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1U1EŢ1JL GALA Ţt 
JNCi1L TECJC 

BÂÂANd 
DIN 2O_.2Oi 

Privind: 	niodificarea rt.. : :ct2) din Reu1aaneiatu1 de  organizare si 
fainctionare al SPCLEP Tecucî jaid. Gatati aprobat prin IiCL nr..6/27.0.2005 priviiad 
•infiiaitarea Serviciului puMic conaauaitar Iocal de evideata a persoaiader si .aprobarea 
Reu1ainciituiui de oranizare ai fai ioaaare a acesaia. 
• iniţiator: Catalin COUStaaatiR HUR UAE, Prinaarul Municipiaatui Tecuci, jud.Galaţi; 
Nuanr de îaaregistrare şi data depuiaeni pr.oiectui : 4445311904.2018_ 
Consiliul Local at Municipiutui Tecuci,, jaade ţaai Gataţi, întrunit îia şedinţă  ordinară, în data de 

04.20l8; 
Avnd în vedere: 

- Expunerea de anotive a iniţiatorului, înregistrată  sub aar. 44054/19.04.201 8; 
- Raportul de specialitate întocanit Serviciad Juridic,Contencios , Caiitate, Arhiva, 

îiaregistrat sub aar.4455119.04.2018; 
- Raportul de avizare ale conaisiei de specialitate nr.5. 
- Referatnl nr. 21023128.03,2018 sî Nota de fundainentare nr. 21024/28.03.2018 ale 

SPCLEP Tecuci; 
- Adresa nr. 4688120.12.2017 a Directiei Judetene de Evicienta a Persoanetor Galati prîvind 

stabi1irea arondarii coinunelor dinjudetui Gaiati; 
- Adresa nr. 45043117.01.2018 a Directiei Judetene de Evidenta a Persoaneior Galati 

privindinfiintarea SPCLEP Ivesli ,jud. Galati 
- Adresa nr. 945 126.03.2018 a Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Gaiati 

priviaadîîntarea SPCLEP Liestî, jud. Gatati; 
- HCL iar. 6127.01.2005 privd iniiintarea Serviciuiui paibJic coanunitar local de 

evîdenta apersoanelor sî aprbarea Reiaaneaatnlui de organizar.e si .fuaactioaaare a acestuia. 

În baza prevederilor 
-art. 1 , art 4 si art .25 din Ordonaaaţa nr. 84 dîn 30 august 2001 privind înfiînţarea, 

oaganizarea si fuaacţionar.ea serviciitor publîee coanunitare de evidenţă  a persoaneior, cu 
anodificari1e si cnapieiariie adteiîoare; 

- art.36 aiin.2 lît.a) si d) si ar.t. 36 aJîn. (6) iit.a)pct.12 din Legea nr.215/2001 priviaid 
adaninistraţia pubiică  locată, repubiieată  cu anodilicările i coaaipletăaiie u.iterioare; 

- in baza aat.45, aliaa J. şi ar.t.115 atinl, tit.b) din Legea 215/2001 privind adminitraţîa 
publică  locală, repablicată, cu inodilicăriie şi conapietăriie ulterioar.e; 

HOT ĂR Ă ..Ş TE: 

Art.1 Se araodilica art.10 pct.(2) din Regulaanentut de organizare si functionare al 
SPCLEP Tecuci, jud. Galati , aprobat prin HCL aar.6f27.0i.2005 prîvirad inflintarea 
Servîciului public coanunitar locat de evidenta a persoaaaelor si aprobarea Regulaaiaeaatuiuî de 
organizare sî ftaaactionare .a acestnîa care va avea uranaorad continut: 

Il (2) Serviciul puhlic coanaovitar iocid ile evide,iIa a persoaneior prinaeste si 
soiutioneaza cereriIe celateniler pe pdeiiae specjice de evidenta a persoaaeJor din 18 
•conrivae arondateacestuiserviciai 
BACEA 
tRA1IA.EST1 



BU C UMENI 
CERTESTI 
COSMESTI 
DRAGANESTI 
GHIDIGENI 
GOHOR 
MATCA 
MOVILENI 
MUNTENI 
NEGRILESTI 
NICORESTI 
POIANA 
PRIPONESTI 
SMULTI 
UMBRARESTI 
VALEA MARULUI 

la care nu s-au constituit inca serviciipublice comunicare locale. 1  

Art.2 Celelalte prevederi ale Regulamentului de organizare si functionare al SPCLEP 
Tecuci raman valabile. 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului 
Tecuci. 

