
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA NR. 23

din 31 martie 2009

privind aprobarea proiectului de Regulament de organizare şi funcţionare, Organigramă şi 
Stat de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din oraşul 

Miercurea Nirajului.

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând Hotărârea Consiliului Local al oraşului 
Miercurea Nirajului nr. 30 din 26 aprilie 2006, prin care s-a aprobat înfiinţarea şi organizarea Serviciului 
public comunitar local de evidenţă a persoanelor, în subordinea Consiliului Local al oraşului Miercurea 
Nirajului, prin reorganizarea compartimentului de stare civilă, proiectul Regulamentului de organizare şi 
funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor  din  oraşul  Miercurea  Nirajului,   avizul  favorabil  al  comisiei  de  specialitate  pentru 
administraţie  publică  locală,  juridică,  programe  economico  –  sociale  –  industriale,  buget  –  finanţe, 
administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  oraşului,  investiţii  locale,  amenajarea  teritoriului  şi 
urbanism;

În  conformitate  cu  prevederile O.  G.  nr.  84/2001,  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordinului nr. 1260/2006, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea 
ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor,  H.G. 2104/ 
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, art. 36 alin. (3) litera „b”, din Legea 215/2001, 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

  În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din oraşul Miercurea Nirajului, în conformitate cu anexa 1 
la prezenta hotărâre.                                                                

Art.  2. Se  aprobă proiectul Statului  de  funcţii  al  Serviciului  Public  Comunitar  Local  de 
Evidenţă a Persoanelor din oraşul Miercurea Nirajului, în conformitate cu anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă  proiectul  Organigramei Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor din oraşul Miercurea Nirajului, în conformitate cu anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul şi secretarul oraşului Miercurea 
Nirajului.

Art. 5.  Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului,  spre avizare Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi la 
cunoştinţă publică.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează,

  Biró József Attila                    Secretar

                   Nagy Zsigmond
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