
 

 

  

 

 

                                                                                                                         PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR.______ 

din_____________2015 

privind modificarea arondării actuale a comunei Hodac la serviciile publice 
comunitare  locale de evidenţă a persoanelor 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 2414 din 03.04.2015  a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş, prin care se propune modificarea arondării actuale a comunei Hodac la 

noul Serviciu Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hodac, precum şi avizul 

comisiilor de specialitate, 

Având în vedere avizul favorabil nr. 3558045 din 14.04.2015 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 actuale a comunei Hodac la serviciile publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în sensul că, începând cu data funcţionării 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Hodac, comuna  Hodac se 

arondează la acest serviciu. 

(2) Cu aceeaşi dată, încetează arondarea comunei Hodac la Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidenţă a Persoanelor Reghin. 

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Instituţiei 

Prefectului 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 Hodac, Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Reghin, Primăriei comunei Hodac şi Primăriei Municipiului Reghin.  

 

PREŞEDINTE  
Ciprian Dobre 

 

   Avizat pentru legalitate 

SECRETAR 
Paul Cosma 

 



 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea arondării actuale a comunei 

Hodac la servicile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor 

 

 

Activitatea pe linie de evidenţa persoanelor, desfăşurată de către 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 Hodac au fost parcurse etapele specifice în vederea înfiinţării 

şi organizării unui nou serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor, 

care va deservi exclusiv populaţia comunei. 

În prezent, comuna Hodac este arondată la  S.P.C.L.E.P. Reghin. 

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 potrivit prevederilor 

alin. (1), 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.3558045 din 14.04.2015, a avizat favorabil modificarea arondării 

actuale a comunei Hodac. 

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

modificarea arondării actuale a comunei Hodac la serviciile publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor.   

                      

                                                                        DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                             Codruţa Sava 

 

 

Exemplar nr.1 
Întocmit: consilier juridic Maria Romela Bocheș  
Verificat: director executiv Codruța Sava  

    Nr. 2414/03.04.2015. 
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Directia pentru Eviden!a Persoanelor qi

Administrarea Bazelor de Date

Ciitre,

Nesecrot

Nr.3558045

Datu /4.04 .201 s

Ex.ln.
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CONSILIUL JUDETEAN MURE$
DIRECTIA JUDETEANA DE f,VTDf,NTi. A PERSOANELOR

Doumnei Dircclor Execuliv. Codtuts SAVA

Re1'eritor la adrcsa dumneavoasfa nr. 2414 din 06.04.2015. inregistrata la Direclia
pentru Evidenta Persoanelor qi Administrarea Bazelor de Date sub nr. 3558045 din data de
08.04.2015. privind modiJicarea aronddrii unild(ilor sdminislrstiv-leritorisle Iu semiciile
publice comunitare locqle de eviden(d a persoanelor din judelul Mure$, prin
desprinderet comunei Hodsc de Iu Seniciul Public Comunilsr Local de Evidenld a
Persoanelor Reghin Si uron.larca Iu Serviciul Public Comunitar Locsl de Eviden(d s
Persoanelor ul comunei Hodtrc. av6nd in vedcre dispozitiile art. 25 alin. (3) din Ordonanla
Guyerntiui nr. 81/2a01 prh,,ind inJiinlarea, organizdteq ti.funclionarea serviciilor publice
conunitare de evidenlii a persoanelor, cu modificdrile ti completirile ulterioare. r'i
comunic6m f'aptul cd AVIZAM modificarea arondirii actuale.

Facem precizarea cf,, desprinderea acestei localildfi de la scn'iciul public comunitar local de
e\,identi a persoanelor la care este arondatd in prezent prcsupune moditicarea
Regulamentului de organizare Si functionare al Sen'iciului Public Comunitar Local de
Evidenli a Pcrsoanelor Reghin.

Totodati, atragem atentia ci. Hotdrdrea Consiliului Judefean Mureg ret'eritoare la
modihcarea arondirii actuale pdvind activitdlile de evidenli a persoanelor a loca1it61ii de
interes. va intra in vigoare la data inceperii functionirii el'eclive a serviciului public
comunitar local de cviden!6 a persoanelor. rcspectiv dupb obtinerea avizului institutiei
noastre.

Vd rugin ca, ulterior aprobdrii. si ne inaintati o copie cefiificatd a Hotdrarii Consiliului
Jude{ean Mure$, referitoare la modificarea aronddrii actuale privind activitilile de evidenti a
persoanelor a comunei Hodac de la S.P.C.L.E.P. Reghin la S.P.C.L.E.P. Hodac.
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