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                    Nr. 33365/12.12.2019                                                                                                                PROIECT 

    

         HOTĂRÂREA NR.____ 

    din __________2019 

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a  

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.32422/12.12.2019 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr.33419/12.12.2019, 

raportul Serviciului Juridic nr.33507/13.12.2019, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

Având în vedere avizul favorabil nr. 3521072/05.12.2019 al Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti şi adresa Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici nr. 47912/13.11.2019,   

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă 

a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Cu respectarea dispoziţiilor art. 391 alin. (3) lit. „d”, art. 407, art. 408 şi art. 518, 

alin.(1) lit. „c” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

               În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „a” coroborate cu cele ale alin. (2) lit. „b” şi 

„c” şi ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

hotărăşte: 

Art.1.  Se aprobă reorganizarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş în 

Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş.  

Art.2. Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş, conform anexelor  

nr. 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Orice dispoziţie contrară prevederilor prezentei hotărâri se abrogă.   

Art.4. Doamna Codruţa Sava, director general al Direcţiei Generale de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş va îndeplini toate actele şi procedurile administrative în legătură cu 

înregistrarea fiscală a instituţiei în concordanţă cu noua denumire, stabilită conform 

prevederilor art. 1, precum şi cu privire la reîncadrarea personalului instituţiei, în 

termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
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Art.5. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 118/2017 privind stabilirea unor 

măsuri de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice la nivelul unor servicii publice din subordinea 

Consiliului Judeţean Mureş se modifică după cum urmează: 

1. Titlul corespunzător secţiunii A se modifică şi va avea următorul conţinut:  

„Salariile de bază pentru funcţiile publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi a Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor 

Mureş” 

2. La secţiunea A, punctul 1, poziţia nr.3 se abrogă. 

Art.6. În aplicarea art.1-2 din prezenta hotărâre, în termen de 30 de zile, Serviciul 

Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș și 

conducerea Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş, după caz, vor asigura 

respectarea drepturilor de carieră ale funcționarilor publici, stabilite pentru situația 

reorganizării instituției, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020 şi se comunică 

Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş și Serviciului Resurse Umane din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș. 

 

 

 

PREŞEDINTE          Avizat pentru legalitate             

Péter Ferenc                                                                          SECRETAR GENERAL                                                                                        

                                     Paul Cosma                                                                      
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REFERAT DE APROBARE 

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a  

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş  

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 3 din 20 ianuarie 2005 a fost 

aprobată înfiinţarea, organizarea şi funcționarea Direcţiei Județene de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş, respectiv organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al instituției. Ulterior, prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.111 din 12 august 2010 a fost aprobată noua organigramă, 

statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, cu avizul Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici şi al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, conform prevederilor legale în vigoare la 

acel moment.  

Ulterior, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare au suferit 

modificări succesive în funcţie de dinamica activităţilor desfăşurate, ultima 

modificare a statului de funcţii fiind aprobată de Consiliului Judeţean Mureş prin 

Hotărârea nr.155/2018. În anul 2017, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.79/2017 a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare ce se aplică 

în prezent.  

Art.391 alin.3 lit. „d” din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 

administrativ stabileşte că: “Structura organizatorică a autorităţilor şi instituţiilor 

publice trebuie să respecte următoarele cerinţe: 

d) pentru constituirea unei direcţii generale este necesar un număr de minimum 

25 de posturi de execuţie “. 

În structura organizatorică a D.J.E.P. Mureş sunt 37 de funcţii: 34 funcţionari 

publici şi 3 personal contractual, din care: 4 funcţii publice de conducere şi 33 

funcţii de execuţie (30 funcţii publice şi 3 funcţii contractuale).  

Astfel, este îndeplinită condiţia de mai sus, stabilită de legiuitor pentru 

reorganizarea instituţiei în direcţie generală şi pe cale de consecinţă schimbarea  

denumirii actuale a instituţiei din Direcţia Județeană de Evidenţă a Persoanelor 

Mureş în Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş.  

În contextul modificării denumirii instituţiei conform celor de mai sus, se impune 

şi schimbarea denumirii funcţiei publice de conducere din director executiv în 

director general, fără modificarea în proporţie de peste 50% a atribuţiilor aferente 

funcţiei publice, cu aplicarea prevederilor art. 518 alin.1 lit. „c” din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

  Nr. 32422/12.12.2019 

Dosar D1 



    2/3 

 

Totodată, evoluţia în timp, în perioada 2011-2019, a modificărilor legislative în 

domeniul stării civile şi a evidenţei persoanelor, prin creşterea competenţelor și 

conferirea de noi atribuții, a determinat o complexitate sporită a atribuţiilor ce 

revin instituţiei în prezent. 

