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HOTĂRÂRE
privind respingerea plângerii prealabile formulată de directorul executiv al
Direcției Generale de Evidența a Persoanelor Argeș împotriva Hotărârii
consiliului județean nr. 293/07.12.2018

Consiliul Judeţean Argeş;
Analizând Expunerea de motive prezentată de Preşedintele consiliului
judeţean şi Raportul nr. 56/04.01.2019 al Serviciului Juridic Contencios;
Având în vedere:
 Art. 91, alin. (1), lit. a) și d), alin. (5), lit. a), pct. 11, alin. (5), pct.11, art. 102,
alin. (2), art. 103, alin. (2), art.104, alin. 1, lit. a) și alin.(6), lit.a) și e) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală (**republicată**)
(*actualizată*) ;
 Art.7 din Legea nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
 Art. 91, alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată și actualizată;
 Art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002;
 Legea nr. 520/2004 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea
stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării
activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare
civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de
înmatriculare a vehiculelor;

CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
APROB,
PREȘEDINTE,
Constantin Dan MANU
AVIZAT,
SECRETAR JUDEȚ,
Ionel VOICA
RAPORT
privind respingerea Plângerii prealabile formulată de Directorul executiv al Direcției
Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș, împotriva Hotărârii Consiliului Județean
Argeș nr. 293/07.12.2018 .
Având în vedere Plângerea prealabilă nr.6438/21.12.2018 formulată în temeiul
dispozițiilor art.7 din Legea nr.554/2004 , cu modificărileși completările ulterioare de domnul
Badea Viorel Marian –Director executiv al Direcției Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș
și înregistrată la Consiliul Județean Argeș sub nr.21614/21.12.2018, prin care solicită revocarea
H.C.J. Argeș nr. 293/07.12.2018 se impune soluționarea, conform art.2, alin.(1), lit. h) din Legea
nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ,cu modificările și completările ulterioare, până la
data de 21.01.2019.
Prin Dispoziția nr.121/06.11.2018 emisă de Directorul executiv al D.G.E.P.Argeș, s-a
dispus mutarea funcționarului public la Compartimentul Transcrieri, Rectificări, Schimbări de
nume pe cale administrativă-Serviciul Stare Civilă până la data de 31.12.2018, cu repartizarea
postului corespunzător funcției deținute.
Prin adresa nr. 18465/13.11.2018 emisă de Consiliul Județean Argeș și înregistrată la
Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș s-a solicitat comunicarea documentelor
care au stat la baza emiterii actului administrativ. Prin adresa nr. 5675/ 19.11.2018 emisă de
Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș și înregistrată la Consiliul Județean Argeș
sub nr.R18465/19.11.2018 au fost comunicate autoritătii publice ierarhic superioare, următoarele
documente : Dispoziția Directorului executiv al D.G.E.P.Argeș nr.121/06.11.2018, Referatul
nr.5581/06.11.2018 întocmit de Compartimentul Resurse Umane și Pregătire Profesională și Fișa
postului doamnei Stan Nicoleta anexă la Dispoziția Directorului executiv al D.G.E.P.Argeș
nr.121/06.11.2018.
Din lecturarea dispozițiilor art.91, alin. (4) din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, invocat în Referatul nr.
5581/06.11.2018 întocmit de Compartimentul Resurse Umane și Pregătire Profesională, rezultă
că “mutarea temporară pe o altă funcţie publică se dispune motivat, în interesul autorităţii sau
instituţiei publice”, cu respectarea pregătirii profesionale.
Prin urmare, măsura dispusă de directorul executiv al D.G.E.P.Argeș nu a avut la bază o
solicitare fundamentată pe argumente obiective formulată de Serviciul Stare Civilă Compartimentul Transcrieri, Rectificări, Schimbări de nume pe cale administrativă, care să
justifice necesitatea suplimentării personalului în interesul instituției publice, astfel cum s-a

