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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂREA
privind aprobarea Regulamentului de organizare i func ionare

al Direc iei Jude ene de Eviden  a Persoanelor Maramure

Având în vedere expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure ,
raportul Direc iei Jude ene de Eviden  a Persoanelor Maramure  privind propunerea de aprobare a
Regulamentului de organizare i func ionare al Direc iei Jude ene de Eviden  a Persoanelor
Maramure i avizele favorabile ale comisiei pentru activit i economico – financiare i ale comisiei
juridice i de disciplin ;

inând seama de avizul Direc iei pentru Eviden a Persoanelor i Administrarea Bazelor de
Date nr. 347875 din 25 aprilie 2012;

În temeiul prevederilor Ordonan ei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiin area, organizarea
i func ionarea serviciilor publice comunitare de eviden  a persoanelor, cu modific rile i

complet rile ulterioare, ale art. 4 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a num rului de
func ii din aparatul serviciilor publice comunitare de eviden  a persoanelor, constituirea
patrimoniului i managementul resurselor umane, financiare i materiale, aprobat  prin Hot rârea
Guvernului nr. 2104/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare i ale art. 91 alin. (1) lit. a) i
art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, republicat  în 2007;

Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE:
Art.1. Se aprob  Regulamentul de organizare i func ionare al Direc iei Jude ene de

Eviden  a Persoanelor Maramure , conform anexei care face parte integrant  din prezenta hot râre.
Art.2. Regulamentul de organizare i func ionare al Serviciului Public Comunitar Jude ean

de Eviden  a Persoanelor Maramure , aprobat prin Hot rârea nr. 1/2005 a Consiliului Jude ean
Maramure , cu modific rile i complet rile ulterioare, se abrog .

Art.3. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
• Institu iei Prefectului – Jude ul Maramure ;
• Direc iei pentru Eviden a Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date;
• Direc iei Jude ene de Eviden  a Persoanelor Maramure ;
• Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
• Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din 23 mai 2012. Au fost prezen i 32 de consilieri jude eni din totalul de 35
consilieri jude eni în func ie.

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
SECRETAR AL JUDE ULUI,

Dumitru Dumu a
Baia Mare, 23 mai 2012
Nr. 81
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ANEXA
la Hot rârea Consiliului

Jude ean Maramure
Nr. 81 / 2012

CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

DIREC IA JUDE EAN  DE EVIDEN  A PERSOANELOR MARAMURE

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE I FUNC IONARE AL
DIREC IEI JUDE ENE DE EVIDEN  A PERSOANELOR

MARAMURE
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CAPITOLUL I

DISPOZI II GENERALE

Art. 1. Direc ia Jude ean  de Eviden  a Persoanelor Maramure  se organizeaz i
func ioneaz  ca institu ie public  de interes jude ean, cu personalitate juridic , în subordinea
Consiliului Jude ean Maramure i este constituit  în temeiul art. 6 din Ordonan a Guvernului nr.
84/2001 privind înfiin area, organizarea i func ionarea serviciilor publice comunitare de eviden  a
persoanelor, aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 372/2002, cu modific rile i
complet rile ulterioare, finan at  prin subven ii de la bugetul jude ean i din venituri proprii.

Art. 2. (1) Direc ia Jude ean  de Eviden  a Persoanelor Maramure , denumit  în
continuare Direc ia, exercit  atribu iile care îi sunt date în competen  prin lege, pentru punerea în
aplicare a prevederilor actelor normative care reglementeaz  organizarea i coordonarea activit ii
de eviden  a persoanelor la nivel jude ean.

(2) Activitatea Direc iei se desf oar  în interesul persoanei i al comunit ii, în sprijinul
institu iilor statului, exclusiv pe baza i în exercitarea legii.

Art. 3. (1) Direc ia este constituit  prin reorganizarea serviciului de stare civil  din aparatul
propriu al consiliului jude ean i a biroului jude ean de eviden  a popula iei din cadrul serviciului
jude ean de eviden  informatizat  a persoanei.

(2) Direc ia are în componen  servicii, birouri i compartimente de eviden  a persoanelor,
stare civil , informatic, secretariat, juridic i contencios, financiar-contabilitate, resurse umane,
aprovizionare-administrativ i audit, conform prevederilor art. 2 din Metodologia privind criteriile
de dimensionare a num rului de func ii din aparatul serviciilor publice comunitare de eviden  a
persoanelor, constituirea patrimoniului i managementul resurselor umane, financiare i materiale,
aprobat  prin Hot rârea Guvernului nr. 2104/2004.

Art. 4. (1) Direc ia coordoneaz i controleaz  metodologic activitatea serviciilor publice
comunitare locale de eviden  a persoanelor i a oficiilor de stare civil  din cadrul prim riilor din
jude .

(2) Activitatea Direc iei este coordonat  de Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure .
Art. 5. (1) Direc ia este condus  de un director executiv numit sau eliberat din func ie prin

hot râre a consiliului jude ean, în condi iile legii, cu avizul Direc iei pentru Eviden a Persoanelor i
Administrarea Bazelor de Date.

(2) Directorul executiv al Direc iei are obliga ia de a lua m suri pentru îmbun irea
activit ilor ce intr  în sfera sa de competen i de a emite dispozi ii pe toate liniile de munc .

(3) Directorul executiv al Direc iei r spunde, potrivit legii, în fa a Pre edintelui Consiliului
Jude ean Maramure  pentru neajunsurile constatate în activitatea Direc iei.