Astfel, începând cu anul 2011, legiuitorul a stabilit următoarele atribuţii noi în 

domeniul stării civile:  

- art.174 din H.G. nr.64/2011: verificarea tuturor cererilor de divorţ depuse în 

faţa ofiţerului de stare civilă, rularea aplicaţiei specifice, atribuirea numărului 

pentru certificatele de divorţ şi comunicarea acestuia ofiţerului de stare civilă, în 

vederea întocmirii certificatului de divorţ, operarea menţiunilor corespunzătoare 

pe actele de stare civilă, exemplarul II. 

- art.375-378 din Codul civil: operarea menţiunilor corespunzătoare pe actele de 

stare civilă exemplarul II, în baza certificatelor de divorţ primite de la birourile 

notariale, întocmirea şi transmiterea comunicărilor la actele de stare civilă 

exemplarul I. 

- art.142 din O.U.G. nr.33/28.06.2016: efectuarea de verificări, analiză 

documente, întocmire referat, avize prealabile întocmirii actelor de naştere, 

comunicare celor în drept, coordonarea ofiţerilor de stare civilă pentru 

înregistrarea tardivă a naşterii. 

- Legea nr.14/2018: avizarea cererilor de transcriere ale cetificatelor/extraselor 

de stare civilă eliberate de autorităţile străine pentru persoanele care au 

redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română.    

- implementarea proiectului naţional „Sistemul Informatic Integrat de Emitere a 

Actelor de Stare Civilă” (S.I.I.E.A.S.C.). 

- întocmirea raportărilor lunare a indicatorilor cantitativi cu privire la certificatele 

medicale constatatoare ale născutului viu şi a raportării lunare cu privire la 

numărul formularelor standard multilingve şi al extraselor multilingve ale actelor 

de stare civilă eliberate de către cele 102 unităţi administrativ-teritoriale din 

judeţ. 

Prin urmare, pentru funcţionarea în condiţii de maximă eficienţă şi optimizarea 

tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul serviciului de stare civilă este necesară 

suplimentarea numărului de posturi al acestui serviciu, prin mutarea a 2 funcţii 

publice vacante de clasa I - asistent şi principal, din cadrul altei structuri 

funcţionale a instituţiei, precum şi modificarea corespunzătoare a organigramei.  

Funcţiile necesare sunt vacante şi urmează a fi mutate din cadrul 

Compartimentului juridic, resurse umane şi relaţii publice, poziţiile 36  - consilier 

asistent şi 37 - consilier principal din statul de funcţii, fără a fi modificată 

denumirea acestora. Mutarea celor două posturi nu influenţează organigrama 

instituţiei din punct de vedere al numărului total de posturi. 

În conformitate cu prevederile art. 402 din Codul administrativ, “Procedura de 

stabilire şi revizuire a structurii de funcţii publice şi de modificare a calităţii 

posturilor“ nu există obligaţia obţinerii avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici, însă este necesar avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, conform prevederilor art.9 alin.(3) din 

din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
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funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

nr.47912/13.11.2019, precum şi dispoziţiile art.173, alin.1, lit. „a” coroborate cu 

cele ale alin. (2) lit. „b” şi „c” şi ale art. 182 alin.(1), ale art. 407 raportat la 

art.408, coroborat cu art.518 alin.(1) lit.”c’ din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre aprobare 

proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş.  

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                   DIRECTOR EXECUTIV 

PÉTER FERENC                                           CODRUŢA SAVA 
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Nr. 33419/12.12.2019 

Dosar II.22 
 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş  

 

  

Structura organizatorică și statul de funcții ale Direcție Județene de Evidență a 

Persoanelor Mureș au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 

111/2010. Statul de funcții a fost modificat ulterior, ultima modificare fiind prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.155/2018. 

Regulamentul de organizare și funcționare al instituției a fost aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.79/2017.  

Potrivit anexei nr. 6 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 44/2019 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2019 și stabilirea unor 

măsuri bugetare, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș are aprobat un 

număr de 37 posturi. Aceste posturi sunt structurate astfel: 4 funcții publice de 

conducere, 30 funcții publice de execuție și 3 funcții contractuale de execuție. 

Cu respectarea prevederilor art.391 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora pentru constituirea unei direcții 

generale este necesar un număr minim de 25 de posturi de execuție, se propune 

reorganizarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș în Direcția Generală 

de Evidență a Persoanelor Mureș, condusă de un director general, funcționar public de 

conducere. 

