ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTÃRÂREA
Nr. 269 din 21.12.2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;
Având în vedere :
- expunerea de motive nr. 21889 din 14.12.2017 iniţiată de către Primarul
municipiului Roman - domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de
specialitate nr. 21890 din 14.12.2017 întocmit de Direcţia Locală pentru
Evidenţa Persoanelor Roman;
- avizul nr. 3966574/2017 al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date Bucureşti;
- avizul favorabil nr. 64591/2017 înregistrat la primăria Roman sub
nr. 21519/2017 privind stabilirea functiilor publice din cadrul primariei
municipiului Roman, emis de către Agentia Natională a Funcționarilor Publici;
- avizul favorabil nr. 55 din 21.12.2017 al comisiei pentru administraţie
publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 172 din 21.12.2017 al
comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 22380 din 21.12.2017 dat de
Secretarul municipiului Roman;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea
nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din acelați act
normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei
Locale de Evidenţă a Persoanelor Roman, ce conţine organigrama – anexa nr. 1
şi statul de funcţii şi numărul de posturi – anexa nr. 2, conform anexei nr. 1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 66 din
29.05.2014 cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor
interesate prin grija secretarului municipiului.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
Radu-Cătălin CURPĂN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