Art.4. Prezenta hotărre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT 
Municipiul Tecuci. 

ijtţ  d 

nk 

Liu 

SECRETAR 
Jr. Fotache V lerica 

7 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
PRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR.44054 
DIN 19.04.2018 

Privind: modificarea art.10 pct.(2) din Reu1anientu1 de oranizare si funetionare 
al SPCLEP Tecuci jud. Galati g aprobat prin HCL nr.6/27.01.2005 privind infiintarea 
Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor si aprobarea 
Reu1amentu1ui de oranizare si functionare a acestuia. 

Prin HCL nr.6/27.01.2005 a fost infiintat Serviciului public comunitar local de 
evidenta a persoanelor Tecuci si a fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare a 
acestuia. La data infiintarii SPCLEP TECUCI-27.01.2005- prin art.10 alin (2) din 
Regulamentul de organizare si functionare 1  serviciului i-au fost arondate un nuniar de 20 
comune din judetul Galati , pentru cetatenii carora serviciul primea si solutiona cererile pe 
probleme specifice de evidenta a persoanelor. 

Prin Anexa la Hotararea nr. 262/19.12.2017 a Consiliului Judetean Galati , comunele 
LIESTI si IVESTI au fost scoase din arondarea SPCLEP TECUCI si arondate la SPCLEP 
LIESTI si IVESTI, nou infiintate si deschise efectiv la data de 01.02.2018 si respectiv 
02.04.2018. 

Având în vedere aceste aspecte considerăm că  este necesară  promovarea unui proiect 
de hotărâre privind modificarea art.10 pct.(2) din Regulamentul de organizare si functionare 
al SPCLEP Tecuci jud. Galati , aprobat prin HCL nr.6/27.01.2005 privind infiintarea 
Serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor si aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare a acestuia, in sensul radierii din lista comunelor arondate la 
SPCLEP TECUCI a comunelor LIESTI si IVESTI pentru care s-au infiiiitat servieii 
locale de evidenta a persoanei. 

PRIMAR 
Catalin Constantin HURDIJBAE 



ROMANIA 

JUDEŢUi GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 

SERVICIUL JURl[lC , CONTEClOS, CALITATE AR1tFA 

RAPRT .i)E SPECIALITATE 

NR . 44055 DIN 19.04.2018 

Privind aiiodiflcarea art.10 pct2) din Reuiainentul de oranizare si.fuaictionare 
al SPCLEI Tecuci jud. Galafi aprobaf prin HCL nr.6127.012005 privind iaifaiittarea 
Serviciului public contunitar ioeal de evidenta a persoauelor si .aprobarea 
Rciulanientului de oraitizare si ftaaicfionare a aeestuia.. 

În conformitate cu prevederiie ait. art36 alin2 lita) si d) din Legea nr21512001 

piivind adzninistraţia publică  locaiă, republicată  cu m,  od7ificânle si coinpletările iilterioare, 

Consii.iul local exercita atributii privind privind organizarea şi funcţionarea aparatului de 

specialitate al prirnarului, ale instituţiiior şi serviciîior pnblice de interes local si atiibu ţii 
privind gestionarea serviciilor ftarnizate c ătre cetăţeiii. De aseznenea , potrivit ai1 36 alin. 

(6) Iit.a) pctJ2 Consiliul local asigură,, potrivit coznpetenţeior sale .şî în condiţiîle legii, cadriil 

necesar pentra furnizarea serviciilor pubiice de interes local privind evîden ţa persoanelor.. 

Art .25 din Ordonanţa nr. 34 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, orgaiaizarea si 
fiancţionarea serviciilor pubiice conzaznîtare de eviden ţă  a persoan.eior, cu nzodiftcarile si 
cornpletarile ulterioare prevede ca i) in zznitaiile a inistiv-teritorîae în care .nu 

ncionează  formotiuni .de evideJtta informatîzata o persoaneî servicide publice coimznitare 
locaie se injîinteaza şi se organizeoza .esalonat, o dotă  cu dotarea şi asigurarea reszseior 
zaecesare, potrivit 1egiî2) Pâââ Ia constilnirea în toate localităţile a servîciiior publîce 
comunitare de evidenta a persoaneior, oclivitatea de evidenta ca persoanelor, pentni wzîtatile 
admîuîstrativ-teritoriaie în care nu functioneazâ asci de servicii publice comaaaitare, va jî 
asigurata de servîcitie pubiice cozzazznîtare ica care smat arondate aceste locaiită,ti. 
(3) Modtjîcarea arondarii actuzde, în functie de înjîinarea şî orgzmîzarea serviciiior jntbIiice 
comuuitare potriviI prevederiior aiiri. .W se stabiieste prîiz Izot ărâre « consiliuluijizdeleutz, 1a 
propwzerea serviciuluipubiic comwzîlnrjutletewz ,. 

