2363/30.05.2022 înaintată de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Olt cu adresa nr.2364/30.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr.6275/30.05.2022;
• avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
nr………………………………..
înregistrat
la
Consiliul
Județean
Olt
sub
nr………………………………………….
• prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.123/23.12.2004 cu privire la înfiintarea,
organizarea si functionarea Directiei Judetene de Evidenta 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 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de
Evidenţă 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 Dispoziţiei Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
nr.66/13.12.2021 referitoare la încetare raport de serviciu prin acordul părților, consemnat în
scris;
• prevederile Dispoziţiei Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
nr.67/13.12.2021 referitoare la: numire în funcție publică de execuție și stabilire drepturi salariale;
• prevederile art.9 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind 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 art.391 alin.(1) și art.402 alin.(1) 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 d), alin.(5) lit.k), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu
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 h o t ă r â r e.

Art. 1. Se aprobă desființarea postului vacant aferent funcției publice de execuție de consilier,
clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Stare Civilă din cadrul Serviciului Stare Civilă
(poziția nr.15 în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare).
Art. 2. Ca urmare a desființării postului prevăzut la art.1, numărul total de posturi pentru Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt este de 28 posturi, după cum urmează:
• funcţii publice de conducere
• funcţii publice de execuţie
• personal contractual
TOTAL

- 3 posturi,
- 22 posturi,
- 3 posturi
- 28 posturi

Art. 3. Organigrama și statul de funcții ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările
ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu organigrama și statul de funcții înscrise în anexele nr.1 și
nr.2 la prezenta hotărâre.
Art. 4. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Pe data prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt,
Serviciului Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Olt în vederea aducerii la îndeplinire, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.
INIŢIATOR
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
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Anexa nr. 1 la
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ANEXA nr.2
la Proiectul de Hotărâre a Consiliului Județean Olt nr.
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REFERAT DE APROBARE
la Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea desființării unui post vacant aferent unei funcții
publice de execuție în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt,
precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Județene
de Evidență a Persoanelor Olt

I.

TEMEIUL LEGAL AL ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII DIRECŢIEI JUDEŢENE DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLT

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt a fost înființată prin Hotărârea Consiliului
Județean Olt nr.123/23.12.2004, ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului
Județean Olt, prin reorganizarea Serviciului de stare civilă și autoritate tutelară din cadrul aparatului
propriu al Consiliului Județean Olt precum și a Biroului județean de evidență a populației din cadrul
Serviciului de Evidență Informatizată a Persoanei Olt.
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt funcționează ca serviciu public comunitar de
evidență a persoanelor, în subordinea Consiliului Județean Olt, cu atribuții de întocmire, păstrare, evidență
și eliberare, în sistem de ghișeu unic, a actelor de stare civilă, cărților de identitate, cărților de alegător.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.61/31.05.2012 a fost aprobat Regulamentul de
Organizare și Funcționare a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, care a fost modificat și
înlocuit cu Regulamentul înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.11/25.01.2018.
II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ 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 Evidență 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.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.110/29.07.2021 cu privire la modificarea statului de
funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, statul de funcții al Direcţiei Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Olt înscris în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019,
cu modificările ulterioare, a fost înlocuit cu statul de funcții înscris în anexa la respectiva hotărâre.
Structura organizatorică aprobată a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt este
următoarea:
•
•

•

Director executiv
➢ Serviciul Evidenţă a Persoanelor
Şef Serviciu Evidenţa a Persoanelor
- Compartiment Regim Evidenţă
- Compartiment Ghişeu Unic
➢ Serviciul Stare Civilă
Şef Serviciu Stare Civilă
- Compartiment Stare Civilă

- 1 post.
- 9 posturi:
- 1 post;
- 5 posturi;
- 3 posturi.
- 9 posturi:
- 1 post;
- 4 posturi;
1

- Compartiment Menţiuni
➢ Compartimentul Financiar Contabilitate, Achiziţii
➢ Compartimentul Resurse Umane
➢ Compartimentul Informatizare
➢ Compartimentul Juridic Contencios
➢ Compartiment Analize şi Sinteze, Informare şi Relaţii Publice
➢ Compartiment Administrativ Gospodăresc, Secretariat

- 4 posturi;
- 2 posturi;
- 2 posturi;
- 1 post;
- 1 post;
- 1 post;
- 3 posturi.

