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         HOTĂRÂREA NR.79 

    din 25 mai 2017 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.9764 din 17.05.2017 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş,   

Având în vedere avizul favorabil nr. 3964764 din 12.05.2017 acordat de Direcţia pentru 

Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti,   

În conformitate cu prevederile art.9, alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit. „a” şi art.97, alin.(1) din Legea            

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi   

completările ulterioare, 

                               hotărăşte: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Mureş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Cu data prezentei se abrogă 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 ulterioare. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane şi Direcţiei Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Mureş care răspunde de ducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                      Contrasemnează 

Péter Ferenc         SECRETAR  

        Paul Cosma     
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Nr. 9764/17.05.2017 

  Dosar: IVA/1 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 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.   

Regulamentul de organizare şi funcţionare a fost modificat prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.72/2014. 

De la  ultima aprobare a acestui regulament au intervenit modificări şi completări în ceea 

ce priveşte: 

- atribuţiile pe linie de stare civilă, evidenţă a persoanelor, precum şi în domeniul 

economic; 

- structura de personal la nivelul instituţiei, nemaiexistând în instituţie poliţişti detaşaţi de 

la Ministerul Afacerilor Interne. 

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. 3964764 din 12.05.2017, D.E.P.A.B.D. Bucureşti a eliberat avizul favorabil 

pentru modificarea regulamentul de organizare şi funcţionare, conform art.9, alin.3 din 

O.G. nr.84/2001.  

Faţă de cele de mai sus, propunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre cu 

privire la modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Mureş.  

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

 

Întocmit: Codruţa Sava, director executiv 