In baza prevederilor de znai saas , prin Anexa la Hotararea nr. 262/19.12.2017 a 
Consiliului Judetean GaJsti , conaunele IIESTI si IVESTI au fost scoase din arondarea 
SICLEP TECUCI si aroiidafe Ia SPCLEP LIESTI si IVESTI, nou infzintate si desdiise 
e1ctiv Ia data de 0t.02.2018 sî respectiv 02.04.2018. In cozisecinta se .irnpune znodiftcarea 
Regzdaznentului de orgaulzare si functionare a SICLEP Tecuci, in sens.ui ratlierii din iista 
coinunelor arondate ia SPCLEP TECU.CI a conaundor LIESTI si IVESTI pentru care 
s-au in1intat servieîi .locae de evideazta a persoanei. 

Avnd în vedere considereatete de xnai sus, aprecîern ca c ă  prezentul proiect de 
izotărâre îndeplinete condiţiile de 1ega1itate, fapt pentrn care îi szapunezn spre dezbaterea si 
aprobarea consiliulzai iocai în fornza prezentat ă . 

Consilier juridic 

Mireîa RARU 



ROMÂNIA 	 805300 TECUCI, Str. Elena Doamna, nr. 1 
JUDEŢUL GALA ŢI 	 TeL/Fax: 0236 817444 

. 	MUNICIPIUL TECUCI 	 evidenta_popula1ieimunicipiultecuci.ro 
CONSILIUL LOCAL TECUCI 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL 
DE EVIDEN ŢĂA PERSOANELOR TECUCI 	 Nr. înreg. 21023128.03.2018 

Operator de date cu caracterpersonal nr. 3079 

L 

/ 

i 	3o72 

CĂTRE, 

\ j 	 D-NUL PRIMAR AL MUN. TECUCI JUD. GALA ŢI 

În atentia :CONSILIULUILOCAL TECUCI 

Referitor la :INIŢIERE PROIECT R. O. E SR C.L.E.R TECUCI 

Document emis de: Biroul de Eviden ţă  a Persoanelor 

Vă  înaintăm alăturat nota de fundamentare privind iniţierea unui proiect de 
1iotăr2re de modficare a art. 10 pct. (2) din Regulamentul de organizare şifuncţionare 
al S. P C.L.E.P Tecuci,jud. Galaţi, aprobat prin HCL nr.. 6/2 7. 01. 2005 privind 
înjiinţarea s.P C.L.E.P si aprobarea Regulamentului de organizare sifunetionare a 
acestuia. 

Directo 
s.P C.L. 

Ang/ielina 

Documente care conţin date cu caracter personal protej 
Legii 67712001! 



CONS 
S ERVICÎUL 
OF EVIOEN 

nu, 

NOTĂ  DE FUNDAMENTARE 

PRIVIND INIŢIEREA UNUI PROIECT DE HOTĂRÂRE DE MODIFICARE 
A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 
SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ  A 
PERSOANELOR TECUCI 

În baza: 
-H.C.L.nr.6127.01 .2005 privind înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local 
de Evidenţă  a Persoanelor şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a acestuia; 
-Adresei nr.4688/20. 1 2.20 1 7 a Direc ţiei Judeţene de Evidenţă  a Persoanelor 
Galaţi cu privire la,Hot ărârea Consiliului Jude ţean Galaţi nr.262/ 1 9. 1 2 .20 1 7, 
privind stabilirea arondării comunelor dinjudeţul Galaţi. 
- Adresei nr.45043/1 7.0 1 .20 1 8 a.D.J.E.P.Gala ţi,privind înfiinţarea S.P.C.L.E.P 
Iveti,jud.Ga1aţi; 
-Adresei nr. 945/26 . 03 .20 1 8 a.D.J.E.P .Gala ţi,privind înfiinţarea 
S .P.C.L.E.P.Lieti,jud.Ga1aţi; 
Propunem ca art. 1 Opct.2 din RO./SPCLEP Tecuci s ă  aibă  următorul conţinut: 