Personalul din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt este încadrat pe posturi
aferente funcțiilor publice și pe posturi aferente funcțiilor contractuale.
Regimul juridic al personalului încadrat pe funcții publice este reglementat de Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Regimul juridic al personalului încadrat pe funcții contractuale este reglementat de Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care
se completează cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
În Nota de fundamentare nr.1606/06.04.2022 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
înaintată cu adresa nr.1607/06.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3957/06.04.2022, se
arată că din totalul de 29 de posturi existente la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt,
următoarele posturi sunt vacante, la data de 06.04.2022:
1) postul aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la
Compartimentul Stare Civilă al Serviciului Stare Civilă (poziția nr.15 în statul de funcții aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare);
2) postul aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la
Compartimentul Mențiuni al Serviciului Stare Civilă (poziția nr.19 în statul de funcții aprobat prin Hotărârea
Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare);
3) postul aferent personalului contractual de execuție de șofer, treapta profesională II la
Compartimentul Administrativ - Gospodăresc, Secretariat (poziția nr.28 în statul de funcții aprobat prin
Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare).
S-a făcut de asemenea mențiunea că, din cele 23 de posturi aferente funcțiilor publice de execuție,
funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului de Evidență a
Persoanelor (poziția nr.4 în statul de funcții aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt
nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare) este ocupată temporar de un polițist, detașat de la Ministerul
Administrației și Internelor la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și detașarea a fost
prelungită cu 6 ani, cu acordul acestuia, conform Legii nr. 211/2018.

III. MODIFICĂRI INTERVENITE ÎN STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLT
În perioada 29.07.2021 și până în prezent, în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a
Persoanelor Olt au intervenit o serie de modificări, după cum urmează:
III.A. TRANSFORMARE POST VACANT
1. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.135/30.09.2021 a fost aprobată transformarea postului vacant
aferent funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul
Mențiuni din cadrul Serviciului Stare Civilă (poziția 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 juridic, clasa I, grad profesional debutant.
2. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.194/22.12.2021 a fost aprobată transformarea postului vacant
aferent funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul
Mențiuni din cadrul Serviciului Stare Civilă (poziția nr.19 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 superior.
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3. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.60/28.04.2022, îndreptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Olt nr.75/25.05.2022, a fost aprobată transformarea postului vacant aferent personalului contractual de
execuție de șofer, clasa a III-a, treaptă profesională I în cadrul Compartimentului Administrativ-Gospodăresc,
Secretariat (poziţia nr.28 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 șofer, clasa
a III-a, treaptă profesională II.
III.B. PROMOVARE ÎN GRAD
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.116/29.07.2021 a fost aprobată transformarea postului
aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Ghișeu
Unic din cadrul Serviciului de Evidență a Persoanelor (poziția nr.9 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 superior, ca urmare a promovării în grad
profesional imediat superior celui deținut.
III.C. ÎNCETARE RAPORT DE SERVICIU
Prin Dispoziția Directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
nr.66/13.12.2021, începând cu data de 13.12.2021, a încetat raportul de serviciu al domnișoarei
- inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Mențiuni din cadrul
Serviciului Stare Civilă (poziția nr.19 în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare) prin acordul
părților, consemnat în scris.
III.D. NUMIRE ÎN FUNCȚIE PUBLICĂ
Prin Dispoziția Directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
nr.67/13.12.2021, începând cu data de 13.12.2021, domnișoara
a fost numită în
funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Mențiuni
din cadrul Serviciului Stare Civilă (poziția nr.16 în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a
Persoanelor Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările
ulterioare).

IV.

