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 HOTĂRÂREA NR.47 

din 31 martie 2016 

privind modificarea arondării actuale a trei localităţi, la un nou  
serviciu  public comunitar  local de evidenţă a persoanelor 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 2045 din 8.03.2016 a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Mureş prin care se propune modificarea arondării actuale a trei comune, 
respectiv  Crăieşti, Pogăceaua, Şincai la noul Serviciu Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Rîciu, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Luând act de adresele nr. 40 din 01.03.2016 a Primăriei Comunei Pogăceaua, nr.51 din 
29.02.2016 a Primăriei Comunei Şincai, respectiv nr.225 din 10.02.2016 a Primăriei 
Comunei Crăieşti cu privire la acordul pentru modificarea arondării actuale a 
localităţilor,  

Având în vedere avizul favorabil nr.3750013 din 15.03.2016, acordat de Direcţia pentru 
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, 

În conformitate cu prevederile art.25 din O.G. nr.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 publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în sensul că începând 
cu data funcţionării efective a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor al comunei Râciu, comunele Pogăceaua, Şincai şi Crăieşti se arondează la 
acest serviciu. 

(2) Cu aceeaşi dată încetează arondarea comunelor Pogăceaua şi Şincai la Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu-Mureş şi a comunei Crăieşti la 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Reghin. 

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Instituţiei 
Prefectului - Judeţul 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 Râciu, Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Târgu Mureş, Serviciului Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor Reghin, Primăriei Comunei Râciu, Primăriei Comunei 
Pogăceaua, Primăriei Comunei Şincai, Primăriei Comunei Crăieşti, Primăriei 
Municipiului Tîrgu Mureş şi Primăriei Municipiului  Reghin.  

 

  

PREŞEDINTE                                Contrasemnează 

Ciprian Dobre                      SECRETAR 

                               Paul Cosma  



 

                                                                                    Nr. 2045/08.03.2016. 

                                                                                                         Dosar A17  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea arondării actuale a trei 

localităţi la un nou serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor 

 

Activitatea desfăşurată de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor  (S.P.C.L.E.P.) are la bază principiul apropierii serviciilor de cetăţeni, 

fiind desfăşurată atât în interesul statului, cât şi în interesul persoanelor. 

La nivelul comunei Rîciu este în curs de pregătire funcţionarea unui nou 

S.P.C.L.E.P., care va deservi pe linie de evidenţă a persoanelor cetăţenii comunelor 

Rîciu, Pogăceaua, Şincai şi Crăieşti. 

În prezent, comunele Pogăceaua şi Şincai sunt arondate la Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Mureş, iar comuna Crăieşti la  

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Reghin. 

Comunele Pogăceaua, Şincai şi Crăieşti şi-au exprimat acordul cu privire la 

modificarea arondării actuale, conform adreselor nr. 40 din 01.03.2016, nr.51 din 

29.02.2016, respectiv nr.225 din 10.02.2016.  

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 (….), 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). 

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, 

prin adresa nr.3750013 din 15.03.2016, a avizat modificarea arondării actuale a 

localităţilor ce vor fi deservite de Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor Rîciu. 

Faţă de cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

modificarea arondării actuale a trei localităţi la un nou serviciu public comunitar 

local de evidenţă a persoanelor.  

                                                                                              DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                      CODRUŢA SAVA 

  

Exemplar nr.2 

Întocmit: consilier juridic Maria Romela Bocheş 
Verificat: director executiv Codruţa Sava 
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Nesecret

Nr.3750013

Datrr :15.03.2015

Ex.nr.

Cdtre,
CONSILIUL JUDETEAN MURD$

DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR
Doamnei Director Execuliv, Codruya SAYA

in referire la adresa dumneavoastri nr, 2045 din 08.03.2016, inregistrati la Direcfia pentnr
Evidenga Persoanelor ii Administrarea Bazelor de Date sub nr. 3750013 din data de
l0'03'2016' privind modificarea aronddril unlldlitor administrotiv-teritoriule la serviciilepublice conunitsre locale de evidenpd o persusnelor din jadelul IVIureS, prin
desprinderea comunelor Rtciu, Pogdceaua, $incai de Ia ,Seruiciut public Comunitar
Local de Evidenyd a Persoanelor Tirgu-Mures si comuna Crdiegli de Io Serviciul public
Comunilat l.ocal de Evidenld a Persoaneloi Reghin si arondarea la Se:rviciul pubtic
Comunitar l,ocal de Evidenld a Persoanelor Rldu, uuanO in vedere dispozifiile art. 25alin' (3) din Ordonanya Guvernului nr. 84/2001 privind infiinfarea,'etrganizarea fi
funcpionarea serviciilor publice comr.tnitare de evideipa o pr_rrionrlor, cu m-oOifi"arile gi
completarile ulterioare, vd comunic[m faptul c[ AVIZAM modificarrea arond6rii
actuele.

Totodata, atragem aten(ia c6, HotdrArea Consiliului Judelean Mureg referitoare la
modificarea rironddrii actuale privind activitdfile de evidenli a persoanelor a localitalii de
interes, va irrtra in vigoare la data inceperii funclionlrii efective a Serviciului public
Comunitar Local de Evidenla a Persoanelor Riciu, respectiv dupi oblinerea avizului
institutiei noastre.

Facetn preciz:area c[, desprinderea acestor localitdEi de la serviciu] public comunitar localde evidenlr a persoanelor la care sunt arondate in prezent presupune modificarea
Regularnentelor de organizare gi func;ionare ale Sen,iciilor Publice Comunitare Locale de
Evidenti a Pt:rsoanelor Tirgu -Mureg, respectiv Reghin.

Va rugam ca, ulterior aprobirii, si ne inainta{i o copie certificatd a Hotariirii Consiliului
Judelean Mu::e$, referitoare la modificarea arondf,rii actuale privind activitd!ile de evidenld
a persoanelor a comunelor, Rtciu, pogdceaua, $incai ae 6 s.p,c.L,E.p, iirgu-Mur"s ia
s.P.c,L.E.P. Riciu si a comunei crdiegti de Ia s.p.c.L.E,p. Reghin tu 

-s.p.c.t.g.p.

R?ciu.
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ROMANIA

JUDETUL MURES
PRIMARIA COMUNEI SINCAI
Email sinlai@cimu(qs.ro
Telef/fax 02654272Oj,
Nr 51 din 29.02 2016

Catre;

D.J.E.P, MURES

Urmare a adresei dumneavoast ra nr 720g/2e.16 , va informam caS.P.C.t.E. P. Riciu sa deserveasca si cetatenii din comuna Sincai ,odataacestui serviciu specializat.
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