(2) Serviciul public comunitar prime şte şi soluţionează  cererile 
cetăţenilor pe probleme specifice de eviden ţă  a persoanelor din 18 
comune arondate acestui serviciu respectiv: 

BARCEA 
BRĂHĂŞEŞTI 
BUCIUMENI 
CERŢEŞTI 	-1 

COSMEŞTII 



DIRECŢJA JUDEJEANĂ  DE EV1DENŢĂ  PERSOANEI.OR GA1. Ţ 1 

AI l Cuza bl Cnstai sc 4 et 2 Ga ţi-800216 	- 	 Nr. 	 2017 
-Itî"336.4011.866; Fax-O336.802.118 

	

-b: www.evidentagalati.ro ; E-mail: spcjep_galatiyahoo.com 	cositt ocAi Tl... ........... LiaSERVICIUL 
jt  se nse prin ftp 

e N r 
L.una 	Anu 

Catre, 

	

S.P.C.L.E.P 	 .,jul. Ga1aţi-4 t- 
Evidenţa Persoane!or 

Vă  înaintăm al ăturat, în copie, Hotărârea C.oniliului Jud. Galaţi nr. 29 2.2O17 

referitoare la modificarea arondă rii localitătilor la S.P.C.L.E.P. din jud. Galaţ . Vă  rugăm s ă  luaţ i 

m ăsuri de studiere si prelucrare cu personalul a prevederilor acestei hotă râri. 

Direcoixutiv, 

	

, Cbirnaga 	 e1 
/ 
i 

Şef Biron de Eviden.ţă  a Persoanelor, 
Bjor Corne1ivanie1 

S.C.D./ 1 exfl0.12.2017 
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ROTWÂWA 	 PSOANEtOR J..AŢ I 

• 	. 	ER.SS.iS 

, 	F 	
O3332 8OO 2015 

Str.Eroilor. 	nr. 7, MuriicipiulGalaţi - 8001 19 
Fax: 0236 - 46.07.03 	• 
Te!: 0236 — 41.10.99; 0236.30.25.20 	 . 	 Nr...W 	/20.12.2017 
Web: www. cjgalati. ro  
E-mai!: conducerecjga!ati.ro 

Către, 
Direcţia ]udeţeană  de Eviden ţă  q Persoanelor Galaţi 

S A.I.cuza, Bloc Cristal, sc. 4, etaj2, cod 800216, municipiul Gala ţi,judeţul Galaţi 

Referitor: • 	 . 
HOTĂRAREA CONSILIULU] JUDEULU] GALAI NR. 262/2017 privind 
modificarea anexei la Hot ărârea Consiliului Judeţean Galaţi n.r. 286 din 31 august 2009 
privind stabilirea arond ării comunelor din judeu1 Galaţi Ia serviciile publice 
comunita.re locale de eviden ţă  a persoanelor care fnc ţionează  în judeţul Galaţi, cu 
modificările ulterioare. 

Al ăturat •prezentei a.drese, vă  transm.item în fotocopie certificat ă  
conform cu originalul, actul adrninistrativ rnai sus arătat, emis de 
Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, în vederea punerii în aplicare. 

Facem precizarea că  actele administrative produc efecte juridice de Ia 
rnomentul comunic ării dacă  ac.estea au cracter individual şi de la 
rnomentul aducerii la cunoştinţă  publică  dacă  Rcestea au caracter normativ, 
în conformitate cu prevederile 1egiî nr. 215/2001 a adrninistraţiei publice 
locale, republica.tă, cu modific ările şi completările ulterioare. 

Totodată, vă  facern cunoscut că  actele adrninistrative cu caracter 
normativ• sunt publicate pe pagina de internet a Consiliului Judeţului Galaţi, 
Ia adresa web: www.cjgalati.ro. 

Cu deosebită  ccnsideraţie, 

S ecretarul 

1au1 

1 
Micara Burghelea/2.ex 
	

Judeului, Paul tu şcaş  
2O.17 



axej/a 	ţ rrea.consi1iuIuI Judeean GaIai.nr. 286.: dlfl 31 
ivit)d tabilirea arond ăiii comuloi din judetul Galati la serviciile 
rfare ocaIe de eviclent ă  a persoanelor care unctioneaz ă  în judetui 
ică iIe ulterioare 

lni ţ iator: Preedinteie Consiliului Jude ţean Galati, :ostel OEA; 
Numă rul cfe înregistrare ş i data depuneru proleciuluL 28.6341 N.12.2017 

Consiliul Judet,ean Gala ţ i; 
Având în vedere expunerea de motive a ini ţîatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate cornun al direc ţ iilor din aparatui de 

specialitate al Consiliului Jude ţean Galaţ i; 
Având în vedere rapoarteie de avizare ale Crnisiilor de specialitate nr. 1 si 5 ale 

Consiiiului Jude ţeafl Gala ţ i; 
Având în vedere adresa Dtrectiei Judetene c!e  Evidentă  a Persoanelor Galati nr.  

