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REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre cu privire la 

aprobare organigramă și stat de funcții pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Olt   

 
 

        Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobare organigramă și stat de funcții pentru 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt,  a fost întocmit având în vedere: 
➢ Nota de fundamentare nr.3246/23.09.2019 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

înaintată cu adresa nr.3247/23.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.10758/24.09.2019; 

➢ adresa Instituției Prefectului – Județul Olt nr.20629/16.04.2019 înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.4246/22.04.2019; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.123/23.12.2004 cu privire la înfiintarea, 
organizarea si functionarea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt; 

➢ avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrația Bazelor de Date 
nr.3520452/17.10.2019  înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11781/18.10.2019; 

➢ prevederile Dispoziţiei Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Olt nr.29/31.07.2019 referitoare la constatarea încetării detașării domnului Ioniță Radu-George, 
reluarea activității în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, reîncadrare conform 
Legii-cadru nr.153/2017 și stabilire drepturi salariale conform Legii-cadru nr.153/2017; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.145/26.09.2019 cu privire la exercitarea cu 
caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Olt, prin detașare; 

➢ prevederile art.6 și 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.1 alin.(1) – art.4 alin.(1) și art.6 din Metodologia 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, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.2104/2004, cu modificările ulterioare; 

➢ prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.c), art. 391 și art.610 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, completată prin Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului  nr.63/2019; 

➢ prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
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 Persoanei din cadrul 
Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei Olt. 

Cadrul legal al înfiinţării şi funcţionării Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 
este reglementat prin: 
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▪ 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; 

▪ Metodologia 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, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.2104/2004, cu modificările ulterioare.  
        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 și cărţilor de alegător. 
 
II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A 

PERSOANELOR OLT 
 

Organigrama Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.71/24.04.2014 și modificată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr.75/30.05.2019.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.212/21.12.2017, cu modificările ulterioare, a 
fost aprobat statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, la nivelul a 29 
posturi, după cum urmează: 

 

• funcţii publice de conducere      - 3 posturi, 

• funcţii publice de execuţie        - 23 posturi, 

• personal contractual                  -  3 posturi 
TOTAL                                                - 29 posturi 

 
Structura organizatorică actuală a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.71/24.04.2014, cu modificările ulterioare, 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. 

 
Numărul maxim de posturi pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt (29) a fost 

comunicat prin adresa Instituției Prefectului – Județul Olt nr.20629/16.04.2019 înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.4246/22.04.2019, în baza pct.2 din Anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  
nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii n.273/2006 privind finanțele publice locale, precum 
și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare. 

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 nr. 57/2019 privind Codul administrativ, completată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului  nr.63/2019. 

Regimul juridic al personalului încadrat pe funcţii contractuale este reglementat de Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Olt a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.61/31.05.2012 și 
modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.11/25.01.2018 
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În Nota de fundamentare nr.3246/23.09.2019 a Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Olt înaintată cu adresa nr.3247/23.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.10758/24.09.2019, se arată că, la data de 23.09.2019, din totalul de 29 de posturi existente la 
nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt: 

1.  funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Județene de  Evidenţă a 
Persoanelor (poziția nr.1 în statul de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.212/21.12.2017, cu modificările ulterioare) este ocupată temporar prin detașare, de către domnul 
Neacșu Petre-Silviu, conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt 
nr.332/16.09.2019; 

Precizăm că ulterior, numirea în funcția publică de conducere de director executiv al Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt a domnului Neacșu Petre-Silviu a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.145/26.09.2019, dată la care Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Olt nr.332/16.09.2019 și-a încetat aplicabilitatea. 

2.  funcția publică de  inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului 
Regim Evidență – Serviciul de Evidență a Persoanelor (poziția nr.4 în statul de funcţii aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.212/21.12.2017, cu modificările ulterioare) este ocupată 
temporar de un polițist, detașat, de la Ministerul Afacerilor Interne, pe o perioadă de 6 ani, 
conform Legii nr. 211/2018. 
 

III. MODIFICĂRI INTERVENITE ÎN STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE 
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLT 

 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.75/30.05.2019 cu privire la aprobarea desființării unui 

post contractual vacant 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, începând cu data de 01.06.2019, organigrama Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Olt înscrisă în anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.71/24.04.2014, cu 

modificările ulterioare, precum și statul de funcții al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 

înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.212/21.12.2017, cu modificările ulterioare, au 

fost modificate și înlocuite cu organigrama și statul de funcții înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.75/30.05.2019. 