PROPUNERE DE APROBARE DESFIINȚARE POST VACANT AFERENT UNEI
FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE, MODIFICARE STAT DE FUNCȚII ȘI
ORGANIGRAMĂ PENTRU DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
OLT

Prin adresa nr.22646/25.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3396/28.03.2022,
Instituția Prefectului – Județul Olt a comunicat numărul maxim de posturi din cadrul aparatului de specialitate
al Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul instituțiilor publice înființate prin Hotărâre a
Consiliului Județean Olt.
Prin adresa sus-menționată, Instituția Prefectului – Județul Olt a comunicat numărul maxim de posturi
pentru serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, la nivelul a 28 de posturi.
Conform Hotărârii Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare, statul de
funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt are 29 posturi.
Față de cele prezentate Consiliul Județean Olt a solicitat Direcției Județene de Evidență a
Persoanelor Olt, prin adresa nr.3852/04.04.2022, dispunerea măsurilor necesare în vederea încadrării în
numărul maxim de posturi comunicat de Instituția Prefectului – Județul Olt.
Cu adresa nr.2364/30.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.6275/30.05.2022, Direcția
Județeană de Evidență a Persoanelor Olt a înaintat Nota de fundamentare nr.2363/30.05.2022 prin care se
solicită următoarele:
➢ desființarea postului aferent funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad
profesional superior (poziția nr.15 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);
➢ aprobarea numărului de posturi;
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➢ aprobarea statului de funcții pentru Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, la nivelul
a 28 posturi, din care:
• funcții publice de conducere
- 3 posturi,
• funcții publice de execuție
- 22 posturi,
• personal contractual
- 3 posturi
TOTAL
- 28 posturi, după cum urmează:
✓ Director executiv (poziția nr.1)

- 1 post ocupat;

➢ Serviciul de Evidenţă a Persoanelor – 9 posturi
✓ Şef Serviciu (poziția nr. 2)
- 1 post ocupat;
− Compartimentul Regim Evidenţă:
✓ Consilier, grad profesional principal (poziția nr. 3)
- 1 post ocupat;
✓ Inspector, grad profesional principal (poziția nr. 4)
- 1 post vacant
(ocupat temporar de către polițist detașat, conform Legii nr.211/2018);
✓ Inspector, grad profesional superior (poziția nr.5)
- 1 post ocupat;
✓ Inspector, grad profesional superior (poziția nr.6)
- 1 post ocupat;
✓ Consilier, grad profesional superior (poziția nr.7)
- 1 post ocupat;
− Compartiment Ghişeu Unic:
✓ Inspector, grad profesional superior (poziția nr. 8)
- 1 post ocupat;
✓ Consilier, grad profesional superior (poziția nr. 9)
- 1 post ocupat;
✓ Consilier, grad profesional superior (poziția nr. 10)
- 1 post ocupat;
➢

Serviciul de Stare Civilă – 9 posturi
✓
Şef Serviciu (poziția nr. 11)
- 1 post ocupat;
− Compartimentul Stare Civilă:
✓ Consilier, grad profesional superior (poziția nr. 12)
- 1 post ocupat;
✓ Consilier, grad profesional superior (poziția nr. 13)
- 1 post ocupat;
✓ Consilier, grad profesional superior (poziția nr. 14)
- 1 post ocupat;
− Compartiment Menţiuni:
✓ Consilier juridic, grad profesional debutant (poziția nr.15)
- 1 post ocupat;
✓ Inspector, grad profesional superior (poziția nr. 16)
- 1 post ocupat;
✓ Inspector, grad profesional superior (poziția nr. 17)
- 1 post ocupat;
✓ consilier, grad profesional superior(poziția nr.18)
- 1 post vacant,
✓ Compartimentul Financiar Contabilitate, Achiziţii:
✓ Inspector, grad profesional superior (poziția nr. 19)
- 1 post ocupat;
✓ Consilier achiziții publice, grad profesional principal (poziția nr. 20) - 1 post ocupat;
−

−
−

Compartimentul Resurse Umane:
✓ Consilier juridic, grad profesional superior (poziția nr. 21)
✓ Consilier, grad profesional superior (poziția nr. 22)

- 1 post ocupat;
- 1 post ocupat;

Compartimentul Informatizare
✓ Inspector, grad profesional superior (poziția nr. 23)