4 430/18 12 2017 înregistrată  la Cnsiliul Judetean Glati sub nr. 28 634/18 12 2017 
Având în vedere avizul Ministerului Afacerilor lnterne - Direc ţ ia pentru Eviden ţa 

Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date nr. 3966582/15.12.2017; 
Având în vedere dispozi ţ iile art. 1., art. 4 aiin. (1), precum si aie art. 25 alin. (3) din 

Ordonanta Guvernuiui nr. 84/2001 privind înfiintarea, Ïorganizarea si functionarea serviciiior 
publice comunitare de eviden ţă  a persoaneior, cu moifică rite si completăriie ulterioare; 

Având în vedere prevederile art 91 alin (1) lit d) si ale art 91 alin (5) lit a) pct 11 
din Legea administra ţiei publice loca!e nr. 215/2001, republicat ă , cu modifică rile si 
compietă rile ulterioare; 

ln temeiul prevederilor art. 97 •alin. (1) din Lgea administra ţ iei pubiice locale nr. 
215/2001, republicată , cu modificăriiei cornpletă rile ilterioă re, 

R O T Ă R ĂŞ TE: 

Art.I. Anex.a la Hotă rârea Consiliului Judeeai Gaia ţ i nr. 286 din 31 august 2009 
privtnd stabiiirea arond ării comunelor dtn judetul Galati la serviciile publice comunitare 
locaie de evidentă  a persoanelor care functionează  în judetui Galati cu modific ăriie 
ulterioare, se modifică  si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă  din prezenta 
hotă râre. 

Art.11. Prezenta hotărâre se v.a comunica: Miiisteruiui Afacerilor lnterne - Direc ţîa 
pentru Eviden ţa Persoanelor si Administrarea Bazlor de Date, Direc ţ iei Judeţene de 
Evidenţă  a Persoanelor Galaţi, serviciiior publice comunitare locale de eviden ţă  a 
persoanelor din jude ţui Gaia ţ i, precum si comunelor din judetyj Gaia ţ i. 

P RE Ş : 

Cos. 
ffi 
	1 

coiitrasernnează  J?entru ieRalitate: 
Secretarul Judeţului, 

PauI P scas 

z2 2 	 -f---- 

...... 
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ROMÂNIA 

Str. Erilor nr. 7, Municipiui Gala ţi - 800119 
Fax: 0236 - 46.07.03 
Tel: 0236 — 41.10.99; 0236.30.25.20 
Web: www.cjgalati.ro  
E-mail: conducereccjgalati.ro 

LOCAL TECUCI 
..JC COfiUliTAR LOCAL 

)......... 

•....: 	. 

Â ţV?O,C, 
09300332 lSOSOO:2O5 

	

Nr. 	/20.12.2017 

Către, 

Serviciul Public Comunitar Local de 	a Persoaneleor Tecuci 
Municipiul Tecuci, str. Elena Doamna nr. 1, Cod 805300, judeţul Galaţi 

Referitor: 
HOTĂRAREA CONSILIULUI JU.DEŢULUI GALAŢI. NR. 262/2017 privind 
moclifjcarea anexei la Hotărârea Consiliului Judetean Galati nr. 286 din 31 august 2009 
privind stabilirea arond ării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice 
comunitare locale de eviden ţă  a persoanelor care func ţionează  în judeţul Galaţi, cu 
modificările ulterioare. 

Alăturat prezentei adrese, v ă  transmitem în fotocopie certificat ă  
conform cu originalul, actul administrativ mai sus ar ătat, emis de 
Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, în vederea punerii în aplicare. 

Facem precizarea că  actele administrative produc efecte juridice de la 
momentul comunicării dacă  acestea au caracter individual şi de la 
momentul aducerii la cuno ştinţă  publică  dacă  acestea au caracter normativ, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administra ţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Totodată, vă  facem cunoscut c ă  actele administrative cu caracter 
normativ sunt publicate pe pagina de internet a Consiliului Jude ţului Galaţi, 
Ia adresa web: www.cjgalati.ro . 

