
ROMÂNIA                                                                                                                                    PROIECT 

JUDEȚUL  GORJ                                                  

CONSILIUL  JUDEȚEAN                                         

                                                                                  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Statului de funcţii  al  Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor  Gorj  
 

Consiliul Judeţean Gorj, 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

             - Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

             - Raportul de avizare al Comisiei juridice și administrație publică; 

             - Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

             - Prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c), art. 191 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a), art. 409 alin. (1) şi 

alin. (3) lit. b), art. 478 alin. (2) - (3), art. 479 alin. (1) lit. a), c) și d) și art. 618 alin. (22) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 122 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 31 alin. (2)-(5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

            - Prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

             - Prevederile  art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind 

criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din cadrul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 

constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 pentru aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, precum şi ale 

instituţiilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Judeţean Gorj, în vederea aplicării dispoziţiilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Avizul nr. 3493414/2022 emis de Direcția  pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

- Adresa Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj nr. 3481/2022, înregistrată la Consiliul 

Juydețean Gorj sub nr. 14577/2022, 

 În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se modifică Statul de funcţii al  Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj, conform 

Anexei, care face parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

Art. 2. Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 59/2010, cu modificările și completările ulterioare, 

se înlocuiește  cu Anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de conducătorul Direcției Comunitare Județene de 

Evidență a Persoanelor Gorj. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj, Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici, precum și Instituției Prefectului - Județul Gorj. 

 

 

             PREŞEDINTE,                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

              COSMIN-MIHAI POPESCU                                    SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI,   

                                                                                              CRISTINA-ELENA  RĂDULEA- ZAMFIRESCU 
 

Nr.___ 

 Adoptată în şedinţa din ________ 

 Cu un număr de ______ voturi 

 Din numărul de consilieri prezenți 

PROIECT 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general al județului, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 



ROMÂNIA Anexă 

JUDEŢUL GORJ la Hotărârea nr. ___/_____

CONSILIUL JUDEŢEAN

înalt 

funcționar 

public

de 

conducere

de execuție de 

conducere

de execuție

1. DIRECTOR EXECUTIV

director 

executiv

S

2. SERVICIUL  DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR

şef serviciu S

2.1. COMPARTIMENTUL  REGIM  

EVIDENŢĂ

inspector I superior S

consilier I superior S

inspector  I principal
1 S

referent III superior M

referent III superior M

2.2. COMPARTIMENTUL GHIŞEU UNIC

inspector I superior S

2.3. COMPARTIMENTUL INFORMATICĂ

consilier I superior S

3. COMPARTIMENTUL  STARE   

CIVILĂ 

consilier I superior
2 S

inspector I superior S

inspector I superior S

inspector I superior S

inspector I superior S

4. COMPARTIMENTUL  RESURSE  

UMANE 

consilier I superior S

5. COMPARTIMENTUL  JURIDIC ŞI 

CONTENCIOS

consilier juridic I superior S

                                  al Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj

                                       STAT   DE   FUNCȚII

OBSERVAȚII   Funcția publică clasa gradul 

profesional

nivelul 

studiilor

nivelul 

studiilor

Funcţia contractuală treapta 

profesională/ 

grad 

profesional

NR. 

CRT.

STRUCTURA FUNCȚIA DE 

DEMNITATE  

PUBLICĂ



înalt 

funcționar 

public

de 

conducere

de execuție de 

conducere

de execuție

OBSERVAȚII   Funcția publică clasa gradul 

profesional

nivelul 

studiilor

nivelul 

studiilor

Funcţia contractuală treapta 

profesională/ 

grad 

profesional

NR. 

CRT.

STRUCTURA FUNCȚIA DE 

DEMNITATE  

PUBLICĂ

consilier juridic I superior S

6. SERVICIUL FINANCIAR  

CONTABILITATE

şef serviciu S

6.1. COMPARTIMENTUL FINANCIAR 

CONTABILITATE

consilier I superior S

inspector I superior S

referent III superior M

6.2. COMPARTIMENTUL  ACHIZIŢII  

PUBLICE

consilier de 

achizitii 

publice

I superior S

6.3. COMPARTIMENTUL   

ADMINISTRATIV

arhivar IA M

îngrijitor M

şofer I

TOTAL

22

3

19

3

25

25

PREŞEDINTE,

COSMIN-MIHAI   POPESCU

1 
Post rezultat prin transformarea postului corespunzător funcției publice de execuție de  inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul regim evidență, Serviciul de evidență a persoanelor;

2
Post rezultat prin transformarea postului corespunzător funcției publice de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul stare civilă.

Funcţia                                                        Nr. posturi

Nr. total de functii publice- din care:

Nr. total de funcţii publice de conducere

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

CONTRASEMNEAZĂ,

Nr.total de funcţii publice  de execuţie 

Nr. total de funcţii contractuale de executie

Nr. total de posturi potrivit art. III alin. (2) din 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 cu modificările şi

completările ulterioare

Nr. total de funcţii din instituţie

NOTĂ:  



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

     

REFERAT DE APROBARE 

a Proiectului de hotărâre pentru  modificarea  Statului de funcţii   al 

Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj 

 

 

             Potrivit prevederilor  art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora „consiliul judeţean aprobă.... organigrama, statul de 

funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare …ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

judeţean....”. 

Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor  Gorj este o instituție publică de interes 

județean, cu personalitate juridică, înființată în temeiul art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu 

modificările și completările ulterioare, cu scopul de a exercita competențele ce îi sunt date prin lege pentru 

punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor, 

precum și de eliberare a documentelor în sistem de ghișeu unic. 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj 

funcționează într-o structură care totalizează un număr de 25 de posturi. 

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune Consiliului Judeţean Gorj modificarea  Statului de 

funcţii al Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Gorj nr. 59/2010  - Anexa  nr.  5,  cu modificările şi completările ulterioare. 

  Modificarea supusă spre aprobare autorității deliberative, potrivit competenței stabilite de Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, vizează transformarea a două 

posturi corespunzătoare unor funcții publice de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din 

cadrul Compartimentului regim evidență, Serviciul  de evidență a persoanelor stare civilă, respectiv consilier, 

clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Stare civilă, ca urmare a îndeplinirii de către 

ocupanții acestora a condițiilor de promovare în grad profesional. 

  Modalitatea de promovare a personalului plătit din fonduri publice în grade sau trepte profesionale 

este reglementată prin dispozițiile art. 31 alin. (2) - (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

 Încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte 

profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, 

aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, 

după caz. alin. (2)  

    În situaţia în care promovarea personalului contractual sau a altor categorii de personal bugetar în 

funcţie, grad sau treaptă profesională nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă 

pe un post vacant existent în statul de funcţii.  alin. (3) 

    În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în 

funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta 

este încadrat într-unul de nivel imediat superior.  alin. (4) 

    Promovarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza 

criteriilor stabilite prin regulament-cadru, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este 

reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice. alin. (5) 

În ceea ce privește promovarea funcționarilor publici la art. 478 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se precizează:  

Promovarea în grad profesional este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii 

publice de execuţie de grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public; alin. (1)  

Promovarea în grad profesional se face prin concurs sau examen, organizat de către autorităţile şi 

instituţiile publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de 

funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului; alin. (2) 

Fişa postului funcţionarului public care a promovat în grad profesional se completează cu noi 

atribuţii şi responsabilităţi sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor 

exercitate”. alin.(3)  



  În aplicarea acestor dispoziții legale, la nivelul Direcției Comunitare Județene de Evidență a 

Persoanelor Gorj au fost organizate, în data de 20.07.2022, respectiv în data de 08.08.2022 examenele de 

promovare în gradul profesional imediat superior al funcțiilor publice de execuție de inspector, clasa I, gradul 

profesional asistent la Compartimentul regim evidență, Serviciul  de evidență a persoanelor stare civilă, 

respectiv consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Compartimentului Stare civilă, la finalizarea 

cărora, potrivit Rapoartelor finale nr. 2991/2022 și 3244/2022, întocmite de comisiile de concurs, funcționarii 

publici ocupanți ai funcțiilor publice supuse transformării au fost declarați ,,admis”. 

 Organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grad profesional s-a realizat cu respectarea 

procedurii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Odată cu finalizarea examenelor, pentru funcționarii publici declarați ,,admis” sunt îndeplinite 

condițiile de promovare în gradul profesional imediat superior, etapa următoare constând în transformarea 

posturilor corespunzătoare funcțiilor publice de execuție deținute de aceștia în funcții publice de nivel 

superior. 

 Astfel, în vederea asigurării condițiilor de promovare în gradul profesional imediat superior a 

funcționarilor publici declarați ,,admis” la examenele organizate în lunile iulie-august, se propune 

transformarea posturilor corespunzătoare următoarelor funcții publice de execuție, după cum urmează: 

1.  Postul corespunzător funcției publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent la 

Compartimentul regim evidență, Serviciul  de evidență a persoanelor stare civilă se transformă în postul 

corespunzător funcției publice de inspector, clasa I, gradul profesional principal; 

2. Postul corespunzător funcției publice de consilier, clasa I, gradul profesional principal la 

Compartimentul Stare civilă se transformă în postul corespunzător funcției publice de consilier, clasa I, gradul 

profesional superior. 

 În fișele posturilor supuse transformării vor fi prevăzute atribuții și responsabilități specifice 

domeniului de activitate, corespunzător nivelului actual al posturilor. 

 Modificările propuse prin proiectul de hotărâre se realizează cu încadrarea în numărul maxim de 

posturi aprobate la nivelul instituției și fondurile bugetare anuale alocate. 

 În vederea respectării dispozițiilor art. 409 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, va fi informată 

în termenul legal cu privire la modificările intervenite în situația funcțiilor publice supuse transformării și a 

funcționarilor publici. 

 Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 191 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit 

a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, supun 

aprobării Consiliului Județean Gorj, Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției 

Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj.     