În perioada 01.06.2019 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: 
 

1. ÎNCETAREA EXERCITĂRII, CU CARACTER TEMPORAR, PRIN DETAŞARE ÎN CONDIŢIILE 
LEGII, A FUNCȚIEI PUBLICE DE SUBPREFECT AL JUDEȚULUI OLT 

 
 Prin Dispoziţia Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 
nr.29/31.07.2019 referitoare la constatarea încetării detașării domnului Ioniță Radu-George, reluarea 
activității în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, reîncadrare conform Legii-cadru 
nr.153/2017 și stabilire drepturi salariale conform Legii-cadru nr.153/2017, începând cu data de 
31.07.2019, s-a constatat încetarea detașării domnului Ioniță Radu-George, conform prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr.542/31.07.2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare 
în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Ioniță Radu-George și 
reluarea activității pe funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 
la Compartimentul Regim Evidență al Serviciului de Evidență a Persoanelor din cadrul Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Olt (poziţia nr.6 în statul de funcţii aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.212/21.12.2017, cu modificările ulterioare). 
 

2. EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE, 
PRIN DETAȘARE 

 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.145/26.09.2019 cu privire la exercitarea cu 

caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Olt, prin detașare, începând cu data de 16.09.2019, domnul Neacșu Petre-
Silviu - inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Corpului de Control al Ministerului 
Educației Naționale exercită cu caracter temporar, prin detașare,  funcţia publică de conducere 
vacantă de director executiv, grad II al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt - serviciu 
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public din subordinea Consiliului Județean Olt, pe o perioadă de maxim 6 luni într-un an 
calendaristic. 
 

IV. PROPUNERE DE APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII PENTRU DIRECŢIA 
JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLT 

 
Conform prevederilor art. 610 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.63/2019, 
autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în 
vigoare a titlului II al părţii a VI-a să stabilească funcţia publică/funcţiile publice de execuţie de consilier 
achiziţii publice prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului 
activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii 
publice de consilier achiziţii publice în situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii 
aferente activităţii de achiziţii publice mai mult de 50%.  Funcţionarii publici care la data aprobării 
structurii organizatorice în condiţiile alin. (1) ocupă funcţii publice care implică desfăşurarea de activităţi 
de achiziţie publică, în proporţie mai mare de 50% din atribuţiile aferente funcţiei publice, vor fi numiţi în 
funcţiile publice de consilier achiziţii publice în maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut 
la alin. (1). 

Prin Nota de fundamentare nr.3246/23.09.2019 a Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt înaintată cu adresa nr.3247/23.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.10758/24.09.2019, se propune aprobarea organigramei și statului de funcţii pentru Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt prin stabilirea funcției publice de consilier achiziţii 
publice, ținând cont că în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Achiziții, atribuțiile aferente 
activităţii de achiziţii publice din fișa postului de inspector, clasa I, grad profesional asistent (poziția 
nr.21 în statul de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.212/21.12.2017, cu 
modificările ulterioare) sunt mai mari de 50%. 

  
V.CADRUL LEGAL PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII ALE 

DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT; AVIZE NECESARE 
 

Potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, completată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului  nr.63/2019, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean 
şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean și aprobă, în condiţiile legii, la propunerea 
preşedintelui consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean. 

 
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 şi 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.PROPUNERI FINALE 
 

Având în vedere: 
➢ Nota de fundamentare nr.3246/23.09.2019 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

înaintată cu adresa nr.3247/23.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.10758/24.09.2019; 

➢ adresa Instituției Prefectului – Județul Olt nr.20629/16.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean 
Olt sub nr.4246/22.04.2019; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.123/23.12.2004 cu privire la înfiintarea, 
organizarea si functionarea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt; 
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➢ prevederile Dispoziţiei Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 
nr.29/31.07.2019 referitoare la constatarea încetării detașării domnului Ioniță Radu-George, reluarea 
activității în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, reîncadrare conform Legii-cadru 
nr.153/2017 și stabilire drepturi salariale conform Legii-cadru nr.153/2017; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.145/26.09.2019 cu privire la exercitarea cu 
caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Olt, prin detașare; 

➢ prevederile art.6 și 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.1 alin.(1) – art.4 alin.(1) și art.6 din Metodologia 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, aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr.2104/2004, cu modificările ulterioare; 

➢ prevederile art. 391 și art.610 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.63/2019; 

➢ prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
prin Proiectul de hotărâre se propun: 
 

1. aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Olt la nivelul a 29 de posturi conform anexelor nr.1 și nr.2 la proiectul de hotărâre; 

2. modificarea coloanei a 2-a ʺFuncțiaʺ de la poziția 1 al punctului 2 – Funcții publice de execuție, 
din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.7/25.01.2018 cu privire la stabilirea salariilor 
de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018, după cum urmează: 

1 Consilier, consilier juridic, inspector, consilier de achiziții publice, grad profesional 
superior 

 
3. încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.71/24.04.2014, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.75/30.05.2019, și a Hotărârii Consiliului Judeţean Olt 
nr.212/21.12.2017 cu modificările ulterioare. 
 

Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale si propun 
aprobarea acestuia 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 nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin 
Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

INIŢIATOR 
PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

MARIUS OPRESCU 
 



      HOTĂRÂRE 
- PROIECT - 

cu privire la aprobare organigramă și stat de funcții pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă 
a Persoanelor Olt   

 
Având în vedere:  

➢ Referatul de aprobare nr.11295/07.10.2019 la Proiectul de hotărâre nr.11296/07.10.2019; 
➢ Nota de fundamentare nr.3246/23.09.2019 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

înaintată cu adresa nr.3247/23.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.10758/24.09.2019; 

➢ adresa Instituției Prefectului – Județul Olt nr.20629/16.04.2019 înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.4246/22.04.2019; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.123/23.12.2004 cu privire la înfiintarea, 
organizarea si functionarea Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt; 

➢ avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrația Bazelor de Date nr. 
3520452/17.10.2019 înregistrat la Consiliul Județean Olt sub nr.11781/18.10.2019; 

➢ prevederile Dispoziţiei Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Olt nr.29/31.07.2019 referitoare la constatarea încetării detașării domnului Ioniță Radu-George, 
reluarea activității în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, reîncadrare conform 
Legii-cadru nr.153/2017 și stabilire drepturi salariale conform Legii-cadru nr.153/2017; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.145/26.09.2019 cu privire la exercitarea cu 
caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Olt, prin detașare; 

➢ prevederile art.6 și 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.1 alin.(1) – art.4 alin.(1) și art.6 din Metodologia 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, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.2104/2004, cu modificările ulterioare; 

➢ prevederile art. 391 și art.610 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.63/2019; 

➢ prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
 În temeiul art.173 alin.(1) lit.a) și d), alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.k), art.182 alin.(1) și (4) 
coroborat cu art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, completată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2019, 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta h o t ă r â r e: 

 
Art. 1. Se aprobă 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 prezenta hotărâre. 

Art.2. Coloana a 2-a ʺFuncțiaʺ de la poziția 1 a punctului 2 – Funcții publice de execuție, 
din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.7/25.01.2018 cu privire la stabilirea salariilor 
de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt, începând cu data de 1 ianuarie 2018, se modifică și va avea următorul cuprins: 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

Nr.11296/07.10.2019 
 

  



1 Consilier, consilier juridic, inspector, consilier de achiziții publice, grad profesional 
superior 

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.71/24.04.2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.75/30.05.2019, și Hotărârea 

Consiliului Judeţean Olt nr.212/21.12.2017, cu modificările ulterioare, își încetează 

aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data 01.11.2019 și 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, Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrația Bazelor de Date, Agenției Naționale 
a Funcționarilor Publici, Preşedintelui Consiliului Judeţean Olt şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.     

 
 
 

INIȚIATOR 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUIDEȚEAN OLT, 

Marius OPRESCU 
 
 
 
 
 

    AVIZEAZĂ 
                                                                Secretar al  Judeţului,  

                         Marinela – Elena ILIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R.I.A./R.I.A./2EX. 
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CONSILIUL JUDEŢEAN OLT                              APROB                                                                                              
Serviciul Resurse Umane şi                     PREȘEDINTE                                                
Managementul Unităților Sanitare          Marius OPRESCU                                     
Nr. 11302/07.10.2019 

 
RAPORT 

la Proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobare organigramă și stat de funcții pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă 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 Persoanei din cadrul Serviciului de Evidenţă 
Informatizată a Persoanei Olt. 

Cadrul legal al înfiinţării şi funcţionării Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt este 
reglementat prin: 
▪ 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; 

▪ Metodologia 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, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.2104/2004, cu modificările ulterioare.  

        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 și cărţilor 
de alegător. 