– 1 post ocupat;

Compartimentul Juridic – Contencios:
✓ Consilier juridic, grad profesional superior (poziția nr. 24)

– 1 post ocupat;

−

Compartimentul Analize şi Sinteze, Informare şi Relaţii Publice
✓ Inspector, grad profesional superior (poziția nr. 25)
– 1 post ocupat;

−

Compartimentul Administrativ Gospodăresc, Secretariat
✓ Administrator, treapta profesională I (poziția nr. 26)
✓ Şofer, treapta profesională II (poziția nr. 27)
✓ Îngrijitor (poziția nr. 28)

- 1 post ocupat;
- 1 post vacant;
- 1 post ocupat.

➢ aprobarea organigramei pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Olt.
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V. CADRUL LEGAL PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI
JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT
1. Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
Potrivit prevederilor art.402 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia
de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul privind funcţiile publice prevăzute la art. 385
alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, la stabilirea sau
modificarea structurii de funcţii publice pentru fiecare autoritate şi instituţie publică, în parte, de către
conducătorul acesteia, pe baza activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1) - (3), precum şi reorganizarea
activităţii autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile prevăzute la art. 408.
Având în vedere că nu se modifică structura de funcții publice, calitatea posturilor și nu se
reorganizează activitatea instituției publice, nu este necesar avizul Agenției Naţionale a Funcţionarilor
Publici în vederea modificării statului de funcții pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt.
2. Avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
Potrivit prevederilor art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.372/2002, cu modificările și completările ulterioare, structura
organizatorică, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice comunitare locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabilesc prin
hotărâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu avizul Direcţiei pentru Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date.
VI. ÎNCADRAREA ÎN NUMĂRUL MAXIM DE FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE
În conformitate cu prevederile art.391 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, numărul total al funcţiilor publice de
conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, cu excepţia funcţiilor publice de secretar
general al unităţii/subdiviziunii administrativ- teritoriale, precum şi a funcţiilor publice de conducere a căror
ocupare se face prin detaşare cu personal din cadrul instituţiilor din sectorul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, conform statelor de organizare aprobate, în condiţiile legii, este de maximum 12% din
numărul total al posturilor aprobate.
Analizând structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt propusă
spre aprobare, se constată că se respectă prevederile legale mai sus menţionate, privind încadrarea în
funcţiile de conducere (maximum 12% din numărul totalul posturilor aprobate 28 x 12% = 3,36 posturi de
conducere). Astfel, în cadrul instituţiei sunt prevăzute 3 funcţii de conducere, respectiv Director, grad II,
Şef Serviciu - Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, grad II şi Şef Serviciu - Serviciul Stare Civilă, grad II.
VII. PROPUNERI FINALE
•
•
•
•
•

Având în vedere:
adresa nr.22646/25.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3396/28.03.2022, prin
care Instituția Prefectului – Județul Olt a comunicat numărul maxim de posturi;
adresa nr.3852/04.04.2022 prin care Consiliul Județean Olt a solicitat Directiei Judetene de
Evidenta a Persoanelor Olt încadrarea în numărul maxim de posturi comunicat de Instituția
Prefectului – Județul Olt;
Nota de fundamentare nr.2363/30.05.2022 înaintată de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Olt cu adresa nr.2364/30.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr.6275/30.05.2022;
avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
nr……………………….
înregistrat
la
Consiliul
Județean
Olt
sub
nr………………………………………….
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.123/23.12.2004 cu privire la înfiintarea,
organizarea si functionarea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt;

5

•
•

•
•
•
•

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 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de
Evidenţă 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 Dispoziţiei Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
nr.66/13.12.2021 referitoare la încetare raport de serviciu prin acordul părților, consemnat în
scris;
prevederile Dispoziţiei Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
nr.67/13.12.2021 referitoare la: numire în funcție publică de execuție și stabilire drepturi salariale;
prevederile art.9 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind 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 art.391 alin.(1) și art.402 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prin proiectul de hotărâre se propun următoarele:
-

-

desființarea postului vacant aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional superior la Compartimentul Stare Civilă din cadrul Serviciului Stare Civilă (poziția
nr.15 în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările și completările
ulterioare);
ca urmare a desființării postului prevăzut la pct.1, numărul total de posturi pentru Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt este de 28 posturi, după cum urmează:
• funcţii publice de conducere
• funcţii publice de execuţie
• personal contractual
TOTAL

-

- 3 posturi,
- 22 posturi,
- 3 posturi
- 28 posturi

modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Olt înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare, și înlocuirea acestora cu organigrama și statul
de funcții înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la proiectul de hotărâre.

Prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege și propun aprobarea lui în
forma prezentată, după obținerea avizului Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor
de Date în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.372/2002, cu modificările și completările ulterioare.

INIŢIATOR,
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT
Marius OPRESCU
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT
Serviciul Resurse Umane şi
Managementul Unităților Sanitare
Nr. 6441/03.06.2022

APROB
PREȘEDINTE
Marius OPRESCU

RAPORT
la Proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea desființării unui post vacant aferent unei funcții publice de execuție
în statul de funcții al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt, precum și cu
privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei Județene de
Evidență a Persoanelor Olt

I.

TEMEIUL LEGAL AL ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII DIRECŢIEI JUDEŢENE
DE EVIDENŢĂ 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.
II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ
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.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.110/29.07.2021 cu privire la modificarea statului de funcții
al Direcţiei Județene de Evidență a Persoanelor Olt, statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Olt înscris în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019, cu
modificările ulterioare, a fost înlocuit cu statul de funcții înscris în anexa la respectiva hotărâre.
Structura organizatorică aprobată a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt este
următoarea:
•
•

•

Director executiv
➢ Serviciul Evidenţă a Persoanelor
Şef Serviciu Evidenţa a Persoanelor
- Compartiment Regim Evidenţă
- Compartiment Ghişeu Unic
➢ Serviciul Stare Civilă
Şef Serviciu Stare Civilă
- Compartiment Stare Civilă
- Compartiment Menţiuni

- 1 post.
- 9 posturi:
- 1 post;
- 5 posturi;
- 3 posturi.
- 9 posturi:
- 1 post;
- 4 posturi;
- 4 posturi;
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

Compartimentul Financiar Contabilitate, Achiziţii
Compartimentul Resurse Umane
Compartimentul Informatizare
Compartimentul Juridic Contencios
Compartiment Analize şi Sinteze, Informare şi Relaţii Publice
Compartiment Administrativ Gospodăresc, Secretariat

- 2 posturi;
- 2 posturi;
- 1 post;
- 1 post;
- 1 post;
- 3 posturi.

