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C O N S I L I U L  L O C A L  
 
          HOT�RÂRE 

 

Nr. 128 din 28.12.2004 
 

Privind aprobarea prelu�rii de c�tre Consiliul Local al municipiului 
Roman a activit��ii structurii  locale de eviden�� informatizat� a persoanei 

 
      CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 75369 din 24.12.2004 întocmit� �i înaintat� de 
compartimentul juridic contencios; 
 V�zând avizul favorabil nr. 56 din 27.12.2004 al Comisiei pentru buget finan�e, 
precum �i avizul pentru legalitate nr. 75374 din 24.12.2004 dat de c�tre secretarul 
municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile, OG 84/2001 privind înfiin�area, organizarea �i 
func�ionarea serviciilor publice comunitare de eviden�� a persoanei, ale HG. Nr. 2104/2004 
pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a num�rului de func�ii din 
aparatul serviciilor publice comunitare de eviden�� a persoanelor, constituirea patrimoniului 
�i managementul resurselor umane, financiare �i materiale, ale art. 30 din Legea 339/2004, 
Lege-cadru privind descentralizarea precum �i ale art. 7 alin 3,  art.38 alin 2 lit. e, i �i alin. 3 
din legea nr. 215/2001 privind administra�ia public� local�; 

În temeiul art.46 pct.1 din acela�i act normativ: 
 

HOT�R��TE 
 
         Art.1   Se aprob� preluarea activit��ii structurii locale de eviden�� informatizat� 
a  persoanei de c�tre Consiliul Local al municipiului Roman, pe baz� de protocol . 
 

         Art.2   Se aprob� ca preluarea în fapt a personalului, a  cheltuielilor curente �i 
de capital, inclusiv a cheltuielilor de personal precum �i a bunurilor mobile �i imobile 
destinate activit��ii s� se finalizeze numai dup� precizarea concret� a surselor de 
finan�are potrivit prevederilor art. 30 din Legea 339/2004 respectiv art. 7 alin 3 din 
Legea 215/2001.                            

         Art.3  Primarul municipiului Roman prin serviciile de specialitate va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hot�râri. 
 

        Art.4   Hot�rârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, persoanelor �i autorit��ilor interesate.  
 
 Pre�edinte de �edin��     Contrasemneaz� 
                 Consilier,                                                                    Secretar, 
          Dr. Petre BO�TIN�                                         Jr. Gheorghe CARNARIU 