consemnat în referatul nr. 5581/06.11.2018 întocmit de Compartimentul Resurse Umane și
Pregătire Profesională.
Mai mult, în lipsa referatului de specialitate întocmit de Serviciul Stare Civilă Compartimentul Transcrieri, Rectificări, Schimbări de nume pe cale administrativă și a unei
analize riguroase din care să rezulte în mod concret existența “volumului mare de lucrări”, așa
cum a arătat inițiatorul referatului nr. 5581/06.11.2018, s-a apreciat ca nelegală măsura dispusă
prin Dispoziția nr.121/06.11.2018 emisă de Directorul executiv al D.G.E.P.Argeș.
De asemenea, din documentele comunicate Consiliului Județean Argeș prin adresa nr.
5675/ 19.11.2018 emisă de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor Argeș nu a rezultat
volumul de muncă din cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane și Relații Publice unde și-a
desfășurat activitatea din anul 2012 doamna Stan Nicoleta, ar fi unul scăzut, în condițiile în care
în locul acesteia a fost mutată temporar o altă persoană de la Serviciul de Evidență a Persoanelor.
Menționăm faptul că, de la data modificărilor aduse în Statul de funcții al D.G.E.P. Argeș
și până la data adoptării H.C.J. Argeș nr.293/07.12.2018, Directorul executiv al D.G.E.P. Argeș
nu a adus la cunoștință Consiliului Județean Argeș modificările aduse structurii organizatorice a
D.G.E.P. Argeș, fapt pentru care s-a solicitat prin adresa nr. 19124/21.11.2018 emisă de
Consiliul Județean Argeș și înregistrată la sub nr. 5675/21.11.2018 la D.G.E.P.Argeș să
procedeze la revocarea Dispozițiilor de mutare emise și să revină la situația anterioară stabilită
prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 158/28.06.2018. Urmare a celor solicitate,
D.G.E.P. Argeș a comunicat prin adresa nr.5675/27.11.2018, înregistrată la Consiliul Județean
Argeș sub nr. R19124/29.11.2018 “ că nu sunt motive de nelegalitate a Dispoziției Directorului
Executiv al D.G.E.P. Argeș nr. 121/06.11.2018” , menționând că “ s-a avut în vedere volumul
foarte mare de lucrări din cadrul Compartimentului Transcrieri, Rectificări, Schimbări de nume
pe cale administrativă, așa cum rezultă și din memorial personalului D.G.E.P. Argeș ,
înregistrat la Consiliul Județean Argeș sub nr.18935 din 19.11.2018 , ceea ce a făcut ca foarte
multe lucrări să fie finalizate cu mult peste termenul legal, aspect pe care îl dovedim cu situația
anexată”.
Având în vedere cele invocate de Directorul executiv al D.G.E.P. Argeș în adresa sus
menționată, s-a apreciat că Memoriul nr.18935/19.11.2018 formulat de angajați ai D.G.E.P.
Argeș nu a stat la baza emiterii Dispoziției nr.121/06.11.2018, ci Referatul nr.5581/06.11.2018
întocmit de Compartimentul Resurse Umane și Pregătire Profesională din cadrul D.G.E.P. Argeș,
din care nu rezultă că s-a efectuat o analiză a activității sau o creștere a volumului de muncă la
data emiterii actului administrativ de mutare .
Cu privire la revocarea Hotararii Consiliului Judetean Argeș nr.293/07.12.2018 ,menționăm
următoarele:
Direcția Generală pentru Evidenţa Persoanelor Argeș se află în subordinea Consiliului
Judeţean Argeș şi este instituţie publică de interes județean cu personalitate juridică, constituită
în temeiul art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 372/2002, precum şi prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 50/2004, aprobată
prin Legea nr. 520/2004.
Potrivit dispozițiilor art.104, alin.(1), lit.a) din Legea nr.215/2001 a administrației publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, se arată că, “Preşedintele consiliului judeţean
îndeplineşte, în condiţiile legii, și atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”, iar potrivit alin.(2), lit.(a) „Președintele

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”,coroborat cu prevederile art. 91, alin. (1), lit.a) și d), alin.(5), lit.a), pct.11 , alin. (5),
pct.11, art. 102, alin.(2), art.103, alin.(2) , art.104, alin.(6), lit.a) și e) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală (**republicată**) (*actualizată*). Din lecturarea
dispozițiilor legale mai sus menționate, rezultă faptul că, Consiliul Județean Argeș poate exercita
un control ierarhic, care nu este prevazut expres de lege și nici nu este legat de vreun termen de
efectuare. El este o consecință a principiului subordonarii ierarhice și are un caracter general,
vizând întreaga activitate desfasurată de către autoritatea controlată atât sub aspectul legalității,
cât și a oportunității. Controlul ierarhic se declansează din oficiu sau la cererea oricarei persoane
fizice sau juridice interesate, în apărarea intereselor lor legitime. Când controlul este efectuat ca
urmare a unei sesizari sau reclamații, el poartă denumirea de recurs ierarhic, fiind o importantă
cale oferită de lege celor vatamati în drepturile lor, de a-și valorifica aceste drepturi, înainte de a
se adresa instanței de judecată.
De asemenea, în cadrul controlului ierarhic, organul superior, în speța de față Consiliul
Județean Argeș poate revoca actele organului subordonat, respectiv ale Direcției Generale pentru
Evidența Persoanelor Argeș. Dreptul de control general exprimă dreptul de verificare a activității
serviciilor subordonate care presupune și dreptul luării de masuri pentru înlăturarea oricărei
deficiențe constatate, inclusiv revocarea măsurilor ilegale.
Revocarea unui act administrativ este o chestiune pur juridică, asupra căreia Direcția
Juridică Administrație Publică Locală prin Serviciul Juridic Contencios, are competența de a
formula rapoarte la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local
,deoarece acestea nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.
Potrivit dicționarului explicativ român, “a fi resortul cuiva “ înseamnă “ a fi, a ține de
competența, de specialitatea cuiva, a intra în atribuțiile cuiva “ , rezultă astfel, că, în privința
revocării Dispoziției nr.121 /06.11.2018 emisă de Directorul executiv al D.G.E.P.Argeș, raportul
a fost corect întocmit de Serviciul Juridic Contencios, nefiind astfel încălcate prevederile art.44,
coroborat cu art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și
completările ulterioare.
Referitor la invocarea dispozițiilor art.28, alin. (2) din Legea nr. 90/ 2001 privind
organizarea și funcționarea Guvernului României, opinăm faptul că acestea nu au relevanță în
speța de față, deoarece ar duce la lipsirea de efecte juridice a dispozițiilor art.7 din Legea
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care arată
că “ Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se
consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ
individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii
ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului,
revocarea, în tot sau în parte, a acestuia ”. Din lecturarea dispozițiilor art.7 din Legea 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, rezultă faptul că,
Consiliul Județean Argeș ca și autoritate ierarhic superioară are competența revocării pentru toate
conditiile de ilegalitate, dar mai ales pentru condițiile referitoare la oportunitatea actelor
administrative emise de serviciile publice subordonate.

Totodată, va fi împuternicit Președintelui Consiliului Județean Argeș de a semna răspunsul
la plângerea prealabilă.
Pentru toate motivele arătate, vă supunem spre aprobare inițierea unui proiect de hotarare
privind respingerea plângerii prealabile formulată împotriva H.C.J. Argeș nr.293/07.12.2018.
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Alisa CIOBANU

Șef Serviciu,
Veronica STROE