 

 

 

 

                   

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

     

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre pentru  modificarea  Statului de funcţii  al 

Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune Consiliului Judeţean Gorj modificarea  Statului de funcţii al 

Direcţiei Comunitare Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj 

nr. 59/2010 - Anexa  nr.  5,  cu modificările şi completările ulterioare. 

Temeiul legal al aprobării statului de funcții, precum şi al modificărilor intervenite  în structura acestuia îl 

constituie: 

            - prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin.(2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „consiliul judeţean aprobă.... 

organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare …ale instituţiilor şi serviciilor publice 

de interes judeţean....”; 

- prevederile art. 191 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, la care se precizeză că: ,,preşedintele consiliului judeţean 

întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, 

organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum 

şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de 

interes judeţean;” 

- prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 409 alin. (1) și alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, la care se precizează că autoritățile și instituțiile publice comunică Agenției 

Naționale a Funcționarilor Publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii prin act administrativ, 

orice modificare intervenită în situația funcționarilor publici și a funcțiilor publice … intervenirea unor modificări 

în structura funcțiilor publice din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, ca urmare a promovării în clasă și 

a promovării în grad profesional a funcționarilor publici.  

  Modalitatea de promovare a personalului plătit din fonduri publice în grade sau trepte profesionale este 

reglementată prin dispozițiile art. 31 alin. (2) - (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

 Încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau trepte profesionale 

se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin 

legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, după caz. alin. (2)  

    În situaţia în care promovarea personalului contractual sau a altor categorii de personal bugetar în 

funcţie, grad sau treaptă profesională nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe 

un post vacant existent în statul de funcţii.  alin. (3) 

    În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcţii, 

grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcţii în care acesta este 

încadrat într-unul de nivel imediat superior.  alin. (4) 

    Promovarea în funcţii, în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza 

criteriilor stabilite prin regulament-cadru, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată 

altfel prin statute sau alte acte normative specifice. alin. (5) 

În ceea ce privește promovarea funcționarilor publici la art. 478 alin. (1) - (3) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, se precizează:  

Promovarea în grad profesional este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii 

publice de execuţie de grad profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public; alin. (1)  

Promovarea în grad profesional se face prin concurs sau examen, organizat de către autorităţile şi 

instituţiile publice, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, prin transformarea postului ocupat de 

funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului; alin. (2) 

Fişa postului funcţionarului public care a promovat în grad profesional se completează cu noi atribuţii şi 

responsabilităţi sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor exercitate”. alin.(3)  



2 

 

  În aplicarea acestor dispoziții legale, la nivelul Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor 

Gorj au fost organizate, în data de 20.07.2022, respectiv în data de 08.08.2022 examenele de promovare în gradul 

profesional imediat superior al funcțiilor publice de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent la 

Compartimentul regim evidență, Serviciul  de evidență a persoanelor stare civilă, respectiv consilier, clasa I, gradul 

profesional principal din cadrul Compartimentului Stare civilă, la finalizarea cărora, potrivit Rapoartelor finale nr. 

2991/2022 și 3244/2022, întocmite de comisiile de concurs, funcționarii publici ocupanți ai funcțiilor publice 

supuse transformării au fost declarați ,,admis”. 

 Organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grad profesional s-a realizat cu respectarea 

procedurii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și 

dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Odată cu finalizarea examenelor, pentru funcționarii publici declarați ,,admis” sunt îndeplinite condițiile 

de promovare în gradul profesional imediat superior, etapa următoare constând în transformarea posturilor 

corespunzătoare funcțiilor publice de execuție deținute de aceștia în funcții publice de nivel superior. 

 Astfel, în vederea asigurării condițiilor de promovare în gradul profesional imediat superior a 

funcționarilor publici declarați ,,admis” la examenele organizate în lunile iulie-august, se propune transformarea 

posturilor corespunzătoare următoarelor funcții publice de execuție, după cum urmează: 

1.  Postul corespunzător funcției publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent la 

Compartimentul regim evidență, Serviciul  de evidență a persoanelor stare civilă se transformă în postul 

corespunzător funcției publice de inspector, clasa I, gradul profesional principal; 

2. Postul corespunzător funcției publice de consilier, clasa I, gradul profesional principal la 

Compartimentul Stare civilă se transformă în postul corespunzător funcției publice de consilier, clasa I, gradul 

profesional superior. 

 În fișele posturilor supuse transformării vor fi prevăzute atribuții și responsabilități specifice domeniului 

de activitate, corespunzător nivelului actual al posturilor. 

 Modificările propuse prin proiectul de hotărâre se realizează cu încadrarea în numărul maxim de posturi 

aprobate la nivelul instituției și fondurile bugetare anuale alocate. 

  În vederea respectării dispozițiilor art. 409 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, 

cu modificările și completările ulterioare, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, va fi informată în termenul 

legal cu privire la modificarea intervenită în situația funcției publice supusă transformării și a funcționarului public. 

  Față de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru adoptarea Proiectului de 

hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj, 

în forma prezentată.    
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Director executiv, 
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   Serviciul resurse umane, managementul funcției 

publice și al unităților sanitare preluate 

Șef serviciu, 

Slivilescu Lidia 
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