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HOTĂRÂREA NR. 66 
 

        din 29 septembrie 2010 
 

privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare şi funcŃionare al Serviciului Public 
Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor din oraşul Miercurea Nirajului şi delegarea atribuŃiilor  

de coordonare a SPCLEP Miercurea Nirajului 

 
 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând avizul favorabil al comisiei de 

specialitate pentru administraŃie publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, 
buget  - finanŃe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea 
teritoriului şi urbanism,  

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din O.G. 84/2001, privind înfiinŃarea, 
organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice comunitare de evidenŃă a persoanelor, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. II pct. 6 din Legea nr. 243/2009, privind modificarea şi completarea OUG 
97/2005, privind evidenŃa, domiciliul, reşedinŃa şi actele de identitate ale cetăŃenilor români, pentru 
modificarea O.U.G. nr. 84/2001, privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenŃă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 41/2003 
privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, art. 36 alin. (2) 
litera “d”, alin. (6) litera “a” pct. 12 din Legea 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată, art. 65  

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

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
Art. 1. Se aprobă modificarea proiectului Regulamentului de organizare şi funcŃionare al 

Serviciului Public Comunitar Local de EvidenŃă a Persoanelor Miercurea Nirajului, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 23/2009, în conformitate cu anexa la 
prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Se deleagă atribuŃiile de coordonare a activităŃilor Serviciului Public Comunitar 
Local de EvidenŃa Persoanelor Miercurea Nirajului secretarului oraşului - Dl. Nagy Zsigmond. 

Art. 3. Primarul, secretarul oraşului şi angajaŃii Serviciului Public Comunitar Local de 
EvidenŃa Persoanelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, celor interesaŃi şi la cunoştinŃă publică. 

 
 
            Preşedinte de şedinŃă     Contrasemnează 

     Kacsó Vilmos                       Secretar 

           Nagy Zsigmond 


