
AVIZAT DE LEGALITATE, 

  SECRETARUL GENERAL  

AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

               jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 

 

 

                        PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea organigramei și a statului de funcții  

ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor  

al Municipiului Târgoviște 

 

 

   Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a 

lunii aprilie 2022, având în vedere: 

 Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 13520/20.04.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;   

  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 13521/20.04.2022, întocmit în 

conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

  Prevederile art. 2 și ale art. 9 alin. (3) din O.G. nr. 84/2001 privind 

înființarea privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și 

completările ulterioare;   

 Adresa Instituției Prefectului nr. 13719/24.03.2022, înregistrată la 

Primăria Municipiului Târgoviște cu nr. 10995/30.03.2022 privind 

stabilirea numărului maxim de posturi pentru anul 2022; 

 Referatul nr. 1828/18.04.2022 al Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgoviște, înregistrat la Primăria 

Municipiului Târgoviște cu nr. 13433/19.04.2022; 

 Adresa BRURECS nr. 13450/19.04.2022 transmisă Direcției pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date; 

 Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal 

Târgovişte ; 

 Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și (3) lit. e), art. 405, 407 din Codul 

Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare;   

  În temeiul 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196 

alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea 

 

 



HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcţii ale 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al 

Municipiului Târgoviște, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Serviciul 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului 

Târgoviște şi pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului 

Târgoviște. 

 

 

                                                 INIȚIATOR, 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

jr. Daniel-Cristian Stan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Red. D.I. 
Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

 Termen limită depunere  

raport de specialitate 

  17 mai 2022 

Birou Resurse Umane X  

Birou Juridic X  

Direcția Economică X  

Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis 

prezentul proiect 

  

Comisia nr. 1   

Comisia nr. 2   

Comisia nr. 3 X  

Comisia nr. 4    

Comisia nr. 5   

 

 

 



                                                                                        APROBAT, 

     PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE  

                                                                                       Jr. Daniel – Cristian STAN 
 

REFERAT DE APROBARE, 

privind inițierea unui proiect de Hotărâre a Consiliului Local Municipal Târgoviște referitor la  

modificarea statului de funcţii și a organigramei Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a  Persoanelor al Municipiului Târgovişte 

          

Având în vedere: 
 

- prevederile art. 129 alin. (3) lit. e) din Codul administrativ adoptat prin O.U.G.                              

nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora consiliul local hotărăşte 

înfiinţarea sau Reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în 

condiţiile legii; 

- prevederile art. 405 și ale art. 407 din Codul administrativ adoptat prin O.U.G.                              

nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița nr.13719/24.03.2022, înregistrată la 

registratura Primăriei Municipiului Târgoviște cu nr. 10995/30.03.2022, prin care se 

comunică numărul maxim de posturi pentru  anul 2022; 

- faptul că numărul de posturi de la punctul 2) din adresa Instituției Prefectului – Județul 

Dâmbovița nr.13719/24.03.2022, înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Târgoviște 

cu nr. 10995/30.03.2022, este diminuat de la 28 posturi în anul 2021, la 27 posturi; 

- referatul nr. 1828/18.04.2022 înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște cu                                    

nr. 13433/19.04.2022, prin care se propune desființarea funcției publice de execuție vacante 

de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Evidență și 

Eliberare Acte Identitate; 

 - prevederile art. 2 și ale art. 9 alin. (3) din Ordonanţa nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- adresa BRURECS nr. 13450/19.04.2022 transmisă Direcției pentru Evidența Persoanelor și 

Administrarea Bazelor de Date, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) din Ordonanţa                         

nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare. 

           Se propune redactarea unui raport de specialitate și a unui proiect de hotărâre care vor 

fi înaintate spre analiză și dezbatere în vederea adoptării unei hotărâri referitoare la 

modificarea statului de funcţii și a organigramei Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a  Persoanelor al Municipiului Târgovişte.  
 

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ              BIROUL RESURSE UMANE,                       

DIRECTOR EXECUTIV,      RELAȚII EXTERNE, CULTURALE   

  jr.  Silvia – Elena STANCA                                                                    ȘI SOCIALE                                                                                                                   

                  

            

            

          ȘEF BIROU, 

ec. Roxana DUICĂ  
 

 

 

 



                                                 APROBAT, 

                                                          PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE, 

                                                             jr. Daniel - Cristian STAN 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea statului de funcţii și a organigramei Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a  Persoanelor  

al Municipiului Târgovişte  

 

Având în vedere: 

-  prevederile art. 129 alin. (3) lit. e) din Codul administrativ adoptat prin 

O.U.G.       nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 

consiliul local hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii 

publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii; 

- prevederile art. 405 și ale art. 407 din Codul administrativ adoptat prin O.U.G.        

nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița nr.13719/24.03.2022, 

înregistrată la registratura Primăriei Municipiului Târgoviște cu nr. 

10995/30.03.2022, prin care se comunică numărul maxim de posturi pentru  anul 

2022; 

- faptul că numărul de posturi de la punctul 2) din adresa Instituției Prefectului – 

Județul Dâmbovița nr.13719/24.03.2022, înregistrată la registratura Primăriei 

Municipiului Târgoviște cu nr. 10995/30.03.2022, este diminuat de la 28 posturi 

în anul 2021, la 27 posturi; 

- referatul nr. 1828/18.04.2022 înregistrat la Primăria Municipiului Târgoviște 

cu  nr. 13433/19.04.2022, prin care se propune desființarea funcției publice de 

execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul 

Compartimentului Evidență și Eliberare Acte Identitate; 

 - prevederile art. 2 și ale art. 9 alin. (3) din Ordonanţa nr. 84/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 

- adresa BRURECS nr. 13450/19.04.2022 transmisă Direcției pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, potrivit prevederilor art. 9 alin. 

(3) din Ordonanţa nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Propunem modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului 

Târgovişte, prin desființarea funcției publice de execuție vacante de consilier, 



clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului Evidență și 

Eliberare Acte Identitate. 

 

Având în vedere cele expuse, apreciem că sunt îndeplinite condițiile de 

legalitate și de oportunitate, drept care propunem Consiliului Local Târgoviște 

adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentat, respectiv aprobarea 

modificării statului de funcții și a organigramei Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Târgovişte conform anexelor 

I, II care fac parte integrantă din proiectul de hotărâre. 

 

     DIRECȚIA ECONOMICĂ,     DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, 

        DIRECTOR EXECUTIV                 DIRECTOR EXECUTIV 

       ec. Silviana-Ecaterina MARIN                                      jr.  Silvia – Elena STANCA                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

BIROUL CONTENCIOS-JURIDIC,               BIROUL RESURSE UMANE, RELAȚII 

      ȘEF BIROU                              EXTERNE, CULTURALE   ȘI SOCIALE,   

          jr. Elena EPURESCU                                                              ȘEF BIROU 

                                                                      ec. Roxana DUICĂ 

                                                

 

 

   

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE ȘI 

                                                                         MANAGEMENTUL CALITĂȚII,  

                                                                                              ing. Andreia PUȘCAȘU 
 