Art. 6. În îndeplinirea prerogativelor cu care este învestit , Direc ia coopereaz  cu celelalte
structuri ale consiliului jude ean, ale Ministerului Administra iei i Internelor i dezvolt  rela ii de
colaborare cu autorit ile publice, societ i, agen i economici, precum i cu persoane fizice, pe
probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA DIREC IEI

Art. 7. (1) Structura organizatoric  a Direc iei, num rul de personal i statul de func ii, sunt
stabilite prin hot râre a Consiliului Jude ean Maramure , cu avizele Direc iei pentru Eviden a
Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date i ale Agen iei Na ionale a Fun ionarilor Publici.

(2) Structura organizatoric  este urm toarea:
a) conducerea Direc iei;
b) serviciul eviden a persoanelor, care este constituit din urm toarele structuri:
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 - compartimentul regim eviden ;
 - compartimentul ghi eu unic;
c) serviciul stare civil , care este constituit din urm toarele structuri:
 - compartimentul regim stare civil ;
 - compartimentul men iuni stare civil ;
d) compartimentul informatic;
e) compartimentul secretariat-juridic;
f) compartimentul financiar-contabil i resurse umane;
g) compartimentul aprovizionare-administrativ;
h) compartimentul audit.
Art. 8. Activitatea desf urat  de c tre structurile Direc iei, în vederea atingerii obiectivelor

propuse, are la baz  rela ii de autoritate (ierarhice, func ionale), de cooperare, de coordonare i
control, potrivit atribu iilor stabilite pentru fiecare serviciu sau compartiment în parte.

Art. 9. (1) Rela iile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea Direc iei i
structurile subordonate acesteia, în scopul organiz rii, men inerii i perfec ion rii st rii de
func ionalitate a sistemului. Acela i tip de rela ii se stabilesc între efii serviciilor i personalul
subordonat acestora.

(2) În cadrul serviciilor se pot organiza compartimente. În cadrul compartimentelor în care
nu sunt prev zute func ii de conducere, se stabilesc rela ii de autoritate func ionale între persoana cu
func ia cea mai mare i restul personalului acestor structuri, în vederea îndrum rii i îmbin rii în
mod unitar, în conformitate cu scopurile i obiectivele propuse, a activit ii acestora i a echilibr rii
sarcinilor, armoniz rii eforturilor necesare i asigur rii unit ii de ac iune în îndeplinirea
obiectivelor.

Art. 10. Între structurile Direc iei se stabilesc rela ii de cooperare pentru îndeplinirea
sarcinilor specifice i în vederea integr rii obiectivelor în ansamblul atribu iilor Direc iei.

Art. 11. (1) La nivelul Direc iei, activitatea de control i coordonare este atributul
conducerii i se realizeaz  direct ori prin intermediul efilor de servicii. De asemenea, în activitatea
de control, pe linii specifice de munc , conducerea serviciului poate angrena i alt personal
specializat din cadrul structurilor proprii.

CAPITOLUL III

ATRIBU IILE DIREC IEI

Art. 12. Direc ia are urm toarele atribu ii principale:
a) actualizeaz , utilizeaz i valorific  componenta jude ean  a Registrului na ional de

eviden  a persoanelor;
b) furnizeaz , în cadrul Sistemului na ional informatic de eviden  a popula iei, datele

necesare pentru actualizarea Registrului na ional de eviden  a persoanelor;
c) coordoneaz i controleaz  metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale

de eviden  a persoanelor i a oficiilor de stare civil  din cadrul prim riilor;
d) controleaz  modul de gestionare i de întocmire a registrelor de stare civil ;
e) asigur eliberarea certificatelor de stare civil , a c ilor de identitate i a c ilor de

aleg tor;
f) monitorizeaz i controleaz  modul de respectare a prevederilor legale în domeniul

asigur rii protec iei datelor referitoare la persoan ;
g) gestioneaz  resursele materiale necesare activit ii proprii;
h) ine eviden a registrelor de stare civil , exemplarul 2, i efectueaz  men iuni pe acestea,

conform comunic rilor primite;
i) îndepline te i alte atribu ii stabilite prin reglement ri legale.
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CAPITOLUL IV

CONDUCEREA DIREC IEI

Art. 13. Conducerea Direc iei este asigurat  de directorul executiv, care este func ionar
public i ordonator ter iar de credite.

Art. 14. (1) Directorul executiv reprezint  Direc ia în rela iile cu efii celorlalte structuri din
cadrul Consiliului Jude ean Maramure , din cadrul Institu iei Prefectului, precum i cu comandan ii

efii) unit ilor din Ministerul Administra iei i Internelor, ori cu institu iile i organismele din
afara sistemului Ministerului Administra iei i Internelor, potrivit competen ei legale.

(2) În condi iile legii i ale reglement rilor specifice, directorul executiv poate delega
atribu ii din competen a sa personalului din subordine.

Art. 15. Directorul executiv r spunde în fa a consiliului jude ean de întreaga activitate pe
care o desf oar , potrivit prevederilor fi ei postului.

Art. 16. Conducerea structurilor Direc iei este exercitat  de efii acestora, iar în lipsa lor de
tre o persoan  desemnat .

Art. 17. (1) efii structurilor subordonate Direc iei spund de întreaga activitate pe care o
desf oar , în fa a directorului executiv.

