
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea reorganizării structurii organizatorice a aparatului propriu al Serviciului 

Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei al Judeţului Ilfov.

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

- Adresa Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Ilfov cu nr. 
_______________, înregistrată la  Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. __________________2010;

- Avizul ANFP numarul __________________________;
- Avizul INEP numarul __________________________;
-  Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului  Judeţean 

înregistrată cu nr.––––––––––––din ––––––––––2010;
-  Raportul compartimentelor de specialitate ale Servicilui Public Comunitar de Evidenţă 

a  Persoanelor al Judetului Ilfov nr._________________________2010;
-  Raportul  de avizare  al  Comisiei  de administraţie  publică locală,  juridică,  apărarea 

ordinii publice, respectarea  drepturior şi libertăţilor cetăţeneşti;
- Raportul de avizare al Comisiei  de servicii  publice, comerţ, privatizare şi integrare 

europeana ;
-  Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  buget,  finanţe,  bănci,  prognoze  şi  studii 

economice;
- Hotararea de înfiinţare a Serviciului  Public Comunitar de Evidenţă a  Persoanelor al 

Judeţului Ilfov nr.74/21.12.2004 ;
-  Prevederile  Legii  nr.188/1999 privind Statutul  Funcţionarilor  Publici  republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.91 alin.1,lit.a şi art. 97 din Legea 215/2001, a administraţiei 
publice locale modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se  aprobă  reorganizarea  structurii  organizatorice  a  aparatului  propriu  al 
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Ilfov, conform anexei nr. 1 
şi 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.



Art.2 Se  aprobă  Statul  de  Funcţii  şi  Organigrama  Serviciului  Public  Comunitar  de 
Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Ilfov , conform anexei nr. 1 şi 2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.

Art.3  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  nr.  52/21.05.2010,  privind  aprobarea 
reorganizării structurii organizatorice a aparatului propriu al  Serviciului  Public Comunitar de 
Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Ilfov se abrogă ;

Art.4 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ilfov şi Serviciul Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

   PREŞEDINTE,

   CRISTACHE RĂDULESCU

               Avizează,
                   SECRETAR AL JUDEŢULUI

                          Monica TRANDAFIR

Nr.–––––––––––
Din––––––––––
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Nr._______ / _________ 2010
  

RAPORT 

Având în vedere  prevederile  art.  6 alin.  1  şi   alin.  3 din  Ordonanţa Guvernului  nr. 
84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, modificată şi completată cu O.G. nr. 50 /2004 pentru modificarea 
şi  completarea  unor  acte  normative  în  vederea  stabilirii  cadrului  organizatoric  şi 
funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a  cărţilor de 
identitate,  actelor  de  stare  civilă,  paşapoartelor  simple,  permiselor  de  conducere  şi 
certificatelor  de  înmatriculare  a  vehiculelor,  aprobată  cu  completări  şi  modificări  de 
Legea nr. 520/23.11.2004,  prevederile art.  2 din  Hotărârea de Guvern nr. 2104/2004 
pentru aprobarea metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii 
din  aparatul  serviciilor   publice  comunitare  de  evidenţă  a   persoanelor,  constituirea 
patrimonului  şi  managementul  resurselor  umane,  financiare  şi  materiale,  prevederilor 
punctului 2, lit. c din Anexa la 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  (  dimensionarea numărului  de  posturi  pentru  serviciile  publice 
comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor se va realiza prin alocarea unui post la 
15.000 locuitori), Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului 
Ilfov îi revin prin suplimentarea  cu 1 post din cadrul  aparatului propriu al Consiliului 
Judeţean  Ilfov   un  număr  de  22  de  posturi,  prevederile  Legii  nr.  188/1999,  privind 
Statutul  funcţionarului  public,  republicată,  cu modificările   şi  completările  ulterioare, 
funcţiile  publice  se stabilesc pentru fiecare  autoritate  şi  instituţie  publică în parte  de 
conducătorul  acesteia ori prin hotărâre a  consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului 
local şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

                   
                  Faţă de cele menţionate mai sus, vă rugam să aprobaţi reorganizarea 
Serviciului  Public  Comunitar  de  Evidenţă  a  Persoanelor  al  Judeţului  Ilfov,  conform 
organigramei  şi statului de funcţii.

      



În  concluzie  structura  organizatorică  a  aparatului  propriu  al  Serviciului 
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al  Judeţului Ilfov , prin reorganizare 
este următoarea :

Nr. 
crt.

Funcţia Nr. posturi

1 Funcţii publice 22
2 Personal contractual 3
3 TOTAL POSTURI 25

Având în vedere cele prezentate, s-a iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl 
supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov. 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRATIE PUBLICĂ 
DIRECTOR EXECUTIV

SULIMAN IRINA 

ŞEF BIROU RESURSE UMANE, 

POP FRANCO 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

           
Având în vedere  prevederile  art.  6 alin.  1  şi   alin.  3 din  Ordonanţa Guvernului  nr. 
84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, modificată şi completată cu O.G. nr. 50 /2004 pentru modificarea 
şi  completarea  unor  acte  normative  în  vederea  stabilirii  cadrului  organizatoric  şi 
funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a  cărţilor de 
identitate,  actelor  de  stare  civilă,  paşapoartelor  simple,  permiselor  de  conducere  şi 
certificatelor  de  înmatriculare  a  vehiculelor,  aprobată  cu  completări  şi  modificări  de 
Legea nr. 520/23.11.2004,  prevederile art.  2 din  Hotărârea de Guvern nr. 2104/2004 
pentru aprobarea metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii 
din  aparatul  serviciilor   publice  comunitare  de  evidenţă  a   persoanelor,  constituirea 
patrimonului  şi  managementul  resurselor  umane,  financiare  şi  materiale,  prevederilor 
punctului 2, lit. c din Anexa la 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  (  dimensionarea numărului  de  posturi  pentru  serviciile  publice 
comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor se va realiza prin alocarea unui post la 
15.000 locuitori), Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului 
Ilfov îi revin prin suplimentarea  cu 1 post din cadrul  aparatului propriu al Consiliului 
Judeţean  Ilfov   un  număr  de  22  de  posturi,  prevederile  Legii  nr.  188/1999,  privind 
Statutul  funcţionarului  public,  republicată,  cu modificările   şi  completările  ulterioare, 
funcţiile  publice  se stabilesc pentru fiecare  autoritate  şi  instituţie  publică în parte  de 
conducătorul  acesteia ori prin hotărâre a  consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului 
local şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
                   
                   Faţă de cele menţionate mai sus, vă rugam să aprobaţi reorganizarea 
Serviciului  Public  Comunitar  de  Evidenţă  a  Persoanelor  al  Judeţului  Ilfov,  conform 
organigramei  şi statului de funcţii.
     



          În concluzie  structura organizatorică a aparatului propriu al Serviciului 
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al  Judeţului Ilfov , prin reorganizare 
este următoarea :

Nr. 
crt.

Funcţia Nr. posturi

1 Funcţii publice 19
2 Personal contractual 3
3 TOTAL POSTURI 25

Având în vedere cele prezentate, s-a iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care îl 
supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov. 

PREŞEDINTE ,

                  CRISTACHE RĂDULESCU

VICEPREŞEDINTE ,          VICEPREŞEDINTE, 

MANICEA CRISTINA                                                            ROMAN GHEORGHE 
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