
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ                                                                                                      PROIECT 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                             Avizat pentru legalitate, 

                                                                                                             Secretar al județului, 

                                                                                                          Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu                                                                                                            

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj 

 

 

Consiliul Judeţean Gorj, 

Având în vedere: 

-  Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 

-  Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre; 

       -  Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

 -  Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanţe; 

 - Prevederile art. 63-64 şi art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) şi art. 104 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din 

Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile art. 122 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) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, 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 

dispozițiilor Ordonanţei 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; 

 - Rapoartul final înregistrat sub nr. 13806/2018, întocmit de comisia de concurs constituită prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 539/2018;  

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001 republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art. 1. Începând cu data de 01.11.2018, se modifică Statul de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Gorj, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 se înlocuiește cu Anexa la 

prezenta hotărâre. 

Art. 3. Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

          PREŞEDINTE,                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

           COSMIN-MIHAI POPESCU                                         SECRETAR AL JUDEŢULUI, 

                                                                                      CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  

  

 

 

  Nr. _____ 

 Adoptată în şedinţa din _________ 2018 

 Cu un număr de ______ voturi 

 Din numărul de consilierilor prezenți 



Clasa Gradul 

profesional

Nivelul 

studiilor

Gradul 

/Treapta 

profesională

Nivelul 

Studiilor

Observaţii

Înalt 

funcţionar 

public

de conducere de execuţie de conducere de execuţie

1 Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Gorj

2 Vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Gorj

3 Vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Gorj

4 Secretar al judeţului

Gorj

S F.P. 

5 consilier S P.C.

6 consilier S P.C.

7 consilier S P.C.

8 consilier juridic I S P.C.

9 şef serviciu S F.P. 

JUDEŢUL GORJ                                                                                                                                                                                                                                                 la Hotărârea nr. _____/______

Secretar al judeţului

Cabinet Preşedinte 

APARATUL PERMANENT 

Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice și al unităților sanitare preluate

ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                           Anexă 

                       STAT DE FUNCŢII

            AL APARATULUI  DE SPECIALITATE ȘI APARATULUI PERMANENT ALE CONSILIULUI JUDEȚEAN GORJ

                          

NR. 

CRT.

CONSILIUL JUDEŢEAN 

DEMNITARI

Funcția de demnitate 

publică aleasă

Funcţia publică Funcţia contractualăSTRUCTURA

1



Clasa Gradul 

profesional

Nivelul 

studiilor

Gradul 

/Treapta 

profesională

Nivelul 

Studiilor

Observaţii

Înalt 

funcţionar 

public

de conducere de execuţie de conducere de execuţie

NR. 

CRT.

DEMNITARI

Funcția de demnitate 

publică aleasă

Funcţia publică Funcţia contractualăSTRUCTURA

10 consilier I superior S F.P. 

11 consilier I superior S F.P. 

12 consilier I superior S F.P. 

13 consilier I superior S F.P. 

14 consilier I superior S F.P. 

15 consilier 

juridic

I superior S F.P. 

16 consilier I superior S F.P. 

17 auditor I superior S F.P. 

18 auditor I superior S F.P. 

19 auditor I superior S F.P. 

20 auditor I superior S F.P. 

21 auditor I superior S F.P. 

22 consilier I superior S F.P. 

23 consilier I superior S F.P. 

24 consilier I superior S F.P. 

25 consilier 

juridic

I superior S F.P. 

26 director executiv S F.P. 

27 şef serviciu S F.P. 

Compartimentul audit intern

Compartiment control intern

Compartimentul managementul calității și informații clasificate 

DIRECŢIA BUGET, FINANȚE, MONITORIZARE SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE, PROIECTE ȘI PROGRAME NAȚIONALE

Compartimentul de management al unitaților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare

Compartimentul resurse umane, managementul funcţiei publice

Serviciul financiar-contabilitate

2



Clasa Gradul 

profesional

Nivelul 

studiilor

Gradul 

/Treapta 

profesională

Nivelul 

Studiilor

Observaţii

Înalt 

funcţionar 

public

de conducere de execuţie de conducere de execuţie

NR. 

CRT.

DEMNITARI

Funcția de demnitate 

publică aleasă

Funcţia publică Funcţia contractualăSTRUCTURA

28 consilier I principal S F.P. 

29 referent III superior M F.P. 

30 referent I M P.C.

31 consilier I superior S F.P. 