(2) efii structurilor subordonate Direc iei, conduc întreaga activitate pe liniile lor de
competen i reprezint  Direc ia în rela iile cu celelalte structuri ale Consiliului Jude ean
Maramure , ale Institu iei Prefectului, alte unit i ale Ministerului Administra iei i Internelor i cu
autorit i din afara ministerului, conform deleg rii i dispozi iilor primite.

CAPITOLUL V

ATRIBU IILE STRUCTURILOR SUBORDONATE DIREC IEI

Sec iunea I

SERVICIUL EVIDEN A PERSOANELOR

Art. 18. Serviciul eviden a persoanelor are urm toarele atribu ii principale:
a) coordoneaz i controleaz  metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale

de eviden  a persoanelor privind eliberarea actelor de identitate, a c ilor de aleg tor, precum i a
altor documente în sistem de ghi eu unic;

b) coordoneaz  organizarea, func ionarea, conservarea i exploatarea eviden elor manuale,
de inute de serviciile publice comunitare locale de eviden  a persoanelor, în conformitate cu
prevederile legale, ordinele i instruc iunile care reglementeaz  acest domeniu;

c) monitorizeaz  activitatea de eliberare a actelor de identitate desf urat  de serviciile
locale, în scopul identific rii cauzelor sau condi iilor care pot favoriza ori determina eliberarea
actelor de identitate, ca urmare a declin rii unei identit i false, pentru prevenirea acestor situa ii;

d) prime te i solu ioneaz  cererile pentru eliberarea actelor de identitate formulate de
cet enii afla i în situa ii deosebite;

e) colaboreaz  cu Biroul Jude ean de Administrare a Bazelor de Date privind Eviden a
Persoanelor, pentru verificarea calit ii datelor preluate în Registrul na ional de eviden  a
persoanelor de c tre serviciile publice comunitare locale;

f) colaboreaz  cu autorit i ale administra iei publice locale, cu atribu ii pe linia întocmirii i
eliber rii documentelor de identitate, mi rii popula iei i eviden ei acestora;

g) comunic  date referitoare la persoane fizice, solicitate de institu ii cu atribu ii în domeniul
ap rii, siguran ei na ionale i ordinii publice, justi ie, administra ii financiare, agen i economici,
precum i la cererea persoanelor fizice i juridice, în temeiul legii;

h) efectueaz  verific rile operative solicitate de personalul Ministerului Administra iei i
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Internelor, cu privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor i au fost re inute sau
arestate, suspecte sau prinse în flagrant, victime ale unor accidente sau infrac iuni, readmise, etc.;

i) asigur  solu ionarea, în termenul legal, a peti iilor cet enilor, inclusiv a celor referitoare
la activitatea i comportarea personalului serviciului;

j) ine leg tura cu efii serviciilor publice comunitare locale de eviden  a persoanelor,
pentru cunoa terea nemijlocit  a stadiului i modului de realizare a sarcinilor i atribu iilor ce le
revin;

k) pe baza concluziilor rezultate din activitatea structurilor locale, formuleaz  propuneri
pentru îmbun irea muncii, completarea i modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori
restrângerea unor sfere de activitate;

l) asigur  colaborarea i schimbul permanent de informa ii, în scopul realiz rii operative i
de calitate a atribu iilor de serviciu;

m) ofer  informa ii de specialitate, în cadrul programului de rela ii cu publicul;
n) centralizeaz i întocme te situa iile statistice, precum i sintezele ce con in activit ile

desf urate zilnic, lunar, trimestrial, semestrial i anual de c tre serviciile publice comunitare locale
de eviden  a persoanelor;

o) asigur  protec ia datelor i informa iilor gestionate i dispune m suri de prevenire a
scurgerii de informa ii clasificate sau confiden iale;

p) desemneaz  un reprezentant pentru a participa la concursurile pentru încadrarea posturilor
vacante din specialitatea eviden a persoanelor;

q) asigur  constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele
rezultate din activitatea de profil.

COMPARTIMENTUL REGIM EVIDEN

Art. 19. Compartimentul regim eviden  are urm toarele atribu ii principale:
a) coordoneaz i controleaz  metodologic activitatea de solu ionare a cererilor de eliberare

a c ilor de identitate i de aleg tor de c tre serviciile publice comunitare locale;
b) formuleaz  propuneri pentru modernizarea aplica iilor informatice, precum i

pentru reducerea intervalului de timp necesar eliber rii actelor de identitate, în scopul
diminu rii birocra iei i al optimiz rii rela iei cu publicul;

c) verific  condi iile în care s-au eliberat acte de identitate, ca urmare a declin rii unei
identit i false ori modalit ile de contrafacere a actelor de identitate i propune m suri în domeniul
prevenirii acestor situa ii;

d) verific i propune m suri necesare conserv rii i exploat rii eviden elor manuale,
de inute de serviciile publice comunitare locale, în conformitate cu prevederile legale, ordinele i
instruc iunile care reglementeaz  acest domeniu;

e) solu ioneaz  cererile cet enilor prin care sunt solicitate informa ii de interes public,
precum i peti iile sau reclama iile înregistrate la nivelul serviciului;

f) monitorizeaz calitatea informa iilor cu care este actualizat Registrul na ional de
eviden  a persoanelor i formuleaz  propuneri în vederea optimiz rii aplica iilor informatice;

g) colaboreaz  cu structurile subordonate Inspectoratului General al Poli iei Române ori cu
alte structuri ale Ministerului Administra iei i Internelor, pentru realizarea atribu iilor comune;

h) centralizeaz i transmite Direc iei pentru Eviden a Persoanelor i Administrarea Bazelor
de Date, situa iile statistice i rapoartele de analiz  întocmite zilnic, lunar, trimestrial,
semestrial i anual, de c tre serviciile publice comunitare locale, referitoare la
principalele activit i desf urate în domeniul eliber rii actelor de identitate.

