
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 16289/08.11.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 198 
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru 

schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în  
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului  

de funcții al personalului din cadrul acesteia 
 

Având în vedere: 
− referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 16289/08.11.2021; 
− adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui nr. 14836/14.10.2021; 
− raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 16299/08.11.2021; 
− avizul Comisiei juridice şi de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale; 

în conformitate cu prevederile: 
− art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) și art. 191 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
− Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
− Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii Serviciului Public 

Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor 
Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul acesteia; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui  
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.I. – (1) Se aprobă transformarea unei funcții publice de execuție, vacante, de consilier, 

clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Stare Civilă și Operare Mențiuni în 
consilier clasa I, gradul profesional superior. 

(2) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea 
denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană 
de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din 
cadrul acesteia se modifică la poziția nr. 15, coloana 7 – ”Gradul profesional” și va avea următorul 
cuprins: ”superior”. 

Art.II. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Vaslui. 

Art.III. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al județului, în 
termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului–Județul Vaslui, Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Vaslui, Serviciului Managementul Resurselor Umane din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean și se publică pe pagina de internet http://www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial al 
Județului. 

Vaslui, ___ noiembrie 2021 
PREŞEDINTE, 

          Dumitru Buzatu                      
                                                                                              Avizat pentru legalitate: 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                     Diana-Elena URSULESCU 

 
                                                                                      Direcția Administrație Publică, 

Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și îmi asum 
responsabilitatea asupra legalității. 

                                                                                                 Director executiv, 
                                                                                                 Mihaela Dragomir 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
        este necesar votul majorității simple. 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 16289/08.11.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la  

Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii 
Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în  

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul acesteia 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 

Proiectul de hotărâre este elaborat având în vedere solicitarea conducerii Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui, formulată prin adresa nr. 31831/14.10.2021, 
înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 14836/14.10.2021. 

În conformitate cu prevederile art. 191 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, președintele consiliului județean întocmește și supune spre aprobarea 
consiliului județean statul de funcții al instituțiilor publice de interes județean. 

Totodată, potrivit art. 173 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 menționată mai sus, Consiliul Județean Vaslui aprobă, în condițiile legii, la 
propunerea președintelui consiliului județean, statul de funcții al instituțiilor publice de 
interes județean. 

Astfel, modificarea statului de funcții constă în transformarea unui post de 
consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Stare Civilă și 
Operare Mențiuni în consilier clasa I, gradul profesional superior, motivat de faptul că, 
prin derularea proiectului ”Sistemul informatic integrat pentru Emiterea Actelor de Stare 
Civilă”, care are ca obiectiv general informatizarea sistemului de depunere a cererilor 
pentru emiterea și eliberarea documentelor de stare civilă și de implementarea suportului 
serviciilor electronice ce au la baza informații primare de stare civilă, este necesar ca 
postul să fie ocupat de o persoană cu pregătire profesională, cunoștințe în domeniul 
informatic și vechime în specialitatea studiilor. 
II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: transformarea funcției publice de la 
poziția nr. 15 din statul de funcții are un impact financiar de 2122 lei/lună. 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: 

La data intrării în vigoare a prezentei, poziția nr. 15, coloana 7 din statul de funcții 
prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 139/2021 pentru 
schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor 
Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul acesteia se modifică corespunzător. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu 

este cazul. 
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: nu este cazul. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate: 

După adoptarea hotărârii, aceasta va fi comunicată prin intermediul secretarului 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului-Județul Vaslui în 
vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 



Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Serviciului Managementul Resurselor 
Umane al Consiliului Județean Vaslui. 

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui, http://www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciez ca necesară şi oportună 

inițierea Proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar 
Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor 
Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul acesteia, 
proiect care a fost elaborat cu sprijinul Serviciului Managementul Resurselor Umane din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, în 
vederea supunerii lui spre aprobare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru BUZATU 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Serviciul Managementul Resurselor Umane 
Nr. 16299/08.11.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la  

Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii  
Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în  

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul acesteia 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 136 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Serviciul Managementul Resurselor Umane, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre 
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru 
schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în 
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de 
funcții al personalului din cadrul acesteia, constatând următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/organizare și funcționare instituții 
publice de interes județean/modificare stat de funcții/transformare funcție publică de 
execuție vacantă; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: transformarea funcției publice de la poziția 
nr. 15 din statul de funcții are un impact financiar de 2122 lei/lună; 

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile 
naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.) și 
terțiară (hotărâri ale consiliului județean) în limitele și în a căror implementare și aplicare 
este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se 
respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, 
respectiv prevederile: 

− art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 191 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

− O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare 
de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 

− Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

− Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 139/2021 pentru schimbarea denumirii Serviciului 
Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență 
a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul 
acesteia. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: La data intrării în vigoare a prezentei, poziția nr. 15 din statul de funcții 
prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 139/2021 pentru 
schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor 
Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al personalului din cadrul acesteia, se modifică corespunzător. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este 
fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalității, 
raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem 
analizarea și supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în prima ședință ordinară a Consiliului 
Județean Vaslui. 