 
II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ACTUALĂ A DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ 

A PERSOANELOR OLT 
 

Organigrama Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.71/24.04.2014 și modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 
nr.75/30.05.2019.  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.212/21.12.2017, cu modificările ulterioare, a fost 
aprobat statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, la nivelul a 29 posturi, după 
cum urmează: 

 

• funcţii publice de conducere      - 3 posturi, 

• funcţii publice de execuţie        - 23 posturi, 

• personal contractual                  -  3 posturi 
TOTAL                                                - 29 posturi 

 
Structura organizatorică actuală a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt aprobată 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.71/24.04.2014, cu modificările ulterioare, 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: 
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• 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. 
 

Numărul maxim de posturi pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt (29) a fost 
comunicat prin adresa Instituției Prefectului – Județul Olt nr.20629/16.04.2019 înregistrată la Consiliul 
Județean Olt sub nr.4246/22.04.2019, în baza pct.2 din Anexa la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  
nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii n.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și 
pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare. 

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 nr. 57/2019 privind Codul administrativ, completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  
nr.63/2019. 

Regimul juridic al personalului încadrat pe funcţii contractuale este reglementat de Legea 
nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Olt a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.61/31.05.2012 și modificat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.11/25.01.2018 

 
În Nota de fundamentare nr.3246/23.09.2019 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 

înaintată cu adresa nr.3247/23.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10758/24.09.2019, 
se arată că, la data de 23.09.2019, din totalul de 29 de posturi existente la nivelul Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Olt: 

1.  funcţia publică de conducere de Director executiv al Direcției Județene de  Evidenţă a Persoanelor 
(poziția nr.1 în statul de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.212/21.12.2017, cu 
modificările ulterioare) este ocupată temporar prin detașare, de către domnul Neacșu Petre-Silviu, 
conform Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Olt nr.332/16.09.2019; 

Precizăm că ulterior, numirea în funcția publică de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Olt a domnului Neacșu Petre-Silviu a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Olt nr.145/26.09.2019, dată la care Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Olt 
nr.332/16.09.2019 și-a încetat aplicabilitatea. 

2.  funcția publică de  inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Regim 
Evidență – Serviciul de Evidență a Persoanelor (poziția nr.4 în statul de funcţii aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.212/21.12.2017, cu modificările ulterioare) este ocupată temporar de un polițist, 
detașat, de la Ministerul Afacerilor Interne, pe o perioadă de 6 ani, conform Legii nr. 211/2018. 

 
III. MODIFICĂRI INTERVENITE ÎN STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI JUDEŢENE DE 

EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLT 
 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.75/30.05.2019 cu privire la aprobarea desființării unui post 

contractual vacant 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, începând 

cu data de 01.06.2019, organigrama Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt înscrisă în anexa nr.1 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.71/24.04.2014, cu modificările ulterioare, precum și statul de funcții al 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt înscris în anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt 

nr.212/21.12.2017, cu modificările ulterioare, au fost modificate și înlocuite cu organigrama și statul de funcții 

înscrise în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.75/30.05.2019. 
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În perioada 01.06.2019 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: 
 

1. ÎNCETAREA EXERCITĂRII, CU CARACTER TEMPORAR, PRIN DETAŞARE ÎN 
CONDIŢIILE LEGII, A FUNCȚIEI PUBLICE DE SUBPREFECT AL JUDEȚULUI OLT 

 
 Prin Dispoziţia Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 
nr.29/31.07.2019 referitoare la constatarea încetării detașării domnului Ioniță Radu-George, reluarea activității 
în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, reîncadrare conform Legii-cadru nr.153/2017 și 
stabilire drepturi salariale conform Legii-cadru nr.153/2017, începând cu data de 31.07.2019, s-a constatat 
încetarea detașării domnului Ioniță Radu-George, conform prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr.542/31.07.2019 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției 
publice de subprefect al județului Olt de către domnul Ioniță Radu-George și reluarea activității pe funcția 
publică de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 la Compartimentul Regim Evidență 
al Serviciului de Evidență a Persoanelor din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
(poziţia nr.6 în statul de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.212/21.12.2017, cu 
modificările ulterioare). 

 
2. EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCȚII PUBLICE DE 

CONDUCERE, PRIN DETAȘARE 
 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.145/26.09.2019 cu privire la exercitarea cu caracter 
temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Olt, prin detașare, începând cu data de 16.09.2019, domnul Neacșu Petre-Silviu - inspector, clasa I, grad 
profesional principal in cadrul Corpului de Control al Ministerului Educației Naționale exercită cu caracter 
temporar, prin detașare,  funcţia publică de conducere vacantă de director executiv, grad II al Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Olt - serviciu public din subordinea Consiliului Județean Olt, pe o 
perioadă de maxim 6 luni într-un an calendaristic. 

