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 HOTĂRÂREA NR. 165 

   din 30 octombrie 2014 

 

privind modificarea art.8 din anexa 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 şi completările ulterioare 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 7242 din 15.10.2014 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Mureş cu privire la modificarea art. 8 din anexa 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 şi completările ulterioare, precum și 
avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere avizul favorabil nr. 3485519 din 23.10.2014 acordat de Direcţia pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti,  

Ţinând cont de prevederile 20 şi 21 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările 
şi completările ulterioare,  

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,  

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. Art.8 din anexa 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 şi completările ulterioare,  se modifică după cum urmează: 

„ Art.8. - Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale instituţiei se asigură din 
venituri proprii şi subvenţii de la bugetul judeţului, precum şi din donaţii, sponsorizări, 
fonduri nerambursabile, după caz.” 

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Judeţeană 
de Evidenţă a Persoanelor Mureş. 

 

PREŞEDINTE                                       Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                        SECRETAR 

           Paul Cosma 
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