
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA TIRGSORU VECHI 
CONSILIUL LOCAL  
 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare 

  a Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor 
 Tirgsoru Vechi, judetul Prahova 

 
 

 Văzând expunerea de motive a  domnului primar, inregistrata la nr. 2689/5.04.2012 prin 
care propune aprobarea Regulamentului de organizare si functionare precum si structura 
organizatorica ale Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Tirgsoru Vechi; 

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al counei Tirgsoru Vechi nr. 33 
din 12 iulie 2010 ; 

Văzând avizul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 
inaintat prin adresa nr.2111819/30.08.2010; 
 Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.84/2001 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr.372/2002, cu modificarile si completarile aduse prin 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.50/2004, Legea nr.520/2004 de aprobare a O.U.G. 
nr.50/2004 si Ordonanta de Urgenta nr.71/2005 ; 
 Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr.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 modificata prin Hotararea Guvernului nr.1228/2005 ; 
 Avand in vedere prevederile ORD. M.A.I. nr. 1260/2006 pentru aprobarea metodologiei 
privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic, în cadrul Serviciilor Publice Comunitare 
Locale de Evidenţă a Persoanelor; 
  In temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 
            Consiliul local al comunei Tirgsoru Vechi adopta prezenta hotarare: 
 
 Art. 1. - Se aproba  Regulamentul de organizare si functionare si structura organizatorica 
ale Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Tirgsoru Vechi conform anexei 1 
respectiv anexei 2 care fac parte integranta la prezenta hotarare. 
 Art. 2.-  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei  hotarari  se insarcineaza 
Primarul comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, iar cu asigurarea publicitatii si comunicarii 
persoanelor interesate,  se insarcineaza secretarul comunei. 
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           Bolos Ionel 
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