Personalul din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt este încadrat pe posturi
aferente funcţiilor publice şi pe posturi aferente funcţiilor contractuale.
Regimul juridic al personalului încadrat pe funcţii publice este reglementat de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Regimul juridic al personalului încadrat pe funcţii contractuale este reglementat de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care
se completează cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
În Nota de fundamentare nr.1606/06.04.2022 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
înaintată cu adresa nr.1607/06.04.2022 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3957/06.04.2022, se
arată că din totalul de 29 de posturi existente la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt,
următoarele posturi sunt vacante, la data de 06.04.2022:
1) postul aferent funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la
Compartimentul Stare Civilă al Serviciului Stare Civilă (poziția nr.15 în statul de funcţii aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare);
2) postul aferent funcţiei publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la
Compartimentul Mențiuni al Serviciului Stare Civilă (poziția nr.19 în statul de funcţii aprobat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare);
3) postul aferent personalului contractual de execuție de șofer, treapta profesională II la
Compartimentul Administrativ - Gospodăresc, Secretariat (poziția nr.28 în statul de funcţii aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare).
S-a făcut de asemenea mențiunea că, din cele 23 de posturi aferente funcțiilor publice de execuție,
funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului de Evidență a
Persoanelor (poziția nr.4 în statul de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare) este ocupată temporar de un polițist, detașat de la Ministerul
Administraţiei şi Internelor la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor și detașarea a fost
prelungită cu 6 ani, cu acordul acestuia, conform Legii nr. 211/2018.
III. MODIFICĂRI INTERVENITE ÎN STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLT
În perioada 29.07.2021 şi până în prezent, în statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Olt au intervenit o serie de modificări, după cum urmează:
III.A.TRANSFORMARE POST VACANT
1. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.135/30.09.2021 a fost aprobată transformarea postului vacant
aferent funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul
Mențiuni din cadrul Serviciului Stare Civilă (poziţia nr.16 în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă
a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019 cu modificările
ulterioare) în post de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant.
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2. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.194/22.12.2021 a fost aprobată transformarea postului vacant
aferent funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul
Mențiuni din cadrul Serviciului Stare Civilă (poziția nr.19 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 superior.
3. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.60/28.04.2022, îndreptată prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Olt nr.75/25.05.2022, a fost aprobată transformarea postului vacant aferent personalului contractual de
execuție de șofer, clasa a III-a, treaptă profesională I în cadrul Compartimentului AdministrativGospodăresc, Secretariat (poziţia nr.28 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
șofer, clasa a III-a, treaptă profesională II..
III.B.PROMOVARE ÎN GRAD
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.116/29.07.2021 a fost aprobată transformarea postului
aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul
Ghișeu Unic din cadrul Serviciului de Evidență a Persoanelor (poziţia nr.9 în statul de funcţii al Direcţiei
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019,
cu modificările ulterioare) în post de consilier, clasa I, grad profesional superior, ca urmare a promovării în
grad profesional imediat superior celui deținut.
III.C.ÎNCETARE RAPORT DE SERVICIU
Prin Dispoziția Directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
nr.66/13.12.2021, începând cu data de 13.12.2021, a încetat raportul de serviciu al domnișoarei
- inspector, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Mențiuni din cadrul
Serviciului Stare Civilă (poziția nr.19 în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare) prin acordul
părților, consemnat în scris.
III.D. NUMIRE ÎN FUNCȚIE PUBLICĂ
Prin Dispoziția Directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt
nr.67/13.12.2021, începând cu data de 13.12.2021, domnișoara
a fost numită în
funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul
Mențiuni din cadrul Serviciului Stare Civilă (poziția nr.16 în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență
a Persoanelor Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările
ulterioare).
IV.

PROPUNERE DE APROBARE DESFIINȚARE POST VACANT AFERENT UNEI
FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE, MODIFICARE STAT DE FUNCȚII ȘI
ORGANIGRAMĂ PENTRU DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A
PERSOANELOR OLT

Prin adresa nr.22646/25.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3396/28.03.2022,
Instituția Prefectului – Județul Olt a comunicat numărul maxim de posturi din cadrul aparatului de
specialitate al Președintelui Consiliului Județean Olt, precum și din cadrul instituțiilor publice înființate prin
Hotărâre a Consiliului Județean Olt.
Prin adresa sus-menționată, Instituția Prefectului – Județul Olt a comunicat numărul maxim de
posturi pentru serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, la nivelul a 28 de posturi.
Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare, statul de
funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt are 29 posturi.
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Față de cele prezentate Consiliul Județean Olt a solicitat Direcției Județene de Evidență a
Persoanelor Olt, prin adresa nr.3852/04.04.2022, dispunerea măsurilor necesare în vederea încadrării în
numărul maxim de posturi comunicat de Instituția Prefectului – Județul Olt.
Cu adresa nr.2364/30.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.6275/30.05.2022,
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt a înaintat Nota de fundamentare nr.2363/30.05.2022 prin
care se solicită următoarele:
➢ desființarea postului aferent funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad
profesional superior (poziția nr.15 în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019, cu
modificările ulterioare);
➢ aprobarea numărului de posturi;
➢ aprobarea statului de funcţii pentru Direcția Județeană de Evidenţă a Persoanelor Olt, la nivelul
a 28 posturi, din care:
• funcţii publice de conducere
- 3 posturi,
• funcţii publice de execuţie
- 22 posturi,
• personal contractual
- 3 posturi
TOTAL
- 28 posturi, după cum urmează:
✓ Director executiv (poziția nr.1)