32 consilier I superior S F.P. 

33 consilier I superior S F.P. 

34 consilier I superior S F.P. 

35 consilier I superior S F.P. 

36 consilier I superior S F.P. 

37 şef serviciu S F.P. 

38 consilier I superior S F.P. 

39 consilier I superior S F.P. 

40 consilier I superior S F.P. 

41 consilier I superior S F.P. 

42 consilier I superior S F.P. 

43 consilier I superior S F.P. 

44 consilier I debutant S F.P. 

45 şef serviciu S F.P. 

46 consilier I superior S F.P. 

47 consilier I superior S F.P. 

48 referent de 

specialitate

II superior SSD F.P. 

49 consilier I superior S F.P. 

50 consilier I superior S F.P. 

51 consilier I superior S F.P. 

Compartimentul financiar-contabilitate

Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri

Serviciul Unitatea judeţeană pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, proiecte și programe naționale

Serviciul buget, situaţii financiare şi sinteze 

3



Clasa Gradul 

profesional

Nivelul 

studiilor

Gradul 

/Treapta 

profesională

Nivelul 

Studiilor

Observaţii

Înalt 

funcţionar 

public

de conducere de execuţie de conducere de execuţie

NR. 

CRT.

DEMNITARI

Funcția de demnitate 

publică aleasă

Funcţia publică Funcţia contractualăSTRUCTURA

52 consilier I superior S F.P. 

53 director executiv S F.P. 

54 șef serviciu S F.P. 

55 consilier I superior S F.P. 

56 consilier I superior S F.P. 

57 consilier I superior S F.P. 

58 consilier I superior S F.P. 

59 referent III superior M F.P. 

60 referent III superior M F.P. 

61 referent III principal M F.P. 

62 şef serviciu S F.P. 

63 consilier I superior S F.P. 

64 consilier I superior S F.P. 

65 consilier I superior S F.P. 

66 consilier I superior S F.P. 

67 consilier I superior S F.P. 

68 consilier I superior¹ S F.P. 

69 consilier I principal S F.P. 

70 consilier I principal S F.P. 

71 consilier I principal S F.P. 

72 director executiv S F.P. 

Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională şi relaţii externe

DIRECȚIA TEHNICĂ, INVESTIȚII, INFRASTRUCTURĂ DRUMURI PUBLICE ȘI TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN 

Serviciul promovare, turism și comunicare

DIRECȚIA MANAGEMENTUL  PROIECTELOR ȘI RELAȚII EXTERNE

4



Clasa Gradul 

profesional

Nivelul 

studiilor

Gradul 

/Treapta 

profesională

Nivelul 

Studiilor

Observaţii

Înalt 

funcţionar 

public

de conducere de execuţie de conducere de execuţie

NR. 

CRT.

DEMNITARI

Funcția de demnitate 

publică aleasă

Funcţia publică Funcţia contractualăSTRUCTURA

73  director executiv 

adjunct

S F.P. 

74 consilier I superior S F.P. 

75 consilier I superior S F.P. 

76 consilier I principal S F.P. 

77 şef serviciu S F.P. 

78 consilier I superior S F.P. 

79 consilier I superior S F.P. 

80 consilier I superior S F.P. 

81 consilier I superior S F.P. 

82 consilier I superior S F.P. 

83 consilier I superior S F.P. 

84 consilier I principal S F.P. 

85 consilier I asistent S F.P. 

86 șef serviciu S F.P.

87 consilier I superior S F.P. 

88 consilier I superior S F.P. 

89 consilier I superior S F.P. 

90 referent de 

specialitate

II superior SSD F.P. 

91 consilier I superior S F.P. 

92 consilier I superior S F.P. 

Serviciul infrastrutură drumuri publice 

Compartimentul gestionare optimizată a drumurilor publice

Compartimentul urmărire execuţie drumuri publice

Compartimentul IT

Serviciul investiţii publice

5



Clasa Gradul 

profesional

Nivelul 

studiilor

Gradul 

/Treapta 

profesională

Nivelul 

Studiilor

Observaţii

Înalt 

funcţionar 

public

de conducere de execuţie de conducere de execuţie

NR. 

CRT.

DEMNITARI

Funcția de demnitate 

publică aleasă

Funcţia publică Funcţia contractualăSTRUCTURA

93 consilier I superior S F.P. 

94 consilier I superior S F.P. 