COMPARTIMENTUL GHI EU UNIC

Art. 20. Compartimentul ghi eu unic are urm toarele atribu ii principale:
a) prime te cererile i documentele necesare, preia imaginile cet enilor, actualizeaz  baza
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de date cu informa iile referitoare la persoan , genereaz  lotul de produc ie, actualizeaz  baza de
date cu raportul de produc ie i cu data înmân rii, elibereaz  acte de identitate i c i de aleg tor,
pentru rezolvarea unor situa ii deosebite, pentru testarea i cunoa terea aplica iilor ori urm rirea
modului de func ionare a tehnicii din dotare;

b) colaboreaz  cu structurile subordonate Direc iei pentru Eviden a Persoanelor i
Administrarea Bazelor de Date, ale Direc iei Generale de Pa apoarte, ale Direc iei Regim Permise
de Conducere i Înmatriculare a Vehiculelor, pentru realizarea sarcinilor comune, precum i în
scopul optimiz rii activit ii specifice;

c) asigur  solu ionarea peti iilor pe probleme specifice i urm re te rezolvarea acestora în
termenul legal;

d) organizeaz i desf oar  activitatea de primire în audien  a cet enilor pe probleme
specifice;

e) formuleaz  propuneri pentru îmbun irea muncii, completarea i modificarea
metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate.

Sec iunea II

SERVICIUL STARE CIVIL

Art. 21. Serviciul stare civil  are urm toarele atribu ii principale:
a) îndrum i controleaz , conform Metodologiei cu privire la aplicarea unitar  a

dispozi iilor în materie de stare civil , aprobat  prin Hot rârea Guvernului nr. 64/2011, întreaga
activitate de stare civil  din jude ;

b) efectueaz  controale tematice, precum i verific ri periodice privind gestiunea
certificatelor de stare civil , la oficiile de stare civil  de pe raza jude ului;

c) urm re te modul de rezolvare a deficien elor consemnate în procesele-verbale de control,
având ca finalitate îndreptarea erorilor din cuprinsul actelor de stare civil ;

d) verific i distruge certificatele de stare civil  gre it completate i anulate, certificatele
retrase i anulate, precum i cotoarele certificatelor eliberate, dup  expirarea unui an de la eliberarea
ultimului certificat, cu ocazia controlului pe linie de stare civil  desf urat la serviciile publice
comunitare locale de eviden  a persoanelor i la oficiile de stare civil  din cadrul prim riilor din
jude ;

e) asigur  prezen a unui reprezentant la predarea-primirea gestiunii de stare civil , la
schimbarea din func ie a ofi erilor de stare civil  sau când, din diferite motive, ofi erul de stare
civil  trebuie înlocuit pe o perioad  mai mare de 30 de zile;

f) întocme te i expediaz  întreaga coresponden  de stare civil ;
g) întocme te referate cu concluziile rezultate în urma verific rilor i investiga iilor

efectuate în dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativ i face propuneri motivate de
aprobare sau respingere a cererii, pe care le prezint  Pre edintelui Consiliului Jude ean spre
aprobare;

h) verific  modul de întocmire de c tre serviciile publice comunitare locale de eviden  a
persoanelor i oficiile de stare civil  din jude , a dosarelor de transcriere a certificatelor de stare
civil  procurate din str in tate i emite avizul în baza c ruia primarul localit ii aprob  transcrierea
certificatului în registrele de stare civil  române;

i) avizeaz  cererile de reconstituire i întocmire ulterioar  a actelor de stare civil ;
j) colaboreaz  cu serviciile de investiga ii criminale ale poli iei, pentru clarificarea situa iei

persoanelor cu identitate necunoscut ;
k) organizeaz  instruirea ofi erilor de stare civil  pentru perfec ionarea preg tirii

profesionale, atât din aparatul propriu al prim riilor, cât i de la serviciile locale, pentru clarificarea
tuturor problemelor ridicate cu ocazia dezbaterii principalelor prevederi ale actelor normative care
reglementeaz  regimul actelor i faptelor de stare civil ;

l) desemneaz  un reprezentant care s  participe la concursurile pentru încadrarea
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personalului de specialitate în domeniul st rii civile din prim rii i serviciile publice comunicare
locale de eviden  a persoanelor;

m)  asigur  colaborarea i schimbul permanent de informa ii, în scopul realiz rii operative i
de calitate a atribu iilor de serviciu;

n) ofer  informa ii de specialitate, în cadrul programului de rela ii cu publicul;
o) centralizeaz i întocme te situa iile statistice, precum i sintezele ce con in activit ile

desf urate lunar, trimestrial, semestrial i anual de c tre serviciile publice comunitare locale de
eviden  a persoanelor i oficiile de stare civil  din prim rii, pe care le comunic  Direc iei pentru
Eviden a Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date;

p) asigur  protec ia datelor i informa iilor gestionate i dispune m suri de prevenire a
scurgerii de informa ii clasificate i confiden iale;

q) asigur  constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele
rezultate din activitatea de profil;

r) verific  dosarele de rectificare a unor rubrici din actele de stare civil i elibereaz  avizul
în vederea emiterii de c tre primar a dispozi iei de aprobare sau respingere, dup  caz;

s) solu ioneaz  cererile cet enilor prin care sunt solicitate informa ii de interes public,
precum i peti iile sau reclama iile înregistrate la nivelul serviciului;

t) solu ioneaz  alte sarcini prev zute de lege, încredin ate de conducerea Consiliului
Jude ean;