- 1 post ocupat;

➢ Serviciul de Evidenţă a Persoanelor – 9 posturi
✓ Şef Serviciu (poziția nr. 2)
- 1 post ocupat;
− Compartimentul Regim Evidenţă:
✓ Consilier, grad profesional principal (poziția nr. 3)
- 1 post ocupat;
✓ Inspector, grad profesional principal (poziția nr. 4)
- 1 post vacant
(ocupat temporar de către polițist detașat, conform Legii nr.211/2018);
✓ Inspector, grad profesional superior (poziția nr.5)
- 1 post ocupat;
✓ Inspector, grad profesional superior (poziția nr.6)
- 1 post ocupat;
✓ Consilier, grad profesional superior (poziția nr.7)
- 1 post ocupat;
− Compartiment Ghişeu Unic:
✓ Inspector, grad profesional superior (poziția nr. 8)
- 1 post ocupat;
✓ Consilier, grad profesional superior (poziția nr. 9)
- 1 post ocupat;
✓ Consilier, grad profesional superior (poziția nr. 10)
- 1 post ocupat;
➢

Serviciul de Stare Civilă – 9 posturi
✓
Şef Serviciu (poziția nr. 11)
- 1 post ocupat;
− Compartimentul Stare Civilă:
✓ Consilier, grad profesional superior (poziția nr. 12)
- 1 post ocupat;
✓ Consilier, grad profesional superior (poziția nr. 13)
- 1 post ocupat;
✓ Consilier, grad profesional superior (poziția nr. 14)
- 1 post ocupat;
− Compartiment Menţiuni:
✓ Consilier juridic, grad profesional debutant (poziția nr.15)
- 1 post ocupat;
✓ Inspector, grad profesional superior (poziția nr. 16)
- 1 post ocupat;
✓ Inspector, grad profesional superior (poziția nr. 17)
- 1 post ocupat;
✓ consilier, grad profesional superior(poziția nr.18)
- 1 post vacant,
✓ Compartimentul Financiar Contabilitate, Achiziţii:
✓ Inspector, grad profesional superior (poziția nr. 19)
- 1 post ocupat;
✓ Consilier achiziții publice, grad profesional principal (poziția nr. 20) - 1 post ocupat;
−

Compartimentul Resurse Umane:
✓ Consilier juridic, grad profesional superior (poziția nr. 21)
✓ Consilier, grad profesional superior (poziția nr. 22)
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- 1 post ocupat;
- 1 post ocupat;

−
−

Compartimentul Informatizare
✓ Inspector, grad profesional superior (poziția nr. 23)

– 1 post ocupat;

Compartimentul Juridic – Contencios:
✓ Consilier juridic, grad profesional superior (poziția nr. 24)

– 1 post ocupat;

−

Compartimentul Analize şi Sinteze, Informare şi Relaţii Publice
✓ Inspector, grad profesional superior (poziția nr. 25)
– 1 post ocupat;

−

Compartimentul Administrativ Gospodăresc, Secretariat
✓ Administrator, treapta profesională I (poziția nr. 26)
✓ Şofer, treapta profesională II (poziția nr. 27)
✓ Îngrijitor (poziția nr. 28)

- 1 post ocupat;
- 1 post vacant;
- 1 post ocupat.

