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                  H O T A R A R E A   NR. 72
                 din 29 mai 2013

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenta Persoanelor al Municipiului Sighisoara

 Consiliul Local al Municipiului Sighişoara, întrunit în şedinţă  ordinară;
Luand act de proiectul de hotarare şi de Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Sighisoara,

în calitate de initiator, inregistrat cu nr. 43754/25.03.2013, calitate conferita de prevederile art. 33 din Legea
nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu
prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile O.G. nr. 84/30.08.2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea
serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile din Hotararea nr. 2104/24.11.2004 pentru aprobarea Metodologiei
privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de
evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale,
cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare prevederile Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor
publici, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul
functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Raportul de specialitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta
Persoanelor al Municipiului Sighisoara, inregistrat cu nr 43755/25.03.2013, cu propunerea de aprobare a
Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor
al Municipiului Sighisoara;

Vazand si avizul Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date Bucuresti
nr. 3723121/2013;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;
In temeiul art. 36 alin. (2) litera a), d), alin. (3) litera b), alin. (6) litera a) punctul 12, alin. (9), art. 45

alin. (1) si a art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

Art. 1.Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Serviciului Public Comunitar Local
de Evidenta Persoanelor al Municipiului Sighisoara, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu data intrarii in vigoare a acestei hotarari, Regulamentul de Organizare si Functionare al
Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor al Municipiului Sighisoara, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 1/27.01.2005, isi inceteaza valabilitatea.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenta Persoanelor al Municipiului Sighisoara.

Art. 4. Prin grija d-soarei jr. Flesariu Anca, Secretar al Municipiului Sighisoara, prezenta hotarare va
fi comunicata, în termenul prevazut de lege, Primarului municipiului, Prefectului Judetului Mures,
S.P.C.L.E.P. al Municipiului Sighisoara  si se va aduce la cunostinta publica, prin publicarea pe pagina de
internet la adresa www.sighisoara.org.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Dan-Constantin Enescu

Contrasemnează/Avizat pentru legalitate
SECRETAR,

                              Anca Fleşariu
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