95 consilier I superior S F.P. 

96 consilier I superior S F.P. 

97 inspector de 

specialitate

IA S P.C.

98 şef serviciu S P.C.

99 inspector de 

specialitate

IA S P.C.

100 inspector de 

specialitate

IA S P.C.

101 inspector de 

specialitate

IA S P.C.

102 inspector de 

specialitate

IA S P.C.

103 inspector de 

specialitate

II S P.C.

104 referent IA M P.C.

105 referent IA M P.C.

106 şofer I M;G P.C.

107 şofer I M;G P.C.

108 şofer I M;G P.C.

109 şofer I M;G P.C.

110 şofer I M;G P.C.

Compartimentul gestionare situații de urgență

Serviciul pentru transport public judeţean și activități suport

Compartimentul activități suport 

Compartimentul pentru transport public judeţean

6



Clasa Gradul 

profesional

Nivelul 

studiilor

Gradul 

/Treapta 

profesională

Nivelul 

Studiilor

Observaţii

Înalt 

funcţionar 

public

de conducere de execuţie de conducere de execuţie

NR. 

CRT.

DEMNITARI

Funcția de demnitate 

publică aleasă

Funcţia publică Funcţia contractualăSTRUCTURA

111 şofer I M;G P.C.

112 şofer I M;G P.C.

113 îngrijitor M/G P.C.

114 îngrijitor M/G P.C.

115 îngrijitor M/G P.C.

116 îngrijitor M/G P.C.

117 muncitor calificat 

(lăcătuș mecanic)

I M;G P.C.

118 muncitor calificat 

(zidar, tencuitor)

I M;G P.C.

119 muncitor calificat  

(zidar, tencuitor)

I M;G P.C.

120 muncitor calificat 

(electrician)

IV M;G P.C.

121 Director executiv S F.P. 

122 Director executiv 

adjunct

S F.P. 

123 Șef serviciu S F.P. 

124 consilier 

juridic

I superior S F.P. 

125 consilier 

juridic

I superior S F.P. 

126 consilier 

juridic

I superior S F.P. 

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Serviciul  juridic-contencios

7



Clasa Gradul 

profesional

Nivelul 

studiilor

Gradul 

/Treapta 

profesională

Nivelul 

Studiilor

Observaţii

Înalt 

funcţionar 

public

de conducere de execuţie de conducere de execuţie

NR. 

CRT.

DEMNITARI

Funcția de demnitate 

publică aleasă

Funcţia publică Funcţia contractualăSTRUCTURA

127 consilier 

juridic

I superior S F.P. 

128 consilier 

juridic

I superior S F.P. 

129 consilier 

juridic

I superior S F.P. 

130 consilier 

juridic

I debutant S F.P. 

131 manager public I superior S F.P. 

specifică

132 consilier I superior S F.P. 

133 consilier I superior S F.P. 

134 consilier I superior S F.P. 

135 consilier I superior S F.P. 

136 referent III superior M F.P. 

137 consilier I superior S F.P. 

138 consilier I superior S F.P. 

139 consilier I superior S F.P. 

140 consilier I superior S F.P. 

141 consilier I superior S F.P. 

142 consilier I superior S F.P. 

143 consilier I superior S F.P. 

144 consilier I superior S

145 şef serviciu S F.P. 

146 consilier I superior S F.P. 

147 consilier I superior S F.P. 

148 consilier I superior S F.P. 

Compartimentul informaţii, relaţii publice și secretariat ATOP (Autoritate Teritorială de Ordine Publică)

Serviciul achiziţii publice şi relaţii contractuale

Manager public

Compartimentul contractări servicii sociale și coordonare  asistență socială

Compartimentul dezvoltarea capacităţii administrative şi Monitor oficial

8



Clasa Gradul 

profesional

Nivelul 

studiilor

Gradul 

/Treapta 

profesională

Nivelul 

Studiilor

Observaţii

Înalt 

funcţionar 

public

de conducere de execuţie de conducere de execuţie

NR. 

CRT.

DEMNITARI

Funcția de demnitate 

publică aleasă

Funcţia publică Funcţia contractualăSTRUCTURA

149 consilier I superior S F.P. 

150 consilier I superior S F.P. 

151 consilier I superior S F.P. 

152 consilier I superior S F.P. 

