
 
 
 
 
                                       
                                             PROIECT  DE  HOTARIRE 
                                     privind aprobarea schimbarii denumirii  
                                  Biroului Public Comunitar Local de Evidenta  
                                  A Persoanelor in Serviciul Public Comunitar 
                                          Local de Evidenta a Persoanelor 
 
             Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita 
                     Avind in vedere: 
                           - expunerea de motive intocmita de d-nul primar interimar Gheorghe 
 Grigore; 
                           - raportul nr. 5630/08.04.2015. intocmit de d-na Matei Nicoleta , sef 
 S.P.C.L.E.P Gaesti prin care solicita schimbarea denumirii din Biroul Public Comunitar 
 Local de Evidenta a Persoanelor in S.P.C.L.E.P.; 
                           - organigrama Primariei Gaesti in care este cuprins S.P.C.L.E.P. 
                           - raportul comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti; 
                           - prevederile Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea,  
 organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu 
 modificarile si completarile ulterioare; 
                           - prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 50/2004 pentru modificarea si 
 completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional 
 corespunzator activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate , actelor de 
 stare civila , pasapoartelor simple , permiselor de conducere si certificatelor de  
 inmatriculare a vehiculelor cu modificarile ulterioare; 
                             - prevederile Hotaririi 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; 
                             - prevederile art. 36 alin. 2lit. d ; alin. 6lit. a, pct. 12 din Legea nr. 
215/2001 
 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare; 
                       In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2015 cu 
 modificarile si completarile ulterioare 
 
                                                        HOTARASTE 
 
           Articol unic - Avind in vedere organigrama Primariei Gaesti in care este 
 prevazut Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Gaesti cu structura 
 organizatorica corespunzatoare serviciului se aproba schimbarea denumirii de 
 Biroul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Gaesti in Serviciul Public  
 Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Gaesti. 
 



                                                          Initiator, 
                                                   Primar interimar 
                                                   Gheorghe Grigore 
                                                                                                         Avizat de legalitate, 
                                                                                                                Secretar, 
                                                                                                           Andrei Camelia 
 
 
 
 


