
ROMÂNIA                                                                                                                                    PROIECT 

JUDEȚUL  GORJ                                                  

CONSILIUL  JUDEȚEAN                                         

                                                                                  

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Statului de funcţii  al  Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj  
 

Consiliul Judeţean Gorj, 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

             - Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

             - Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 

             - Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

             - Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 191 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a), art. 409 alin. (1) şi 

alin. (3) lit. b), art. 478 alin. (2) - (3), art. 479 alin. (1) lit. a), c) și d) și art. 618 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 122 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 31 alin. (2)-(5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - Prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

             - Prevederile  art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind 

criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 

constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 pentru aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi ale 

instituţiilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în vederea aplicării dispoziţiilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Avizul nr. 3493414/2022 emis de Direcția  pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

- Adresa Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj nr. 3481/2022, înregistrată la Consiliul 

Juydețean Gorj sub nr. 14577/2022, 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se modifică Statul de funcţii al  Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj, conform 

Anexei, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art. 2. Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 59/2010, cu modificările și completările ulterioare, 

se înlocuiește  cu Anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducătorul Direcției Comunitare Județene de 

Evidență a Persoanelor Gorj. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj, Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici, precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

 

             PREŞEDINTE,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

              COSMIN-MIHAI POPESCU                                    SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                                                                                              CRISTINA-ELENA  RĂDULEA- ZAMFIRESCU 
 

 

 

Nr. 197 

 Adoptată în şedinţa din 01.09.2022 

 Cu un număr de 31 de  voturi 

 Din numărul de consilieri prezenți 

 



ROMÂNIA Anexă 

JUDEŢUL GORJ la Hotărârea nr. 197/01.09.2022

CONSILIUL JUDEŢEAN

înalt 

funcționar 

public

de 

conducere

de execuție de 

conducere

de execuție

1. DIRECTOR EXECUTIV

director 

executiv

S

2. SERVICIUL  DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR

şef serviciu S

2.1. COMPARTIMENTUL  REGIM  

EVIDENŢĂ

inspector I superior S

consilier I superior S

inspector  I principal
1 S

referent III superior M

referent III superior M

2.2. COMPARTIMENTUL GHIŞEU UNIC

inspector I superior S

2.3. COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ

consilier I superior S

3. COMPARTIMENTUL  STARE   

CIVILĂ 

consilier I superior
2 S

inspector I superior S

inspector I superior S

inspector I superior S

inspector I superior S

4. COMPARTIMENTUL  RESURSE  

UMANE 

consilier I superior S

5. COMPARTIMENTUL  JURIDIC ŞI 

CONTENCIOS

consilier juridic I superior S

nivelul 

studiilor

nivelul 

studiilor

Funcţia contractuală treapta 

profesională/ 

grad 

profesional

NR. 

CRT.

STRUCTURA FUNCȚIA DE 

DEMNITATE  

PUBLICĂ

                                  al Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj

                                       STAT   DE   FUNCȚII

OBSERVAȚII   Funcția publică clasa gradul 

profesional



înalt 

funcționar 

public

de 

conducere

de execuție de 

conducere

de execuție

nivelul 

studiilor

nivelul 

studiilor

Funcţia contractuală treapta 

profesională/ 

grad 

profesional

NR. 

CRT.

STRUCTURA FUNCȚIA DE 

DEMNITATE  

PUBLICĂ

OBSERVAȚII   Funcția publică clasa gradul 

profesional

consilier juridic I superior S

6. SERVICIUL FINANCIAR  

CONTABILITATE

şef serviciu S

6.1. COMPARTIMENTUL FINANCIAR 

CONTABILITATE

consilier I superior S

inspector I superior S

referent III superior M

6.2. COMPARTIMENTUL  ACHIZIŢII  

PUBLICE

consilier de 

achizitii 

publice

I superior S

6.3. COMPARTIMENTUL   

ADMINISTRATIV

arhivar IA M

îngrijitor M

şofer I

TOTAL

22

3

19

3

25

25

PREŞEDINTE,

COSMIN-MIHAI   POPESCU

NOTĂ:  

Nr. total de funcţii publice de conducere

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.total de funcţii publice  de execuţie 

Nr. total de funcţii contractuale de executie

Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din O.U.G. nr.

63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru

stabilirea unor măsuri financiare cu modificările şi

completările ulterioare

Nr. total de funcţii din instituţie

1 
Post rezultat prin transformarea postului corespunzător funcției publice de execuție de  inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul regim evidență, Serviciul de evidență a persoanelor;

2
Post rezultat prin transformarea postului corespunzător funcției publice de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul stare civilă.

Funcţia                                                        Nr. posturi

Nr. total de functii publice- din care:
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