Totodată, în urma unei analize a sarcinilor repartizate pe structurile instituției, s-a 

constatat necesitatea suplimentării numărului de posturi din cadrul Serviciului stare 

civilă cu 2 funcții publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional 

principal și consilier clasa I grad profesional asistent, mutate în acest serviciu din cadrul 

Compartimentului juridic, resurse umane și relații publice. 

Întrucât, în conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) din Ordonanța Guvernului 

nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor, 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, cu 

avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date București, 

instituție care a emis avizul favorabil nr.3521072/04.12.2019. 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, prevede la 

art. 173 alin.(2) lit. „c” competența consiliului județean de a aproba, 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. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare 

nr.32422/12.12.2019 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcţiei Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Mureş, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru 

supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre. 

 

 

 

 ŞEF SERVICIU                                                                                                                      

Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Radu Teodora 

2ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

Referatul de aprobare nr. 32422/12.12.2019 al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Mureș şi în considerarea celor reținute în Raportul de specialitate nr. 

33419/12.12.2019 al Serviciului Resurse Umane, 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr. 115 din 26.09.2019, 

am procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea căreia 

este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 

autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am 

întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile art. 9 alin. 

(3) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 

372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 173 alin. (1) lit. „a” și  

alin. (2) lit.  „b” și „c”, ale art. 391 alin. (3) lit. „d” și ale art. 407, 408 și 518 alin. (1) 

lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Prin proiectul de act administrativ se supune aprobării reorganizarea  Direcției Județene 

de Evidență a Persoanelor Mureș în Direcţia Generală de Evidenţă a Persoanelor Mureş. 

Potrivit anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 44/2019 privind 

aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri 

bugetare, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș are aprobat un număr de 

37 posturi, fiind structurate astfel: 4 funcții publice de conducere, 30 funcții publice de 

execuție și 3 funcții contractuale de execuție.  

Dispozițiile art. 391 alin. (3) lit. „d” din Codul administrativ, reglementează că pentru 

constituirea unei direcții generale este necesar un număr minim de 25 de posturi de 

execuție, astfel Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș cu un număr aprobat 

de 37 de posturi, din care 30 de funcții publice de execuție, îndeplinește această cerință 

legală pentru a se reorganiza sub denumirea de Direcția Generală de Evidență a 

Persoanelor Mureș, condusă de un director general, funcționar public de conducere. 

                 Nr. 33507/13.12.2019 

                 Dosar nr. VI/D/1 
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În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din O.G. nr. 84/2001, 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 Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date București. 

Având în vedere că există avizul nr. 3521072/04.12.2019 emis de Direcţia pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date București în urma solicitării acestuia de 

către Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș prin adresa 10898 din 26 

noiembrie 2019, este îndeplinită cerința legală prevăzută la articolul indicat mai sus. 

Potrivit art. 407 din Codul administrativ, funcţiile publice se stabilesc pe baza 

activităţilor prevăzute la art. 370 alin. (1) - (3), pentru fiecare autoritate şi instituţie 

publică, prin act administrativ al conducătorului acesteia, respectiv prin hotărâre a 

consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local. 

Astfel, pentru funcţionarea în condiţii de maximă eficienţă şi optimizarea tuturor 

activităţilor desfăşurate în cadrul Serviciului de stare civilă s-a propus suplimentarea 

numărului de posturi din cadrul acestuia, prin mutarea a două funcţii publice vacante de 

clasa I - asistent şi principal, din cadrul Compartimentului juridic, resurse umane şi relaţii 

publice, poziţiile 36  - consilier asistent şi 37 - consilier principal din statul de funcţii fără 

a fi modificată denumirea acestora, precum şi modificarea corespunzătoare a 

organigramei, care nu va fi influențată din punct de vedere al numărului total de posturi. 

De asemenea, Codul administrativ prevede la art. 408 că, pentru respectarea drepturilor 

la carieră ale funcţionarilor publici, în cuprinsul actelor normative sau administrative 

privind modificări ale organigramei, reorganizări sau desfiinţări de structuri, în situaţia în 

care sunt afectate şi funcţii publice, autorităţile şi instituţiile publice iniţiatoare din 

administraţia publică centrală şi locală sunt obligate să prevadă un termen de minimum 

30 de zile în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de cod. 