COMPARTIMENTUL REGIM STARE CIVIL

Art. 22. Compartimentul regim stare civil  are urm toarele atribu ii:
a) îndrum i controleaz , în baza graficului aprobat de  Pre edintele Consiliului Jude ean,

activitatea de înregistrare a actelor i faptelor de stare civil , precum i modul de solu ionare a
lucr rilor de stare civil  întocmite, inclusiv gestiunea certificatelor de stare civil ; graficul se
înainteaz  spre informare la Direc ia pentru Eviden a Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date
i Direc ia General  pentru Rela ia cu Comunit ile Locale din cadrul Ministerului Administra iei i

Internelor;
b) informeaz  Direc ia pentru Eviden a Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date cu

privire la dispari ia unor documente de stare civil  cu regim special, „în alb” i particip  la
verific rile i cercet rile ce se efectueaz  în cazul dispari iei acestora;

c) asigur  sprijinul necesar solu ion rii spe elor de stare civil , atipice, sesizate de serviciile
publice comunitare locale de eviden  a persoanelor i oficiile de stare civil  din cadrul prim riilor
din jude ;

d) efectueaz  controale la serviciile publice comunitare locale de eviden  a persoanelor i la
oficiile de stare civil  din cadrul prim riilor din jude , pe linia asigur rii securit ii documentelor de
stare civil  cu regim special, în vederea prevenirii cazurilor de dispari ie a unor registre sau
certificate de stare civil , în alb;

e) urm re te punerea în legalitate cu certificate de na tere a persoanelor internate în unit i
sanitare i de protec ie social , centralizeaz  periodic rezultatele ob inute;

f) colaboreaz  cu institu iile Direc iei de S tate Public i cu maternit ile, pentru
prevenirea cazurilor de internare a gravidelor a c ror identitate nu este cunoscut  sau, în cazul în
care se constat  acest lucru, pentru stabilirea cu operativitate a identit ii acestora;

g) întocmesc documenta ia în vederea atribuirii de cod numeric personal, persoanelor de
cet enie român  cu domiciliul în str in tate, în vederea ob inerii pa aportului, pe care o înainteaz
spre solu ionare biroului jude ean de administrare a bazelor de date privind eviden a persoanelor;

h) solicit , în sistem informatizat, numere la certificatele de divor  pe cale administrativ , la
solicitarea serviciilor publice comunitare locale de eviden  a persoanelor i oficiilor de stare civil
din jude .
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COMPARTIMENTUL MEN IUNI STARE CIVILA

Art. 23. Compartimentul men iuni stare civil  are urm toarele atribu ii:
a) prime te i distribuie în teritoriu listele de coduri numerice precalculate (C.N.P.) i

controleaz  modul de atribuire i înscriere a codurilor în actele de stare civil ;
b) prime te, actualizeaz , p streaz i gestioneaz  registrele de stare civil  exemplarul II, de

la serviciile publice comunitare locale de eviden  a persoanelor i oficiile de stare civil  din jude ,
asigurând securitatea i conservarea acestor documente; întocmesc i conduc la zi inventarul
acestora;

c) prime te comunic ri de men iuni de la serviciile publice comunitare locale de eviden  a
persoanelor i oficiile de stare civil , precum i de la Direc ia pentru Eviden a Persoanelor i
Administrarea Bazelor de Date, pe care le înregistreaz ;

d) înscrie pe marginea actelor de stare civil  men iuni privind modific rile survenite în
statutul civil al persoanelor, comunic rile fiind clasate în vederea arhiv rii;

e) identific  actele de stare civil  vizate, întocme te i elibereaz  extrase pentru uzul oficial
al organelor în drept a le solicita (instan e judec tore ti, parchet, poli ie, notari publici, prim rii,
etc);

f) asigur , în condi iile legii, reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civil  pierdute
sau distruse, par ial ori total, dup  exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise;

g) prime te de la birourile notariale certificatele de divor , în baza c rora opereaz  în
exemplarul II al actului de c torie men iunea de desfacere a c toriei, dup  care aceast
men iune se comunic  la exemparul I.

Sec iunea III

COMPARTIMENTUL INFORMATIC

Art. 24. Compartimentul informatic are urm toarele atribu ii principale:
a) verific  calitatea prelucr rii informatice a datelor efectuate de serviciile publice

comunitare locale de eviden  a persoanelor i respectarea termenelor în care sunt preluate
comunic rile de stare civil ;

b) furnizeaz , în condi iile legii, datele de identificare ale persoanelor fizice c tre autorit ile
i institu iile publice centrale, jude ene i locale, agen i economici i c tre cet eni, în cazul în care

sunt necesare prelucr ri de date în sistem informatic;
c) desf oar  activit i de studii i documentare tehnic  (informatic ), în scopul cunoa terii

celor mai noi tehnologii în domeniul informatic i a posibilit ilor de implementare a acestora în
cadrul sistemului informatic propriu;

d) colaboreaz  cu speciali tii structurilor informatice interconectate la bazele de date
comune ale Ministerului Administra iei i Internelor, în vederea asigur rii utiliz rii datelor în
conformitate cu prevederile legale;

e) asigur  tehnoredactarea, în format electronic, a situa iilor statistice i a analizelor
periodice întocmite de structurile Direc iei;

f) asigur  protec ia datelor i informa iilor gestionate i dispune m suri de prevenire a
scurgerii de informa ii clasificate secrete de serviciu i confiden iale;

g) execut  activit i pentru între inerea preventiv  a echipamentelor din dotare;
h) execut  alte sarcini trasate de conducerea Direc iei.