153 Consilier I superior S F.P. 

154 Consilier I debutant S F.P. 

155 arhitect şef S F.P. 

specifică

156 consilier I superior S F.P. 

157 consilier I superior S F.P. 

158 consilier I superior S F.P. 

159 consilier I superior S F.P. 

160 consilier I superior S F.P. 

161 consilier I superior S F.P. 

162 şef serviciu S F.P. 

163 consilier I superior S F.P. 

164 consilier I superior S F.P. 

165 consilier I principal S F.P. 

166 consilier I principal² S F.P. 

167 consilier I superior S F.P. 

168 consilier I superior S F.P. 

Compartimentul autorizări, disciplină şi control

Compartimentul evidenţă patrimoniu public şi privat

Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative

Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului 

DIRECŢIA URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, EVIDENȚA PATRIMONIULUI ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Compartimentul protecția mediului

9



Clasa Gradul 

profesional

Nivelul 

studiilor

Gradul 

/Treapta 

profesională

Nivelul 

Studiilor

Observaţii

Înalt 

funcţionar 

public

de conducere de execuţie de conducere de execuţie

NR. 

CRT.

DEMNITARI

Funcția de demnitate 

publică aleasă

Funcţia publică Funcţia contractualăSTRUCTURA

169 consilier I superior S F.P. 

170 consilier I superior S F.P. 

171 consilier I superior S F.P. 

Total

139

19

120

32

4

28

171

171

Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului 

FUNCŢIA                                                                                                            NUMĂR 

POSTURI

NR. TOTAL DE FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE

NR TOTAL DE POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN ORDONANŢA 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

1¹ Post rezultat prin transformarea postului corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția

managementul proiectelor și relații externe.

2² Post rezultat prin transformarea postului corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului autorizări, disciplină și control, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului,

Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului.

NOTĂ:

NR. TOTAL DE  FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE (inclusiv funcția de secretar al 

județului)

PREȘEDINTE,

COSMIN-MIHAI POPESCU

                    SECRETAR AL JUDEŢULUI

    CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

NR. TOTAL DE FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE (inclusiv funcţia de 

preşedinte şi cele două funcţii de vicepreşedinte) 

NR. TOTAL DE FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

NR. TOTAL DE FUNCŢII CONTRACTUALE

NR. TOTAL DE FUNCŢII PUBLICE

10



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al 

 Consiliului Județean Gorj  

 

           În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, …consiliul județean aprobă ... organigrama, statul de funcţii, 

regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes judeţean …. 

Prin Proiectul de hotărâre prezentat se propune modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Modificarea supusă spre aprobare autorității deliberative, potrivit competenţei stabilite de Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, vizează transfomarea postului 

corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului 

managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe, 

precum și a postului corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul 

Compartimentului autorizări, disciplină și control, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, 

amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului, ca urmare a îndeplinirii  de către titularii acestuia a 

condițiilor de promovare în gradul profesional imediat superior. 

 Promovarea funcționarilor publici este reglementată de prevederile art. 64 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, la care se precizează că ,,promovarea este 

modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcții publice superioare”, iar promovarea în gradul profesional 
imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial, prin 

transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Fişa postului 

funcţionarului public care a promovat în funcţia publică se completează cu noi atribuţii şi responsabilităţi”. 
  În acest sens, la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj a fost organizat, în  data de 

15.10.2018, examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcțiilor publice propuse spre transformare, la 

finalizarea căruia, potrivit Raportului final nr. 13806/2018, întocmit de comisia de concurs, cei doi funcționari publici 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, cu înștiințarea prealabilă a Agenției Naționale a 

Funcționarilor Publici (ANFP) și desemnarea reprezentanților acesteia în comisia de concurs, respectiv comisia de 

soluționare a contestațiilor (Adresa ANFP nr. 46545/2018). 

 Odată cu finalizarea examenului, pentru cei doi funcționari publici declarați ,,admis” sunt îndeplinite condițiile de 

promovare în gradul profesional imediat superior, etapa următoare constând în transformarea postului aferent funcției 

publice deținute de aceștia într-o funcție publică de nivel superior. 

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

publici declarați ,,admis” la examenul desfășurat în data de 15.10.2018, este necesară transformarea postului corespunzător 

funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului managementul 

proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe, precum și a postului 

corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului 

autorizări, disciplină și control, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, 

evidența patrimoniului și protecția mediului din Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj în posturi 

corespunzătoare funcțiilor publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, respectiv de consilier, clasa I, 

gradul profesional principal. 

