
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Tîrgu Neamţ 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului 84/2011 privind înfiinţarea, 

oragnizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 2104/2004 pentru 
aprobarea metodologiei 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 material coroborate cu prevederile art. 1 alin. 2 
din Hotărârea Guvernului nr. 1367/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; 

Analizând “Expunerea de motive” nr. 9435 din 11.04.2011 înaintată de Primarul 
oraşului Tîrgu Neamţ şi “Raportul de specialitate” al Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenţa Persoanelor Tîrgu Neamţ, înregistrat sub nr. 1696 din 11.04.2011; 

Ţinând cont de Avizul nr. 1953444/22.03.2001 al Direcţiei pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “d”, art. 36 alin. (6) lit. “a” pct. 12, ale art. 45 alin. (1) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Tîrgu Neamţ, potrivit anexei la prezenta hotărâre, 
parte integrantă a acesteia. 

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice altă hotărâre 
contrară. 

Art.3 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Tîrgu Neamţ va lua 
toate măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art.4 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
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