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   HOTĂRÂREA NR.72 

   din 16 aprilie 2014 

privind modificarea anexelor 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş  
nr. 111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de 

funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
  Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările și 

completările ulterioare  

 
Consiliul Judeţean Mureş, 
 
Văzând expunerea de motive nr.1590 din 10.03.2014 a Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Mureş cu privire la modificarea anexelor 2 şi 3 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.111/12.08.2010 privind aprobarea structurii 
organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, precum și avizul comisiilor de 
specialitate,  

 
Având în vedere avizul favorabil nr. 3483750 din 21.03.2014 acordat de Direcţia 
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti,   

 
În conformitate cu prevederile art.9, alin 3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor,cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.107, alin. (2) 
din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 39 din 27 februarie 2014 
privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a instituţiilor publice de 
sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 
 
În temeiul art.91 alin.(1), şi art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

    hotărăşte: 
 

Art.I. Anexele 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/12.08.2010 
privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de 
organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu 
modificările și completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1 şi 2, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul 
juridic, resurse umane, relaţii publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Mureş. 

 

PREŞEDINTE                Contrasemnează                                                                               

Ciprian Dobre                                                                                  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. 1590 din 10.03.2014, D/1 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr.111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii  

şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale  
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş 

 
 
 
 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor este instituţie publică, de interes 
judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Mureş. Activitatea 
instituţiei se desfăşoară atât în interesul statului, cât şi al persoanelor, exclusiv pe baza şi în 
aplicarea legislaţiei ce reglementează domeniului de activitate. 
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 111/2010 au fost aprobate 
organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei 
Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş. 
  

Conform art.1, alin.2 din O.G. nr.84/2001: „Serviciile publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor asigură atât întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, 
a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de alegător, (...)  în 
sistem de ghişeu unic. ” 
  În conformitate cu prevederile art. 14, alin.9 şi 21 din O.U.G. nr.97/2005, republicată, 
serviciile publice judeţene de evidenţă a persoanelor sunt abilitate să elibereze acte de 
identitate şi să înscrie menţiuni privind stabilirea reşedinţei numai pentru testarea şi 
urmărirea funcţionării aplicaţiilor informatice, pentru soluţionarea unor cazuri deosebite, 
precum şi pentru sprijinirea structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei 
naţionale, în activitatea specifică. 
 

Pentru punerea în practică a prevederilor legale de mai sus, ne propunem 
desfăşurarea de noi activităţi: eliberarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunii privind 
stabilirea reşedinţei la nivelul D.J.E.P. Mureş, obiectiv cuprins în planul de 
acţiune/management pe anul 2014.  

Situaţia deosebită în care se poate afla cetăţeanul ce va beneficia de serviciile  
D.J.E.P. Mureş, la nivelul serviciului de evidenţă a persoanelor are în vedere: 

- motive medicale; 
- deplasare urgentă în altă localitate sau alt stat; 
- susţinerea unor concursuri de admitere sau examene; 
- efectuarea unor operaţiuni bancare/notariale; 
- alte cazuri temeinic justificate, din care rezultă caracterul urgent.  
 
În vederea realizării acestui obiectiv se impune modificarea statului de funcţii al 

instituţiei. Astfel, la nivelul Serviciului de evidenţă a persoanelor este necesară transformarea 
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a 2 funcţii publice vacante de referent superior în funcţii publice de consilier asistent, 
respectiv principal (poziţiile 10 -11 din statul de funcţii).  

De asemenea, în anul 2014 se vor operaţionaliza în judeţ cel puţin 2 servicii publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor (S.P.C.L.E.P.) la nivelul oraşelor Ungheni şi 
Sângeorgiu de Pădure şi sunt în curs de organizare alte 2 S.P.C.L.E.P. la nivelul comunelor 
Hodac şi Ibăneşti.  

Având în vedere că acţiunile de coordonare şi control metodologic a tuturor serviciilor 
locale de evidenţă a persoanelor din judeţ se desfăşoară în prezent de doar 3 funcţionari 
publici care îndeplinesc şi alte atribuţii specifice domeniului, se impune creşterea numărului 
de funcţionari care vor realiza activităţile de coordonare, control, înfiinţare şi organizare de 
noi S.P.C.L.E.P. Astfel, propunem transformarea unei funcţii vacante de referent superior în 
consilier superior (poziţia nr. 8 din statul de funcţii).  

Prevederile art. 107, alin.2, lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare stabilesc obligativitatea 
instituţiilor publice de a înştiinţa, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, în situaţia transformării unei funcţii publice vacante într-o funcţie 
publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior. 

 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei a fost revizuit, modificat şi 

completat, după cum urmează: 
1. documentul este completat cu: 

a. -  atribuţiile principale pe linia eliberării actelor de identitate; 
b. - regulile de identitate vizuală şi comunicare instituţională, conform Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 39 din 27.02.2014 privind aprobarea unor 
măsuri de organizare şi funcţionare a instituţiilor publice de sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Mureş. 

2. s-au actualizat celelalte prevederi ale regulamentului, în conformitate cu normele 
legale aplicabile domeniului şi modificările legislative intervenite de la aprobarea 
acestuia până în prezent. 
 

 Conform O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, 
structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare se 
stabilesc prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor 
şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti (D.E.P.A.B.D.) din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne. 
 Prin adresa nr. 3483750 din 21.03.2014, D.E.P.A.B.D. Bucureşti a eliberat avizul 
prevăzut de art.9, alin.3 din actul normativ menţionat mai sus, pentru modificarea statului de 
funcţii şi a regulamentul de organizare şi funcţionare. 
  

Faţă de cele de mai sus, propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 
cu privire la modificarea statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş.  
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

CODRUŢA SAVA 
Exemplar nr. 2 
Întocmit: Ramona Dascăl, consilier 
Verificat: Codruţa Sava 
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Directia pentru Evidenta Persoanelor Si
Administrarea Bazelor dc Date

Cdtre,

CONSILIU L JUDETEAN MURE$
DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR
Doamnei Director Executi\', Codrula SA[/A
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Garcrnului nr. 2104/2041, cu modificdrile qi completirile ulterioare, \'A comut'icAm
faptul cb AVIZ,LM docunentele de referintd.

Impute
c

OR,
litie

SA

I
lel 021-4II i,1 12.021-r.16 t0 17,'8/g:rax

St Obcina Mare Nr 2. Sectorar


	hot 72
	hot 72 expunere
	hot 72 aviz

