
 
                                                                                                                                    Proiect 

             Nr. 97 din 16.07.2020         

                                                                                                                                        

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență  

a Persoanelor al Județului Botoșani  
                 

          Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă  ordinară în data de ____ iulie 2020 

 urmare adresei nr. 403256 din 27.04.2020 a Serviciului Public Comunitar de Evidență a 

Persoanelor al Județului Botoșani, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 5809 din 

28.04.2020, 

         analizând Referatul de aprobare nr. 6521 din 14.05.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Botoșani privind  necesitatea aprobării statului de funcții al  Serviciului Public Comunitar de Evidență 

a Persoanelor al Județului Botoșani,  

         având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Buget – Finanţe nr. 6522 din 14.05.2020; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Botoșani; 

- Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 

404642/13.07.2020, 

          în conformitate cu prevederile art. 409 alin.(3) lit. a), art.477 alin.(1), art.478, art. 554 alin.(1) și 

alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare și art.41 alin.(2)
 
din art.41 din Regulamentul - cadru privind 

stabilirea principilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

          în temeiul art.173 alin.(1) lit. a), alin. (2) lit. c) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e : 

 

          Art. 1 – (1) Se aprobă statul de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor 

al Județului Botoșani, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Anexa la prezenta hotărâre înlocuiește Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 134 din 29.08.2019.  

Art. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr.134 din 29.08.2019 își 

mențin aplicabilitatea. 

          Art. 3 - Președintele Consiliului Județean Botoșani asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate.  

 

                

             PREŞEDINTE,      Avizat pentru legalitate, 

             Costică Macaleţi    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

     Marcel Stelică Bejenariu 

 

 

 

 Botoşani,  

______________ 2020 

Nr._____ 



Anexa  

 la H.C.J. nr........../.................. 

 

 

  STATUL  DE  FUNCŢII  

al  Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Botoşani 

 

 

Nr. crt. Structura 

Functie de 

demnitate 

publica 

Funcţia publică 

Clasa 
Grad 

profesional 

Nivel

ul 

studii

lor 

Funcţia contractuală 

T
re

ap
ta

 

p
ro

fe
si

o
n

al
a/

 

g
ra

d
 

Nivelul 

studiilor 

 

 

Numele şi prenumele/ 
Vacant, temporar 

vacant, după caz De conducere 

 

 

De execuţie 

  

De 
conducere 

De execuţie 

                     CONDUCERE 

1  - Şef serviciu - I II  S - - - - Petrușcă Ady 

                 BIROUL EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ 

2  -  Şef birou - I II S   - -  Vacant 

                 COMPARTIMENTUL  EVIDENŢA PERSOANELOR  

3  - - Inspector I Superior S - - -  Iaţu Liviu 

4  - - Inspector I Superior S - - -  Iaţu Elena -

Diana 

5  - - Inspector I Superior S - - -  Simion – 

Ghiuzan 

Eugen-Adrian 

6  - - Consilier I Superior S - - -  Pruteanu 

Mariana 

7  - - Consilier I Superior S - - -  Vacant 

8  - - Consilier I Superior S - - -  Nechita 

Geanina - Laura 

9  - - Referent III Superior M - - -  Şimon Gabriela 

- Laura 

10  - - - - - -  Consilier  IA S Pintilei Ştefania 

              COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ 

11  - - Consilier I Superior S - - -  Nistor Mihaela 

12  - - Consilier I Superior S - - -  Acatrinei 



 

Cătălina 

13  - - Consilier I Superior S - - -  Aghiniţei 

Cristina 

14  - - Consilier I Superior S - - -  Răţoi Mariana 

15  - - Consilier I Superior S - - -  Grigore Rodica 

16  - - Consilier I Superior S - - -  Tapalagă 

Gabriela 

17  - - Consilier I Superior S - - -  Stredie 

Gheorghe 

               COMPARTIMENTUL JURIDIC, CONTENCIOS 

18  - - Consilier 

juridic 

I Superior S - - -  Aparaschivei 

Antonio-Rivera 

 

   BIROUL FINANCIAR, CONTABILITATE, C.F.P., RESURSE UMANE,SECRETARIAT ATM, ADMINISTRATIV 
19  - Şef birou - I II S - - -  Ariciuc Adrian 

            COMPARTIMENTUL ASIGURARE TEHNICO MATERIALĂ, ACHIZITII PUBLICE,ADMINISTRATIV 

20  - - Consilier  

achiziții publice 
I Principal  S - - - - Halasanu Ionuț-

Adrian 

21  - - - - - -  Consilier      II S Balaşa Gabriel 

22  - - - - - - - Îngrijitor   M/G Dascălu Elena 

23  - - - - - - - Muncitor 

calificat 

II M Vacant  

24  - - - - - - - Şofer  II M Vacant 

                COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 

25  - - Consilier I Superior S - - -  Iacob Carmen 

Elena 

              COMPARTIMENTUL SECRETARIAT, RELAŢII CU PUBLICUL, MASS-MEDIA 

26  - - Consilier  I Superior S - - -  Doroftei 

Bogdan - Florin 

27  - - Referent III Superior M - - -  Creţu Paul -

Constantin 

28  - - - - - -  Consilier  IA S Lipciuc Maria 

                 COMPARTIMENTUL FINANCIAR, CONTABILITATE, C.F.P. 