În ce privește reorganizarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, sunt 

aplicabile în mod corespunzător, prevederile art. 518 alin. (1) lit. „c” din Codul 

administrativ, potrivit cărora în caz de reorganizare a activităţii autorităţii sau instituţiei 

publice, funcţionarii publici vor fi numiţi în noile funcţii publice sau, după caz, în 

compartimentele rezultate, în situația în care este schimbată denumirea funcţiei publice 

fără modificarea în proporţie de peste 50% a atribuţiilor aferente funcţiei publice. 

În proiectul de hotărâre analizat s-a prevăzut în mod corespunzător și abrogarea oricărei 

dispoziții contrare hotărârii, precum și modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 118/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

la nivelul unor servicii publice din subordinea Consiliului Judeţean Mureş, în sensul 

modificării titlului secțiunii A, având în vedere denumirea instituției în urma 

reorganizării, în consecință, propunându-se și abrogarea poziției nr. 3 de la punctul 1 al 

secțiunii A din anexă. 
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Referitor la competența autorității publice județene sunt incidente prevederile art. 173 

alin. (2) lit. „b” și „c” din Codul administrativ. Astfel, consiliul județean în exercitarea 

atribuțiilor prevăzute la art. 173 alin. (1) lit. „a” coroborate cu prevederile alin. (2) lit. 

„b” și „c”, hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi 

şi regii autonome, respectiv aprobă 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, în condiţiile legii. 

Menționăm totodată că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor 

art. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind stabilirea 

unor măsuri de reorganizare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Mureş, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului 

Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate 

nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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Nr.47e124 3. l|0V. ?ijig

Doamnei Codruta Sava

Director executiv, Direclia Judelean; de Eviden!5 a Persoanetor Mures

Stjmate doamni djrector executjv,

Referitor ta adresa nr. 9414/17.1O.2019 inregistratS ta Agenlia NalionatS a Functionarilor

Pubtici sub nt. 479 12 / 18 I A.201 9, vI comunic5m urmlioarete:

Avand in vedere prevederite art. 402 din o.u.G. nr. 5712019 privind codul admjnistrativ, cu

compteterjte ulterjoare, intitutat "Procedura de stabil.ire ;j revlzujre a structurii de funclii pubtice 5i

ae modiflcare a catitS!1i posturitor", autoritSlite ii jnstituliite pubtice din adminisiralia pubtice locat;

nu au obtjgalja de a soticita avizut Agenliei Nalionate a Funclionarilor Pubtici [a stabitirea, respectiv

modificarel structurii de funcljj pubtice sau [a reoTganizarea activitelii acestora.

Potrivit art. 2 din o.G. nr.84/2001, cu modificSrile $j completerile utterioare, Directia pentru

Evi€ienla Persoanetor 5i Administrarea BazeLor de Date are competenla cocrdcn5rii ti ccntrol.utui

metodologic aL serviciilor publice comunitare.
Art: 9 atin. (3) djn acetasi act normativ) prevede ci siructura organizatorice, statul de funclii,

numdrut de posturi 5i reguLamentut de organizare 5i funclionare ate servicjilor publice comunitare

Loca1e de evidenl! i perloaneLor s-. stabitesc prin hot;rare a consiliitor [ocate, cu avjzul Direcliei

pentru Eviden!a Persoanetor gi Admjnlstrarea Bazetor de Daie.' 
Av6nd in vedere principiul. autonomjei Locale prev;zut de art. 120 atin. ('1) din Constitulia

Romaniel, repubticati, irt. Zi atin. (1) tit' b) ;i art. 84 din O U.G. nr.5712019, cu complet;rite

ulterioare, piecum ;i prevederite art. 404 din acetati act normailv, rlspunderea Privind organizarea,

funclionaiea, competenlete ti atribuliile, precum ;i gestionarea Tesursetor umane aparline

autorit;lilor adminisiraliei pubtice toca[e'
piin urmare, Coniitiut Judelean Muret are competenla de a aproba prin hotSrare reorganizarea

Direcliei Judelene de Evidenla a Persoanelor Mure; in condiliite art. 407 rapertat ta aflt. 408

corobbrat cu jrt. 51E atin. (1)iit. c) dln O.U.G. nr.57/2019, cu completerile utlerioare, cu avizui

Djrecliei pentru Eviden[a Persoanetor ti Administrarea Baze[or de Date'

Cu stimi,

1t1

Direciia JudeleenE d€ Ev den$ : Pe'soane or Mureg* to6 Lg
.," r,j"J!. fitl'c 2069

ffi679o!ParLahencu1uiEurcpedsialconsiIiulujdin27aprilie2a16
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