 
 
 

VERIFICAT/AVIZAT 

NUME și PRENUME FUNCȚIA DATA SEMNĂTURA 

Ramona Alina CIOBANU șef serviciu 08.11.2021  

ÎNTOCMIT Anca Elena BUHUȘI consilier 08.11.2021  

 



CONSILIUL JUDEŢEAN V ASLUl 

DIRECŢIA JUDEŢEANA 
DE EVIDENĂ TĂ A PERSOANELOR VASLUI 
. rB. /J�/data.'./ J,.:. f.4� .. !.<? .J.I .. 

CĂTRE, 

CONSILIUL WDEŢEAN VASLUI 

� Domnule Preşedinte 

j Ex ..... .

;/'._}r.

O' � \ Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 136/2004 a fost înfiinţat Serviciul Public 
I ' �omunitar Judeţean de Evidenţa a Persoanelor Vaslui .

. , � � Înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Vaslui s-a 
. � ) <:g> realizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinJarea,

� - ublică de interes judeţean, cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean 
aslui, funcţionând în baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, aprobat potrivit anexei 

la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 151/2015, precum şi a reglementărilor legale din domeniul 
specific de activitate. 

Având în vedere schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a 
Persoanelor Vaslui în Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vaslui prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean nr. 139 din 30.09.2021 si pentru eficientizarea activităţii specifice la nivelul 
cerintelor actuale, asigurarea unui serviciu de calitate in interesul cetăţenilor, vă rugăm să aprobaţi: 

I. Modificarea Regulamentului de Organizare şi FuncJionare a Serviciului Public Comunitar

Judeţean. de EvidenJă a Persoanelor Vaslui în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Direcfiei Judeţene de Evidenfă a Persoanelor Vaslui. 

II. Tram:formarea postului de funcţie publică de execuţie existent în statul defuncţii la:
- poziţia 15, respectiv postul de consilier, clasa I, grad profesional principal în consilier, clasa I,

grad profesional superior din cadrul Compartimentului Stare Civilă şi Operare Menţiuni. 
Motivăm transformarea postul de faptul că la nivelul D.E.P.A.B.D se derulează proiectul 

"Sistemul Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă "având ca obiectiv general 
informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru emiterea şi eliberarea efectivă a 
documentelor de stare civilă, precum şi implementarea suportului necesar dezvoltării şi accesării 
serviciilor electronice ce au la baza informaţii primare de stare civilă, motiv pentru care in aceasta 
perioada au fost inventariate toate actele de stare civilă din perioada 1921-2021 şi registrele cu 
actele de stare civilă, ex.Il, gestionate de către instituţia noastră sunt transferate pe rând la 
D.E.P.A.B.D. pentru a fi scanate si transpuse în format electronic.

De asemenea, solicităm această transformare de post pentru a fi ocupat în viitor de o persoană
cu o pregătire profesională, cunostinte in domeniul informatic şi o vechime în specialitatea 
studiilor, astfel încât să-si indeplinesca atribuţiile specifice în condiţii corespunzătoare: utilizarea 



programului informatic de stare civila, aplicarea corectă a legislaţiei şi a celorlalte dispoziţii legale, 
control, coordonare şi îndrumare a activităţilor de stare civilă la compartimentele de stare civilă 
din cadrul primăriilor şi serviciilor comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ, 
conform prevederilor art.9 din HG nr.64/2011, care reglementează atribuţiile de exercitat de către 
consiliile judeţene prin structura de stare civilă din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă a 
persoanelor si ale Metodologiei nr.26/13.12.2018 a M.A.I.-D.E.P.A.B.D. pe linie de management. 

Impactul bugetar lunar este de 2122 lei. 
Înaintăm, anexat la prezenta, spre aprobare, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare si 

Statul de functii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Vaslui 

Cu stimă, 

lnt., red.P.L.2 ex. 

Darector executiv, 
Cepoi Oana- .Andreea 








