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HOT�RÂRE 

 

Nr. 31 din 31.03.2005 
 

Privind aprobarea înfiin��rii  Serviciului Public Comunitar de Eviden�� 
Informatizat� a Persoanelor - Roman, a organigramei, statului de func�ii �i 

Regulamentului de organizare �i func�ionare 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Examinând Expunerea de motive nr. 15482 din 24.03.2005 întocmit� �i 
înaintat� de c�tre Compartimentul juridic contencios; 
 V�zând avizul favorabil al Comisiei pentru administra�ie public� local� �i 
sport nr. 9 din 30.03.2005, avizul favorabil al Comisiei pentru buget finan�e nr. 16 
din 29.03.2005, precum �i avizul pentru legalitate nr. 16117 din 29.03.2005 dat de  
Secretarul municipiului Roman.  
 Având în vedere prevederile Ordonan�ei de Urgen�� a Guvernului României 
nr.84 din 30.08.2001, modificat� �i completat�, privind înfiin�area, organizarea �i 
func�ionarea serviciilor publice comunitare de eviden�� a persoanelor,ale Hot�rârii 
de Guvern nr. 2104 din 24.11.2004 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 precum �i ale art.38 lit e �i i din Legea 
nr. 215/2001 privind administra�ia public� local� ; 
 În temeiul  art. 46 din Legea nr. 215/ 2001 privind administra�ia public� 
local�. 
  

HOT�R��TE: 
 
 Art. 1 Se aprob� înfiin�area Serviciului Public Comunitar pentru Eviden�a 
persoanelor Roman, începând cu data de 01.04.2005, prin reorganizarea 
forma�iunii locale de eviden�� informatizat� a persoanei Roman �i biroul de stare 
civil� din cadrul Prim�riei municipiului Roman, în condi�iile protocolului nr. 8618 
din 11.02.2005. 
                    Serviciul astfel înfiin�at, cu respectarea protocolului nr. 8618 din 
11.02.2005, este o institu�ie public� de interes local, f�r� personalitate juridic�, 
subordonat  Consiliului Local al municipiului Roman.  
                    Activitatea serviciului se va desf��ura în spa�iul din str. Bogdan 
Drago� nr 16, respectiv str. Dobrogeanu Gherea nr. 41A. 
 



Art. 2 Personalul din cadrul forma�iunii locale de eviden�� informatizat� a 
persoanei se poate deta�a iar personalul biroului de stare civil� se poate transfera 
la serviciul nou înfiin�at începând cu data de 01.04.2005.  

Drepturile salariare ale personalului  deta�at se p�streaz� pe toat� perioada 
valabilit��ii protocolului de predare primire num�rul  8618 din 11.02.2005. 

 Drepturile salariale ale personalului transferat se men�in necondi�ionat de 
valabilitatea protocolului. 

 

Art. 3 Se aprob� organigrama �i statul de func�ii pentru Serviciul public 
comunitar de eviden�� informatizat� a persoanelor - Roman, conform anexelor 1 
�i 2 la prezenta hot�râre, cu respectarea protocolului nr. 8618 din 11.02.2005. 

 

Art. 4  Se aprob� Regulamentul de organizare �i func�ionare a Serviciul 
public comunitar de eviden�� informatizat� a persoanelor – Roman, potrivit 
anexei nr. 3  la prezenta hot�râre. 

 

          Art. 5 Finan�area cheltuielilor curente �i de capital ale Serviciului public 
comunitar se asigur� dup� cum urmeaz�: 

- din venituri proprii, subven�ii de la bugetul de stat �i de la bugetul local 
numai pentru func�ionarea Biroului de stare civil�; 

- din venituri proprii ale Biroului de eviden�� informatizat� a personelor, din 
subven�ii de la bugetul de stat pentru serviciul în cauz�.  

 

          Art. 6 Coordonarea activit��ii serviciului public se va realiza de c�tre 
secretarul municipiului Roman, pân� la ocuparea prin concurs, în condi�iile legii, 
a func�iei vacante de �ef Serviciu.   
 

Art. 7 Primarul municipiului Roman prin serviciile de specialitate va aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hot�râri, cu respectarea protocolului nr. 8618 
din 11.02.2005. 

 

Art.8 Prezenta hot�râre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 
municipiului Roman, autorit��ilor �i persoanelor interesate. 

 
     
 
 
   Pre�edinte de �edin��                                                 Contrasemneaz� 
             Consilier,                                                                   Secretar, 
   Sorin Dumitru CAZAN                                 Jurist Gheorghe CARNARIU 

 
 
 
 
 


