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R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  

 
H O T Ã R Â R E A  

 
Nr. 77 din 04.07.2012 

 
privind numirea în funcţia publică de conducere de şef serviciu al 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Roman 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

 Având în vedere : 

- expunerea de motive nr. 10484 din 02.07.2012 iniţiată de către Primarul 

municipiului Roman - domnul Laurenţiu-Dan Leoreanu, precum şi raportul de 

specialitate nr. 10485 din 02.07.2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane, 

Salarizare; 

 - avizul favorabil  nr. 20 din 04.07.2012 al comisiei pentru administraţie 

publică locală, sport şi turism, avizul favorabil 73 din 04.07.2012al comisiei 

juridice pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi  avizul de 

legalitate nr. 10707 din 04.07.2012 dat de Secretarul municipiului Roman;  

- propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1618421 din 

17.05.2012 privind numirea în funcţia publică de conducere de şef serviciu în 

cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor  Roman, a 

doamnei Stanciu Carmen Ernestina candidata declarată “admisă” în urma 

desfăşurării concursului în data de 11.05.2012;  

 - avizul favorabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date nr. 3478941/06.06.2012 privind numirea în 

funcţia publică de conducere din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Roman; 

- prevederile art. 9 , alin. 2 din H.G. nr. 2104/2004, modificată pentru 

aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii 

din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 

constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi 

materiale; 

 - prevederile Legii nr. 188/1999r privind Statutul funcţionarilor publici; 
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- 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 Legea nr. 

215/2001R privind administraţia publică locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Începând cu data prezentei hotărâri, doamna Stanciu Carmen 

Ernestina, inspector I asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Roman, se numeşte în funcţia publică de conducere de şef serviciu 

al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Roman, aflat în 

subordinea Consiliului Local Roman. 
 

Art. 2. Fişa postului va fi întocmită de Secretarul municipiului cu 

aprobarea Primarului, respectând prevederile art. 5 din O.G. nr. 84/2001, 

modificată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor şi ale art. 9, alin. 2 din H.G. nr. 

2104/2004, modificată pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de 

dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare 

de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor 

umane, financiare şi materiale. 
 

 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                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Consilier,                                       Secretarul Municipiului Roman, 

       Ec. Vasile MOCANU                                Jurist Gheorghe CARNARIU 