Sec iunea IV

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT-JURIDIC

Art. 25. Compartimentul secretariat-juridic are urm toarele atribu ii principale:
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a) întocme te sau particip  la întocmirea proiectelor de acte normative cu caracter intern ce
au leg tur  cu activitatea Direc iei;

b) urm re te eficien a aplic rii reglement rilor interne în activitatea de profil i face
propuneri pentru perfec ionarea lor, precum i pentru adaptarea continu  a legisla iei care
reglementeaz  rela iile sociale specifice domeniului de activitate;

c) avizeaz  pentru legalitate actele normative cu caracter individual emise de directorul
executiv al Direc iei, potrivit competen ei, precum i orice alte acte care pot angaja r spunderea
patrimonial  a acesteia;

d) reprezint i ap  interesele Direc iei în procesele de contencios administrativ sau de
solu ionare a plângerilor în materie contraven ional , sens în care, prezint  directorului executiv
întâmpin ri, note de concluzii, precum i cereri pentru exercitarea c ilor de atac, asigurând, potrivit
legii, motivarea lor temeinic ;

e) particip  la negocierea sau avizarea, potrivit legii, a contractelor, precum i a altor acte
încheiate de Direc ie, care angajeaz  r spunderea juridic  a acesteia;

f) urm re te i analizeaz  modul de solu ionare i respectare a termenelor legale de
rezolvare în domeniul peti iilor adresate Direc iei, privind aspecte ce fac obiectul activit ii acesteia;

g) verific  modul în care se aplic  dispozi iile legale cu privire la modul de manipulare i de
strare a documentelor secrete; asigur  protec ia datelor i informa iilor gestionate i dispune
suri de prevenire a scurgerii de informa ii clasificate sau confiden iale;

h) ine eviden a tampilelor i sigiliilor din dotare i verific  modul de folosire a acestora;
i) organizeaz i asigur  primirea, înregistrarea, repartizarea lucr rilor potrivit profilelor de

munc , destinate Direc iei, precum i expedierea i transportul coresponden ei, conform
reglement rilor în vigoare;

j) centralizeaz  raport rile structurilor locale, pentru realizarea analizelor i sintezelor
trimestriale i anuale, privind activit ile realizate de Direc ie în domeniul accesului liber la
informa iile de interes public, privind modul de solu ionare a peti iilor sau a reclama iilor
cet enilor, precum i referitor la activit ile efectuate pe linia prelucr rii datelor cu caracter
personal;

k) înregistreaz i ine eviden a registrelor i a materialelor cu regim special, precum i a
altor documente privind organizarea Direc iei;

l) întocme te proiectul nomenclatorului arhivistic i efectueaz  toate lucr rile care vizeaz
fondul arhivistic al institu iei;

m)  organizeaz i asigur  între inerea, exploatarea i selec ionarea fondului arhivistic
neoperativ, în conformitate cu dispozi iile legale în materie;

n) preg te te i pred  depozitului de arhiv , pe baz  de inventar, dosarele create anual;
o) acord  asisten  juridic  comisiei de disciplin .

Sec iunea V

COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL I RESURSE UMANE

Art. 26. Compartimentul financiar-contabil i resurse umane are urm toarele atribu ii
principale:

În domeniul financiar-contabil:
a) asigur  organizarea i desf urarea activit ii financiar-contabile, în conformitate cu

dispozi iile legale;
b) urm re te realizarea în bune condi ii a indicatorilor financiari aproba i prin bugetul de

venituri i cheltuieli al Direc iei, precum i respectarea disciplinei de plan i a celei financiare;
c) asigur  întocmirea documentelor de planificare financiar  potrivit metodologiei în

vigoare, în colaborare cu efii serviciilor i compartimentelor din cadrul Direc iei, urm rind
utilizarea eficient  a mijloacelor financiare puse la dispozi ie;
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d) asigur  plata integral i la timp a drepturilor b ne ti ale personalului i dispune sau
propune m suri, potrivit legii, pentru solu ionarea cererilor, reclama iilor i sesiz rilor referitoare la
calcularea i plata acestora;

e) urm re te v rsarea, la termen i în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie venituri
bugetare ori obliga ii c tre alte persoane fizice i juridice;

f) raporteaz  lunar, situa ia privind execu ia bugetului de venituri i cheltuieli i situa ia
efectivelor i a realiz rii fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele stabilite;

g) face propuneri de modific ri privind aloca iile bugetare, pe care le înainteaz  Consiliului
Jude ean Maramure ;

h) organizeaz  contabilitatea cheltuielilor finan ate din mijloace bugetare i fonduri cu
destina ie special , prin care se asigur  eviden a pl ilor de cas , cât i a cheltuielilor efective pe
structura clasifica iei bugetare;

