ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 15
Din 29 aprilie 2014
Privind funcţionarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al
oraşului Ungheni

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 29 aprilie
2014,
Având în vedere expunerea de motive nr. 838 din 10.02.2014 întocmită de primarul
oraşului Ungheni și raportul de specialitate nr. 839/10.02.2014 întocmit de S.P.C.L.E.P.
Ungheni,
Văzând proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni şi avizat favorabil de
cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni,
Luând în considerare:
-

Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 9 aprilie 2013,

-

Avizul

de funcţionare nr. 3483487 din 22.04.2014 al Direcţiei pentru Evidenţa

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti,
-

Adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș nr. 2691/24.04.2014,
înregistrată la primăria orașului Ungheni sub nr. 2673/24.04.2014,

-

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 59/27 martie 2014, comunicată prin adresa
nr. 5499/02.04.2014, înregistrată la primăria orașului Ungheni sub nr. 2279/4 aprilie
2014,

Având în vedere prevederile HG nr. 2104/2004 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,

Potrivit prevederilor art. 1, 4 şi 9, alin (3) din OG nr 84/2001 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată
prin Legea nr. 372 din 2002, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36, alin (2) litera (a) coroborat cu alin. (3) litera (b), art. 45
alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor al oraşului Ungheni.
Art.2. Prezenta hotarare se comunica:
-

Institutiei Prefectului judetului Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș,

-

Biroului Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența
Persoanelor Mureș

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptata in Ungheni, la data de 29 aprilie 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
TRIF IOAN

________________________

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COVRIG DANIELA

________________________

