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HOTĂRÂREA NR.59 

din 27 martie 2014 

privind modificarea arondării actuale a două localităţi la un nou serviciu 
public comunitar de evidenţă a persoanelor 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 
 
Văzând Expunerea de motive nr.963 din 11.02.2014 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă 
a Persoanelor Mureş, prin care se propune modificarea arondării actuale a două  
comune, respectiv Gheorghe Doja şi Sînpaul la noul Serviciu Public Comunitar Local 
de Evidenţă a Persoanelor Ungheni, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 
 
Luând act de adresele nr. 50 din 10.02.2014 a Primăriei comunei Gheorghe Doja, 
respectiv nr.489 din 10.02.2014 a Primăriei comunei Sînpaul cu privire la acordul 
pentru modificarea arondării actuale a localităţilor, 
 
Având în vedere avizul favorabil nr.3483827 din 24.03.2014 acordat de Direcţia 
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, 
 
În conformitate cu prevederile art. 25 din O.G. 84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa persoanelor, 
cu modificările şi completările ulterioare,  
 
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) şi art. 97, alin.(1) din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

hotărăşte: 
 

Art.1.(1) Se aprobă modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale la 
serviciile comunitare de evidenţă a persoanelor, în sensul că începând cu data 
deschiderii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului 
Ungheni, comunele Gheorghe Doja şi Sînpaul se arondează la acest serviciu. 
(2) Cu aceeaşi dată, încetează arondarea unităţilor administrativ-teritoriale 
menţionate la alin.(1) la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor  
Tîrgu-Mureş. 
 
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Instituţiei 
Prefectului Mureş, Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 
Date Bucureşti, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, Serviciului 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ungheni şi Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu-Mureş, precum şi Primăriei oraşului 
Ungheni, Primăriei comunei Gheorghe Doja şi Primăriei comunei Sînpaul.  
 

           

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre                                      Contrasemnează 

                                                                                                     SECRETAR 

          Paul Cosma 

 



       CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR MUREŞ 

Tg.Mureş, str.Primăriei nr.2, tel./fax 0265-311109 
                                                 e-mail: djepmures@cjmures.ro 

                                                                                          
Nr. 963  din 11.02.2014, D/1 

 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea arondării actuale a două localităţi la un 

nou serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor 

 
 
 

Activitatea pe linie de evidenţa persoanelor, desfăşurată de către serviciile publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor are la bază principiul apropierii serviciilor de 
cetăţeni, fiind desfăşurată atât în interesul statului, cât şi în interesul persoanelor. 

 
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, prin 

adresa nr._____ din _______, a avizat favorabil funcţionarea Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor Ungheni, urmând ca acesta să deservească pe linie de 
evidenţă a persoanelor oraşul Ungheni şi comunele  Gheorghe Doja şi Sînpaul. 

 
În prezent cele trei localităţi sunt arondate la Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Mureş. Primăriile comunelor Gheoghe Doja şi Sînpaul şi-au 
exprimat acordul cu privire la modificarea arondării actuale, conform adreselor nr. 50, 
respectiv nr. 489  din 10.02.2014.  

 
Conform prevederilor art.25, alin.3 din O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea serviciilor publice de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările 
ulterioare „ modificarea arondării actuale, în funcţie de înfiinţarea şi organizarea serviciilor 
publice comunitare potrivit prevederilor alin. (1), se stabileşte prin hotărâre a consiliului 
judeţean, la propunerea serviciului public comunitar judeţean, cu avizul Direcţiei” (Direcţia 
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti). 

  
În vederea apropierii serviciilor de cetăţeni şi deservirea promptă a acestora, supunem 

spre aprobare proiectul de hotărâre privind  modificarea arondării actuale a două localităţi la 
un nou serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor.  

 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
CODRUŢA SAVA 

 
 

 
 
 

 
Exemplar nr. 1 
Întocmit/Redactat:Codruţa Sava 

Bocheş Maria Romela, consilier juridic         
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