 
IV. PROPUNERE DE APROBARE ORGANIGRAMĂ ȘI STAT DE FUNCȚII PENTRU 

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR OLT 
 
Conform prevederilor art. 610 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.63/2019, autorităţile şi 
instituţiile publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al 
părţii a VI-a să stabilească funcţia publică/funcţiile publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin 
schimbarea denumirii funcţiilor publice de execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică 
mai mult de 50% sau prin transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de consilier achiziţii publice în 
situaţia în care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai mult 
de 50%.  Funcţionarii publici care la data aprobării structurii organizatorice în condiţiile alin. (1) ocupă funcţii 
publice care implică desfăşurarea de activităţi de achiziţie publică, în proporţie mai mare de 50% din atribuţiile 
aferente funcţiei publice, vor fi numiţi în funcţiile publice de consilier achiziţii publice în maximum 30 de zile de 
la expirarea termenului prevăzut la alin. (1). 

Prin Nota de fundamentare nr.3246/23.09.2019 a Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Olt înaintată cu adresa nr.3247/23.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.10758/24.09.2019, se propune aprobarea organigramei și statului de funcţii pentru Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Olt prin stabilirea funcției publice de consilier achiziţii publice, 
ținând cont că în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Achiziții, atribuțiile aferente activităţii de 
achiziţii publice din fișa postului de inspector, clasa I, grad profesional asistent (poziția nr.21 în statul de 
funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.212/21.12.2017, cu modificările ulterioare) sunt mai 
mari de 50%. 

  
V.CADRUL LEGAL PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE 

FUNCȚII ALE DIRECȚIEI JUDEȚENE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR OLT; AVIZE 
NECESARE 
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Potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  
nr.63/2019, consiliul judeţean îndeplineşte atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor 
autonome de interes judeţean și aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, 
regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul 
de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor 
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean. 

 
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 şi 
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.PROPUNERI FINALE 

 
Având în vedere: 

➢ Nota de fundamentare nr.3246/23.09.2019 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt 
înaintată cu adresa nr.3247/23.09.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt sub 
nr.10758/24.09.2019; 

➢ adresa Instituției Prefectului – Județul Olt nr.20629/16.04.2019 înregistrată la Consiliul Județean Olt 
sub nr.4246/22.04.2019; 

➢ 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 Dispoziţiei Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt 
nr.29/31.07.2019 referitoare la constatarea încetării detașării domnului Ioniță Radu-George, reluarea 
activității în cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt, reîncadrare conform Legii-cadru 
nr.153/2017 și stabilire drepturi salariale conform Legii-cadru nr.153/2017; 

➢ prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.145/26.09.2019 cu privire la exercitarea cu caracter 
temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Olt, prin detașare; 

➢ prevederile art.6 și 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.1 alin.(1) – art.4 alin.(1) și art.6 din Metodologia 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, aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr.2104/2004, cu modificările ulterioare; 

➢ prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.c), art. 391 și art.610 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, completată prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului  nr.63/2019; 

➢ prevederile art.1 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
prin Proiectul de hotărâre se propun: 
 

1. aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Olt la 
nivelul a 29 de posturi conform anexelor nr.1 și nr.2 la proiectul de hotărâre; 

2. modificarea coloanei a 2-a ʺFuncțiaʺ de la poziția 1 al punctului 2 – Funcții publice de execuție, din 
anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Olt nr.7/25.01.2018 cu privire la stabilirea salariilor de bază 
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pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt, 
începând cu data de 1 ianuarie 2018, după cum urmează: 

1 Consilier, consilier juridic, inspector, consilier de achiziții publice, grad 
profesional superior 

 
3. încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.71/24.04.2014, modificată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Olt nr.75/30.05.2019, și a Hotărârii Consiliului Judeţean Olt nr.212/21.12.2017 cu 
modificările ulterioare. 

 
Proiectul de hotărâre a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale si propunem aprobarea 

acestuia 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 nr. 84/2001 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
 

            Şef serviciu                                                              Şef serviciu 
Serviciul Juridic - Contencios                                 Serviciul Resurse Umane  
  Ana-Venera ŞTEFĂNESCU                           şi Managementul Unităţilor Sanitare 
                                                                                                    Laura BOCAI 
 
 
 
 
 
 
         Întocmită, 
               Ramona-Ioana ALBULESCU 
 
  