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

nivelul unității administrativ-teritoriale pentru anul 2018 și fondurile bugetare anuale alocate. 

 Fișele postului pentru funcționarii publici care au promovat se completează cu noi atribuții și responsabilități, 

corespunzător nivelului postului. 

 În vederea respectării dispozițiilor art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor 

publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici va fi 

informată, în termen de 10 zile lucrătoare, cu privire la transformarea acestor funcții publice. 

 Față de cele prezentate, în temeiul art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare, supun aprobării Consiliului Județean Gorj Proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj. 

 

INIŢIATOR, 

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al  

Consiliului Judeţean Gorj 

 

 

   Prin Proiectul de hotărâre prezentat se propune modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 59/2010 - Anexa nr. 2. 

   Temeiul legal al aprobării statului de funcţii, precum şi al modificărilor intervenite în structura acestuia este 

asigurat de: 

   - prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/2001, 

republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, preşedintele … întocmeşte şi supune spre 

aprobare consiliului judeţean organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

aparatului de specialitate; 

   - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. c) din Legea  nr. 215/2001, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul județean aprobă … organigrama, statul de funcții și 

regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate…. . 

   - prevederile art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, la care se precizează că autoritățile și instituțiile publice 

au obligația de a înștiința, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici în situația 

intervenirii unor modificări în structura funcţiilor publice ...., ca urmare a promovării în clasă şi în grad 

profesional a funcţionarilor publici. 

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

administrației publice locale  nr. 215/2001, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare, vizează 

transformarea postului corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal 

din cadrul Serviciului managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul 

proiectelor și relații externe, precum și a postului corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, 

gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului autorizări, disciplină și control, Serviciul urbanism și 

amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului, ca 

urmare a îndeplinirii  de către titularii acestuia a condițiilor de promovare în gradul profesional imediat superior. 

 Promovarea funcționarilor publici este reglementată de prevederile art. 64 din Legea nr. 188/1999 privind 

Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, la care se precizează că 

,,promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcții publice superioare”, iar 

promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau 

examen, organizat semestrial, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării 

concursului sau examenului. Fişa postului funcţionarului public care a promovat în funcţia publică se completează 

cu noi atribuţii şi responsabilităţi”. 

  În acest sens, la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj a fost organizat, în data de 

15.10.2018, examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcțiilor publice propuse spre 

transformare, la finalizarea căruia, potrivit Raportului final nr. 13806/2018, întocmit de comisia de concurs, cei doi 

funcționari publici 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, cu înștiințarea prealabilă a 

Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP) și desemnarea reprezentanților acesteia în comisia de concurs, 

respectiv comisia de soluționare a contestațiilor (Adresa ANFP nr. 46545/2018). 

 Odată cu finalizarea examenului, pentru cei doi funcționari publici declarați ,,admis” sunt îndeplinite 

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

aferent funcției publice deținute de aceștia într-o funcție publică de nivel superior. 

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

publici declarați ,,admis” la examenul desfășurat în data de 15.10.2018, este necesară transformarea postului 

corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Serviciului 

managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații 

externe, precum și a postului corespunzător funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional 
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asistent din cadrul Compartimentului autorizări, disciplină și control, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, 

Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din Aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj în posturi corespunzătoare funcțiilor publice de execuție de consilier, clasa I, gradul 

profesional superior, respectiv de consilier, clasa I, gradul profesional principal. 

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

posturi aprobate la nivelul unității administrativ-teritoriale pentru anul 2018 și fondurile bugetare anuale 

alocate. 

 Fișele postului pentru funcționarii publici care au promovat se completează cu noi atribuții și 

responsabilități, corespunzător nivelului postului. 

  În vederea respectării dispozițiilor art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici va fi informată, în termen de 10 zile lucrătoare, cu privire la transformarea acestor funcţii 

publice.  

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

de hotărâre în forma prezentată.    

                                                                

                         

                              

Direcţia juridică, dezvoltarea capacităţii                              Serviciul resurse umane, managementul 

                   administrative și achiziții publice                           funcției publice și al unităților sanitare preluate 

                Director executiv,                  Șef serviciu, 

                               Marcău Costel               Slivilescu Lidia 
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