29  - - Consilier  I Superior S - - -  Amariei Dinu 

30  - - Consilier  I Asistent S - - -  Vacant 



 

Nr. funcții  Total Ocupate Vacante 

Nr. total de funcţii publice, din care: 24 21 3 

Nr. total de funcţii publice de conducere   3 2 1 

Nr. total de funcţii publice de execuţie 21 19 2 

Nr. total de funcţii contractuale de conducere  - - - 

Nr. total de funcţii contractuale de execuţie 6 4 2 

Nr. total de funcţii în instituţie 30  25 5 

                     

 

 

                            PREȘEDINTE,                                                                                       Avizat pentru legalitate, 

                     COSTICĂ MACALEȚI                                                                           Secretar general al județului, 

                                                                                                                                   MARCEL - STELICĂ BEJENARIU 



 
       DIRECŢIA BUGET – FINANŢE                  VIZAT,                                   

               Nr. 6521 din 14.05.2020            VICEPREȘEDINTE,             

                                                                           

 Dorin Birta                Constantin – Liviu  Toma                                           

                                                                                                                   

REFERAT DE APROBARE 
 

 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ prevede ca atribuție 

principală a Consiliului județean organizarea şi funcționarea aparatului de specialitate  al consiliului 

județean, și ale instituțiilor publice de interes județean. În exercitarea acestei atribuții consiliul județean 

aprobă organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare şi funcționare ale aparatului de 

specialitate, precum şi ale instituțiilor publice de interes județean. 

Cu adresa nr. 403256 din 27.04.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 5809 

din 28.04.2020, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Botoșani solicită 

inițierea unui proiect de hotărâre al Consiliului Județean Botoșani, de aprobare a statului de funcții al 

instituției ce va fi transmis instituției centrale în vederea obținerii avizului Direcției pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. ( ultima aprobare a statului de funcții fiind prin anexa 

nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.134 din 28.04.2019). 

Propun, motivat de promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut anterior, 

următoarele: 

- la Compartimentul resurse umane, pregătire profesională, la nr. crt. 25 -  funcție publică de 

execuție ocupată „Consilier, clasa I, grad profesional principal ” se modifică și va avea următorul 

cuprins: „Consilier, clasa I, grad profesional superior ” ; 

- la Compartimentul secretariat, relații cu publicul, mass-media, la nr. crt. 28 – funcție 

contractuală de execuție „Consilier , gradul I, studii superioare”, se modifică și va avea următorul 

cuprins: „Consilier , gradul I A, studii superioare”.  

Conform prevederilor art. 409 alin.(3) lit. a), art.477 alin.(1), art.478, art.554 alin.(1) și alin.(3) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare și art.41 alin (2) din Regulamentul - cadru privind stabilirea principilor generale 

de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 

sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, propun transformarea posturilor în care salariații sunt încadrați 

într-unul de nivel imediat superior.  

În urma modificării statului de funcții, precizez că instituția se încadrează în cheltuielile de 

personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2020. 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supun spre analiză şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a 

Persoanelor al Județului Botoșani. 

 

  
 

 

PREȘEDINTE, 

Costică Macaleți 

 

 

 

 



 
   DIRECŢIA BUGET – FINANŢE                                                                 

     Nr. 6522 din 14.05.2020                                                          

                                                                                                                      VICEPREȘEDINTE, 

                                                                                                                               Dorin Birta 
                                       

VICEPREȘEDINTE,            VIEPREȘEDINTE,                                                          C                                                                

  RAPORT  DE  SPECIALITATE 
 

 
 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare prevede ca atribuție principală a Consiliului județean 

organizarea şi funcționarea aparatului de specialitate  al consiliului judeţean, și ale instituțiilor 

publice de interes județean. În exercitarea acestei atribuţii consiliul judeţean aprobă 

organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de 

specialitate, precum şi ale instituțiilor publice de interes judeţean. 

Cu adresa nr. 403256 din 27.04.2020, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

5809 din 28.04.2020, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului 

Botoșani solicită inițierea unui proiect de hotărâre al Consiliului Județean Botoșani, de 

aprobare a statului de funcții al instituției, motivat de promovarea a doi salariați în gradul 

profesional imediat superior celui deținut anterior.   

Modificările propuse, față de ultimul stat de funții aprobat prin anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr.134 din 29.08.2019, sunt: 

- la Compartimentul resurse umane, pregătire profesională, la nr. crt. 25 -  funcție 

publică de execuție ocupată „Consilier, clasa I, grad profesional principal ” se modifică și va 

avea următorul cuprins: „Consilier, clasa I, grad profesional superior ” ; 

- la Compartimentul secretariat, relații cu publicul, mass-media, la nr. crt. 28 – funcție 

contractuală de execuție „Consilier , gradul I, studii superioare”, se modifică și va avea 

următorul cuprins: „Consilier , gradul I A, studii superioare” .  

Conform prevederilor art. 409 alin.(3) lit. a), art.477 alin.(1), art.478 , art.554 alin.(1) și 

alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, și art.41 din Regulamentul - cadru privind stabilirea 

principilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 

contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, întrucât în statul de funcții 

aprobat nu sunt prevăzute grade profesionale imediat superioare celor deținute pentru salariații 

care au promovat, se impune transformarea posturilor în care aceștia sunt încadrați întru-unul 

de nivel imediat superior.  

Precizăm, că în urma modificărilor propuse, instituția se încadrează în cheltuielile de 

personal prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2020.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, a fost întocmit proiectul de hotărâre privind  

aprobarea statului de funcții pentru Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al 

Județului Botoșani, care întrunește condițiile de legalitate și pe care îl înaintăm spre aprobare. 
 

 

Director executiv, 

Didii Magda 


