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                  Nr. 3996/13.02.2020 
                  Dosar IX/B/1 

PROIECT 
    
 

         HOTĂRÂREA NR.______ 

         din___________2020 

privind modificarea arondării actuale a unei localităţi, la un nou serviciu public 

comunitar local de evidenţă a persoanelor 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.989/05.02.2020 al Președintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul Serviciului Juridic nr.4049/14.02.2020, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

Luând în considerare avizul favorabil acordat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor 

şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti sub nr.3321204/2020, 

Cu respectarea prevederilor art.25 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţa persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”k” şi 

ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările ulterioare 

hotărăşte: 

Art.1.(1) Se aprobă modificarea arondării unităţii administrativ - teritoriale Ibăneşti în 

sensul că, începând cu data funcţionării efective a Serviciului Public Comunitar Local 

de Evidenţă a Persoanelor Ibăneşti, comuna Ibăneşti se arondează la acest serviciu. 

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

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Reghin. 

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

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, Direcţiei 

Generale de Evidenţă a Persoanelor Mureş, Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Ibăneşti, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor Reghin, Primăriei comunei Ibăneşti şi Primăriei Municipiului  Reghin.  

 

PREŞEDINTE 

PETER FERENC                              Avizat pentru legalitate, 

                        SECRETAR GENERAL  

                                                                                                            Paul Cosma     



 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea arondării unei 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 Ibăneşti este în curs de pregătire funcţionarea unui nou 

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

Ibăneşti, în care este constituit serviciul. 

În prezent, comuna Ibăneşti este arondată la Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor 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 (….), 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. 3321204/2020, a avizat modificarea arondării actuale a localităţii 

la  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ibăneşti. 

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

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

local de evidenţă a persoanelor.  

 

PREŞEDINTE,                                                                       DIRECTOR GENERAL, 

PETER FERENC                                                                           CODRUŢA SAVA 

 

 

 

 

 

Exemplar nr.2 

Întocmit: Maria Romela Bocheş, consilier juridic 
Verificat: Codruţa Sava,director general 

   Nr. 989/05.02.2020. 

  Dosar D1 
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RAPORT DE SPECIALITATE JURIDIC 

la proiectul de hotărâre privind modificarea arondării unei localităţi la un nou 

serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş cu 

Referatul de aprobare nr.989/05.02.2020,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Analizând proiectul de hotărâre și înscrisurile anexate, reiese că, în speţă, sunt 

incidente prevederile art.25 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.84/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa 

persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cele ale art.173 

alin.(1) lit.”d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”k” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.25 alin.(3) din OG 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). 

La nivelul comunei Ibăneşti este în curs de pregătire funcţionarea unui nou serviciu 

public comunitar de evidență a persoanelor (SPCLEP), care va deservi pe linie de 

evidenţă a persoanelor cetăţenii comunei Ibăneşti. În prezent, comuna Ibăneşti este 

arondată la SPCLEP Reghin. 

În aplicarea dispozițiilor legale mai sus menționate, Direcția Generală de Evidență a 

Persoanelor Mureș a solicitat Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date Bucureşti, avizarea  modificării arondării actuale a localităţii Ibănești 

la  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ibăneşti, aviz acordat 

sub nr.3321204/2020.  

Nr.  4049/14.02.2020 

Dosar. IX/B/1 
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În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d" din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor 

publice de interes judeţean, sens în care potrivit alin.(5) lit.”k” din același text legal, 

consiliul judeţean asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes judeţean privind evidenţa persoanelor. 

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

modificarea arondării unei localităţi la un nou serviciu public comunitar local de 

evidenţă a persoanelor, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ.  

  

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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