➢ aprobarea organigramei pentru Direcţia Județeană de Evidență a Persoanelor Olt.
V.CADRUL LEGAL PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI
JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT
1. Avizul Agenției Naţionale a Funcţionarilor Publici
Potrivit prevederilor art.402 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice au
obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici avizul privind funcţiile publice
prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile
legii, la stabilirea sau modificarea structurii de funcţii publice pentru fiecare autoritate şi instituţie
publică, în parte, de către conducătorul acesteia, pe baza activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1) (3), precum şi reorganizarea activităţii autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile prevăzute la
art. 408.
Având în vedere că nu se modifică structura de funcții publice, calitatea posturilor și nu se
reorganizează activitatea instituției publice, nu este necesar avizul Agenției Naţionale a Funcţionarilor
Publici în vederea modificării statului de funcții pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
Olt.
2. Avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
Potrivit prevederilor art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr.372/2002, cu modificările și completările ulterioare, structura
organizatorică, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale
serviciilor publice comunitare locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabilesc prin
hotărâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu avizul Direcţiei pentru Evidența Persoanelor
și Administrarea Bazelor de Date.
VI. ÎNCADRAREA ÎN NUMĂRUL MAXIM DE FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE
În conformitate cu prevederile art.391 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, numărul total al
funcţiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorităţi sau instituţii publice, cu excepţia funcţiilor
publice de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ- teritoriale, precum şi a funcţiilor
publice de conducere a căror ocupare se face prin detaşare cu personal din cadrul instituţiilor din
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sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, conform statelor de organizare aprobate, în
condiţiile legii, este de maximum 12% din numărul total al posturilor aprobate.
Analizând structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt propusă
spre aprobare, se constată că se respectă prevederile legale mai sus menţionate, privind încadrarea
în funcţiile de conducere (maximum 12% din numărul totalul posturilor aprobate 28 x 12% = 3,36
posturi de conducere). Astfel, în cadrul instituţiei sunt prevăzute 3 funcţii de conducere, respectiv
Director, grad II, Şef Serviciu - Serviciul de Evidenţă a Persoanelor, grad II şi Şef Serviciu - Serviciul
Stare Civilă, grad II.
VII. PROPUNERI FINALE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Având în vedere:
adresa nr.22646/25.03.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.3396/28.03.2022,
prin care Instituția Prefectului – Județul Olt a comunicat numărul maxim de posturi;
adresa nr.3852/04.04.2022 prin care Consiliul Județean Olt a solicitat Directiei Judetene de
Evidenta a Persoanelor Olt încadrarea în numărul maxim de posturi comunicat de Instituția
Prefectului – Județul Olt;
Nota de fundamentare nr.2363/30.05.2022 înaintată de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a
Persoanelor Olt cu adresa nr.2364/30.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub
nr.6275/30.05.2022;
avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
nr……………………….
înregistrat
la
Consiliul
Județean
Olt
sub
nr………………………………………….
prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.123/23.12.2004 cu privire la înfiintarea,
organizarea si functionarea Directiei Judetene de Evidenta 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 alin.(1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene
de Evidenţă 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 Dispoziţiei Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Olt nr.66/13.12.2021 referitoare la încetare raport de serviciu prin acordul părților, consemnat
în scris;
prevederile Dispoziţiei Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Olt nr.67/13.12.2021 referitoare la: numire în funcție publică de execuție și stabilire drepturi
salariale;
prevederile art.9 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind 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 art.391 alin.(1) și art.402 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prin proiectul de hotărâre se propun următoarele:
-

-

desființarea postului vacant aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional superior la Compartimentul Stare Civilă din cadrul Serviciului Stare Civilă
(poziția nr.15 în statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.173/24.10.2019, cu modificările și
completările ulterioare);
ca urmare a desființării postului prevăzut la pct.1, numărul total de posturi pentru Direcţia
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt este de 28 posturi, după cum urmează:
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• funcţii publice de conducere
• funcţii publice de execuţie
• personal contractual
TOTAL
-

- 3 posturi,
- 22 posturi,
- 3 posturi
- 28 posturi

modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a
Persoanelor Olt înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt
nr.173/24.10.2019, cu modificările ulterioare, și înlocuirea acestora cu organigrama și
statul de funcții înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la proiectul de hotărâre.

Prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile prevăzute de lege și propunem aprobarea
lui în forma prezentată, după obținerea avizului Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea
Bazelor de Date în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.372/2002, cu modificările și
completările ulterioare.

Şef serviciu
Serviciul Juridic - Contencios
Alin-George RUȚĂ

Şef serviciu
Serviciul Resurse Umane
şi Managementul Unităţilor Sanitare
Laura BOCAI
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