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HOTĂRÂREA NR._______ 
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pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării activităţii 
 Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş  

               

 
Consiliul Judeţean Mureş, 

 Văzând Expunerea de motive nr.8224 din 7.12.2012 a Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Mureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  
            Având în vedere: 

- O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- Art.869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi 

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

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
hotărăşte: 

 

Art.1. Se stabileşte sediul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş în 
municipiul Tîrgu-Mureş, str. Primăriei nr. 2, judeţul Mureş. 

Art.2. (1) Dreptul de administrare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Mureş asupra unei părţi din imobilul situat în municipiul Tg.Mureş, str.Călăraşilor nr.26-
28, stabilit prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 9 din 20 ianuarie 2005, 

încetează. 
(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Direcţia 

Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor va îndeplini operaţiunile de predare a spaţiilor 

menţionate în alin.1, pe bază de protocol, către Consiliul Judeţean Mureş. 
Art.3. Orice dispoziţie contrară prevederilor art.1 se abrogă. 
Art.4. Directorul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor va îndeplini toate 

actele şi procedurile administrative în legătură cu înregistrarea fiscală a instituţiei în 
concordanţă cu noul sediu al acesteia, stabilit conform prevederilor art.1 din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013 şi se comunică 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş. 
 

 
      PREŞEDINTE                                               Avizat pentru legalitate    

                                           SECRETAR 

      Ciprian Dobre                        
                           Aurelian-Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării activităţii  
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş  

 

  

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 3 din 20 ianuarie 2005 s-a aprobat 
înfiinţarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş (D.J.E.P.), instituţie 
publică  cu personalitate  juridică, în  subordinea  Consiliului Judeţean Mureş, stabilindu-
se sediul în Tg. Mureş, str. Călăraşilor nr. 26-28, jud. Mureş. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 9 din 20 ianuarie 2005 s-a stabilit 
transmiterea dreptul de administrare asupra spaţiilor (3 birouri) din str. Călăraşilor nr.26-
28 în sarcina D.J.E.P. Mureş.                 
  Datorită lipsei unor spaţii adecvate, până în prezent instituţia şi-a desfăşurat 
activitatea, în două clădiri, pe str. Călăraşilor - serviciul de evidenţă a persoanelor şi în 
sediul Consiliului Judeţean Mureş - serviciul de stare civilă, biroul financiar, informatic şi 
administrativ şi compartimentul juridic, resurse umane şi relaţii publice. 

Pentru buna desfăşurare a activităţilor direcţiei s-au efectuat demersuri pentru 
acordarea unui spaţiu în care, toate serviciile, birourile şi compartimentele să coexiste 
împreună, avându-se în vedere faptul că activităţile desfăşurate pe linie de stare civilă şi 
evidenţa persoanelor sunt strâns legate între ele.  
 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.136/29.11.2012 pentru stabilirea 
unor măsuri privind administrarea unui imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Mureş, s-a aprobat darea în folosinţă gratuită, pe o 
perioadă de 5 ani, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei 
nr.2 în suprafaţă de 347,36 mp pentru funcţionarea D.J.E.P.Mureş.  

Întrucât activitatea D.J.E.P.Mureş urmează să se desfăşoare în spaţiul dat în 
folosinţă, propunem modificarea sediului instituţiei din municipiul Tîrgu Mureş, 
str.Căşăraşilor nr.26-28, judeţul Mureş în municipiul Tîrgu-Mureş, str. Primăriei nr.2, 
judeţul Mureş şi încetarea dreptului de administrare a spaţiului atribuit prin H.C.J. nr. 9 
din 20 ianuarie 2005. 
            
 

DIRECTOR EXECUTIV, 

CODRUŢA SAVA 

 

 
 
Exemplar nr. 1 

Întocmit/Redactat: Bocheş Maria Romela  
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 CĂTRE 
   CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ 
   DOMNULUI PREŞEDINTE CIPRIAN DOBRE 
   DOMNULUI SECRETAR PAUL COSMA 
 
 Alăturat prezentei vă transmitem expunerea de motive şi proiectul de hotărâre 
pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării activităţii Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Mureş, în scopul cuprinderii pe ordinea de zi a şedinţei 
Consiliului Judeţean Mureş din luna decembrie 2012. 
 Vă mulţumim pentru sprijin şi colaborare. 
 
 Cu consideraţie,  
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
CODRUŢA SAVA 

 
Exemplar nr.1 
Întocmit: Codruţa Sava 
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