
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar 
de Evidenţă a Persoanei al Judeţului Ilfov.

Consiliul Judeţean Ilfov:

Având în vedere:

- Referatul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Ilfov cu 
nr. 48652/14.04.2010, înregistrată la  Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 2949/14.04.2010;

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

înregistrată cu nr. 2996 din 14.04.2010;
-   Raportul  compartimentelor  de  specialitate  ale  Consiliului  Judetean  Ilfov 

nr.2997/14.04.2010;
-  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 si integrare 

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

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

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  modificarea  Statului  de  funcţii  al  Serviciului  Public  Comunitar  de 
Evidenţă  a  Persoanelor  al  Judeţului  Ilfov,  conform anexei  care  face  parte  integrantă  din 
prezenta hotărâre.



Art.2   Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr.38/21.12.2007, privind 
aprobarea  reorganizării  structurii  organizatorice  a  aparatului  propriu  al   Serviciului  Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Ilfov, se modifică corespunzător.

Art.3 Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Ilfov şi Serviciul Public 
Comunitar de Evidenţă 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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RAPORT

 Având  în  vedere  prevederile  Ordonanţei  Guvernului  nr.  84/2001  privind 
înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  serviciilor  publice  comunitare  de  evidenţă  a 
persoanelor,  modificată  şi  completată  coroborat   cu  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  acestuia ori prin hotărâre a  consiliului judeţean sau, după caz, a 
consiliului local şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

În decursul ultimilor 2 ani au fost scoase la concurs posturile vacante din cadrul 
aparatului propriu al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului 
Ilfov, posturi pentru care nu a candidat nici o persoana, deoarece nu au fost îndeplinite 
condiţiile  specifice  de vechime în  specialitatea  studiilor  de către  candidaţii  care  s-au 
înscris la concurs.

Ţinând cont de cele sus-menţionate, Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanei al Judeţului Ilfov  solicită transformarea unor posturi din clasa I în clasa III sau 
din grad superior într-un grad mai mic, pentru ca aceste posturi să poată fi ocupate. 

Numărul de personal este acelaşi, respectiv 38. 
Având în vedere cele prezentate, am întocmit  proiectul de hotărâre alăturat, supus 

spre analiză şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov. 

DIRECŢIA ECONOMICĂ                    DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Director executiv                                                                           Director executiv
 
Bogdan Costea                                                                          Irina Suliman

                                               

Şef Birou Resurse Umane
Franco Pop
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EXPUNERE DE MOTIVE

 Având  în  vedere  prevederile  Ordonanţei  Guvernului  nr.  84/2001  privind 
înfiinţarea,  organizarea  şi  funcţionarea  serviciilor  publice  comunitare  de  evidenţă  a 
persoanelor,  modificată  şi  completată  coroborat   cu  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  acestuia ori prin hotărâre a  consiliului judeţean sau, după caz, a 
consiliului local şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

În decursul ultimilor 2 ani au fost scoase la concurs posturile vacante din cadrul 
aparatului propriu al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului 
Ilfov, posturi pentru care nu a candidat nici o persoana, deoarece nu au fost îndeplinite 
condiţiile  specifice  de vechime în  specialitatea  studiilor  de către  candidaţii  care  s-au 
înscris la concurs.

Ţinând cont de cele sus-menţionate, se solicită transformarea unor posturi din clasa I 
în clasa III sau din grad superior într-un grad mai mic, pentru ca aceste posturi să poată fi 
ocupate. 

Numărul de personal este acelaşi, respectiv 38. 
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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