i) organizeaz , la compartimentul asigurare tehnico-material , eviden a prevederilor
bugetare aprobate, a deschiderilor de credite i a pl ilor, potrivit normelor tehnice în vigoare;

j) r spunde de folosirea eficient  a sumelor primite de la buget i a priorit ilor de finan are,
de inerea la zi a eviden elor contabile i a indicatorilor programului de cheltuieli aproba i, precum
i de prezentarea la termen a d rilor de seam  contabile asupra execu iei bugetare i a altor purt tori

de informa ii;
k) întocme te documenta ia specific  privind angajarea, lichidarea, ordonan area i plata

cheltuielilor, precum i organizarea, eviden a i raportarea angajamentelor bugetare i legale ale
direc iei, îndrum i controleaz  modul de punere în aplicare a acestora;

l)  urm re te efectuarea inventarierii la termenele stabilite i în conformitate cu dispozi iile
legale;

m)  îndepline te sarcinile ce îi revin pentru p strarea integrit ii patrimoniului i recuperarea
operativ  a prejudiciilor cauzate institu iei i a altor debite;

n) asigur  întocmirea, circula ia i p strarea documentelor justificative i contabile, precum
i gestionarea, folosirea i eviden a formularelor cu regim special în conformitate cu dispozi iile

legale;
o) aduce la cuno tin a personalului, în p ile ce-l privesc, dispozi iile actelor normative din

domeniul activit ii financiar-contabile;
p) asigur  îndeplinirea sarcinilor de competen a sa cu privire la exercitarea controlului

financiar preventiv i a celui ierarhic operativ-curent;
q) efectueaz  opera iile de încas ri i pl i în conformitate cu dispozi iile legale;
r) îndepline te orice alte sarcini prev zute de lege i alte acte normative referitoare la

activitatea financiar-contabil ;
s) asigur  constituirea fondului arhivistic neoperativ al direc iei, din documentele rezultate

din activitatea de profil.

În domeniul resurse umane:
a) coordoneaz i asigur  activit ile privind recrutarea, selec ia, formarea, încadrarea,

preg tirea continu , evaluarea, promovarea în carier , motivarea, recompensarea, sanc ionarea,
precum i eviden a i prelucrarea automat  a datelor referitoare la personalul contractual i
func ionarii publici din structura organizatoric  a Direc iei;

b) execut  activit i de verificare a sesiz rilor i reclama iilor privind conduita la locul de
munc i în societate a personalului Direc iei;

c) organizeaz i desf oar  concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, precum i pentru
promovarea func ionarilor publici i a persoanlului contractual din cadrul Direc iei;

d)  întocme te i gestioneaz  documentele de personal (dosarele de personal, fi ele de
eviden , etc.) i emite documentele de legitimare, pentru personalul contractual i func ionarii
publici din cadrul institu iei;

e)  elibereaz  documenta ia necesar  în vederea pension rii personalului, în condi iile legii;
f) elibereaz , la cererea persoanelor i institu iilor, adeverin e i alte documente prin care se
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atest  anumite situa ii ce rezult  din eviden ele pe care le de ine;
g)  planific i întocme te documenta ia privind concediile de odihn  pentru personalul

Direc iei;
h) prime te, p streaz i transmite declara iile de avere i interese ale func ionarilor publici

ai institu iei la Agen ia Na ional  de Integritate, la Direc ia pentru Eviden a Persoanelor i
Administrarea Bazelor de Date, precum i publicitatea pe site-ul propriu;

i) asigur  respectarea legalit ii cu privire la acordarea drepturilor personalului, potrivit
legii (grada ii, sporuri, indemniza ii de conducere, alte drepturi de personal);

j) ine eviden a poli tilor deta i  în intitu ie i informeaz  conducerea Direc iei pentru
Eviden a Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date cu privire la modific rile intervenite în
situa ia acestora, lunar sau ori de câte ori este nevoie;

k) înainteaz  conducerii Direc iei pentru Eviden a Persoanelor i Administrarea  Bazelor de
Date propuneri privind sanc ionarea disciplinar  a poli tilor;

l) asigur , împreun  cu celelalte structuri ale Direc iei, proiectarea i coordonarea aplic rii
politicilor i strategiilor de specializare i perfec ionare a preg tirii personalului, evalueaz  starea,
performan ele i tendin ele de evolu ie ale înv mântului i de specializare a personalului i
propune m suri de optimizare a proceselor i activit ilor specifice, în scopul îndeplinirii
standardelor de performan  cerute;

m)  asigur  aplicarea reglement rilor legale în vigoare, cu privire la activitatea de preg tire
continu i reconversia profesional ; identific  nevoile de preg tire, pe categorii de personal, în
concordan  cu strategia de utilizare a resurselor umane i stabile te priorit ile în domeniu;

n) elaboreaz  sinteze, lec ii i alte materiale documentare necesare procesului de
perfec ionare a preg tirii personalului;

o) asigur  constituirea fondului arhivistic neoperativ al Direc iei, din documentele rezultate
din activitatea de profil.

Sec iunea VI

COMPARTIMENTUL APROVIZIONARE-ADMINISTRATIV

Art. 27. Compartimentul aprovizionare-administrativ are urm toarele atribu ii principale:
a) întocme te i actualizeaz  planul de achizi ii anual pentru materiale i prest ri servicii

necesare desf ur rii activit ii Direc iei;
b) gestioneaz  resursele materiale necesare activit ii proprii, sens în care:
- întocme te, anual, pentru toate serviciile publice comunitare locale de eviden  a

persoanelor i oficiile de stare civil  din cadrul prim riilor din jude , necesarul de registre
i de certificate de stare civil , precum i de cerneal  neagr  special , pe care îl comunic

Direc iei pentru Eviden a Persoanelor i Administrarea Bazelor de Date, din cadrul
Ministerului Administra iei i Internelor;

- în baza solicit rilor i a planific rii, ridic  de la Direc ia pentru Eviden a Persoanelor i
Administrarea Bazelor de Date registrele, certificatele de stare civil , cerneala special ,
pe care le distribuie apoi la serviciile publice comunitare locale de eviden  a persoanelor
i oficiile de stare civil  din jude ;

- asigur  tip rirea formularelor auxiliare necesare în activitatea de stare civil , achit
contravaloarea acestora i le distribuie, contra cost, serviciilor publice comunitare locale
de eviden  a persoanelor i oficiilor de stare civil  din cadrul prim riilor din jude ;

c) organizeaz i asigur  desf urarea în bune condi ii a activit ii de primire, depozitare,
conservare, între inere, eliberare i folosire a tehnicii i bunurilor din dotare i ia m suri pentru
gospod rirea judicioas  a bunurilor materiale, cre terea eficien ei utiliz rii acestora i înl turarea
oric ror forme de risip ;

d) centralizeaz  necesarul de tehnic , investi ii, repara ii, cheltuieli materiale i servicii
pentru între inere, întocmind în acest sens documenta ia necesar ;
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e) asigur , efectueaz i între ine cur enia i ordinea în spa iile aflate în administrarea
Direc iei;

f) coordoneaz , îndrum i controleaz  încadrarea în prevederile legale a modului de
folosire a mijloacelor de transport din dotare, încadrarea personalului care conduce mijloacele auto
din dotare în normele alocate, precum i efectuarea atest rii periodice în domeniu;

g) r spunde de mijloacele de transport ale Direc iei i execut  toate lucr rile pentru
între inerea zilnic  a acestora;

h)  instruie te personalul privind respectarea normelor pe linie de protec ia muncii, a
prevenirii i stingerii incendiilor;

i) execut  controlul operativ curent privind asigurarea material i gospod rirea judicioas  a
mijloacelor materiale;

j) asigur  efectuarea inventarierii generale i periodice a bunurilor materiale aflate în
dotarea Direc iei, stabilirea vinova ilor pentru eventualele lipsuri constatate i  propune luarea

surilor legale pentru recuperarea pagubelor;
k) r spunde de întocmirea documentelor privind scoaterea din func iune, transmiterea f

plat , valorificarea sau casarea bunurilor materiale din dotare;
l) asigur  constituirea fondului arhivistic neoperativ al Direc iei, din documentele rezultate

din activitatea de profil.

Sec iunea VII

COMPARTIMENTUL AUDIT

Art. 28. Compartimentul audit are urm toarele atribu ii principale, referitoare la:
a) anganjamentele bugetare i legale din care deriv  direct sau indirect obliga iile de plat ,

inclusiv din fondurile comunitare;
b) pl ile asumate prin angajamentele bugetare i legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul propriu;
d) constituirea veniturilor publice, a modului de autorizare a titlurilor de crean ;
e) modul în care se face fundamentarea bugetului de venituri i cheltuieli i cum se aloc

creditele bugetare;
f) modul în care este organizat sistemul contabil i fiabilitatea acestuia, ca principal

instrument de cunoa tere, gestiune i control patrimonial i al rezultatelor ob inute;
g) modul în care este organizat sistemul de luare a deciziilor, planificarea, programarea,

organizarea, coordonarea, urm rirea i controlul îndeplinirii acestora;
h) structura sistemelor de conducere i control, precum i riscurile asociate;
i) sistemele informatice;
j) raportarea periodic  a constat rilor, concluziilor i recomand rilor rezultate din

activitatea de audit;
k) elaborarea rapoartelor anuale cu privire la activitatea de audit;
l) raportarea imediat  la ordonatorul de credite, în cazul identific rii unor neregularit i sau

posibile prejudicii;
m)  îndeplinirea oric ror alte sarcini din domeniul de activitate, încredin ate de ordonatorul

de credite.

CAPITOLUL VI

DISPOZI II FINALE

Art. 29. (1) Atribu iile directorului executiv i ale personalului cu func ii de conducere sau
de execu ie, sunt prev zute în fi ele posturilor.
 (2) În raport de modific rile intervenite în structura sau activitatea Direc iei, fi ele posturilor
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vor fi reactualizate cu aprobarea directorului executiv.
(3) Fi a postului directorului executiv va fi reactualizat  numai cu aprobarea Pre edintelui

Consiliului Jude ean Maramure .
(4) Pe baza extraselor din prezentul regulament, efii structurilor subordonate Direc iei

întocmesc fi ele posturilor pentru toate func iile din structur , pe care le aprob  directorul executiv.
Art. 30. Personalul Direc iei va fi încadrat în grupa de munc  corespunz toare, conform

reglement rilor în vigoare.
 Art. 31. Personalul Direc iei este obligat s  cunoasc i s  aplice întocmai, prevederile
prezentului regulament, în p ile ce-l privesc.