Cu deosebită  consideraţie, 

/ 	/ 	. 	.... 

, 

MioaraBurghelea/2ex 	 Secré ruludeţului,Paul Puşcaş  
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DIRECIA3UDEŢEAE EVNŢĂ A PERSOANE.ORALAŢ [ 

Str. AI. 1, Cuza ,, bl. Cristal , sc. 4 , et. 2 , Galali —  80OZ6 	 Nr. 	....... ./...............28 	. 

Tel: 0336.40.866; Fax: 0336.802118 	 . 	
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Către 
- 	 Tecuci, jud Galaţi 
Biroul Eviden ţa Persoanelor 
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Vă  informăm că  începând cu data de• 1.02.2018 se descliide efectiv S.P.C.L.E.P. Iveti carea 
si  deservi cetăţenii  din com. Iveşti. Vă  rugăm să  luaţi inăsuri de informare la avizier a cet ăţenilo,,  

această  modificare şi de asenenea, s ă  luaţi măs.urile neeesare pentru ca cercrile de eliberare a actelorde 

îdentitate aje persoanelor cu domiciliul în com. Iveti depuse la institu ţia dvs. să  fie soluţionate până  la 

data de 30 ianuarie, deoarece dup ă  această  dată  se va face separarea bazelor de date. 

1)e asemenea, v ă  rugăm să  modificaţi R.O.F. ţinâncl cont de noua rearondare. În scurt timp va 

deveni operaţional şi S.P.C.L.E.P. Lieşti (1a care vor fi arondate coin. Lieşti si Fundeni), urinând s ă  vă  
iirfbrmărn despre aceasta în tirnp util. 

irectr executiv, 

Şef Birou Evîdenta Persoaielor, 
Bijor CorueIiiiie1 
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B.c.DJ 1 ex. 
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Către 	. 	
,~ LpU 	 - 

- S.P.CI.P. Tecuci, jud. Ga1ai 	 &. 
Biroul Evidenţa FPersoanelor 

 

Vă  infori ăm că  începând cu data de 2.04.201 8 se desclFiide efectiv S.P.C.L.1.P. Lie şti care 

va deservi cetăţeitii diri com. Lieşti şi Fundeni. Vă  rugărn să  luaţi .măsuri de iraformare 1a avizier a 

cetăţenilor despre această  modiflcare şi de aseinenea, s ă  b.iaţi măsurile necesare pentru.ca cererile de 

eliberare. a act1or de identitate ale persoanclor cu domiciliul în coin. Lie şti..depuse.la instituţia ds 

să  tle soluţionate până  la data de 30 inartie, deoarece dup ă  această  dată  se va face separarea bazelor 

de date. 

be asemeuea, vă  rugăni s.ă. modicaţi R.O.F. ţinânci. coit...de• noua reainndie. 

e 

•.Şef Biro.u .Evid&:.nţa..PC:rsoane1O.r, 
ujor Corue1iu-auie1 
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Din Z7 	2, 	2005 	, 

: nfiintarea Serviciului pubtic conu.lnitar tocil cie evicient ă  a ippers oanelor şi aprobrei 
Reu1ameritu1ui de orauizare ş i functionare a acesttiia. 

I rii ţiator: Primarulicipiului Tecuc jude ţul Giati; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2864 din 21.01.2005; 
Coasi liul locai al municipiu lui .fecuci, jude ţul Galaţi; 

.-.-vândînvd.ereexpunerea de motive a ini ţiatorului; 	____ 
Ăvăad în vedere raportul de specialitate întocmit de 

Avârid îîi vedere raportul de avizare întocrnit de comisia de speciaiitate nr5: 
Având în vedere avizul Inspectoratului Na ţional pentru eviden ţa persoanelor nr.20 1020 din 

)l 2005; 
Având în vedere prevederile art.38 alin. Ilit.e şi i din Legea rir.215/2001 privind adrninistra ţia 

IV1 local ă  cu niodificărite si coniplet ările uiterioare; 
Având în vedere prevederiIe art.4alin. 1 si art.9 alin.3 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 

iiiarea.i nc ţionarea serviciilor puhlice de evideri ţă  a persoanelor, cu modific ă rile S« 

tiiletări1e ulterioare; 
1 h 	 ,11 	1\ ,l 	T 	,-,r )i5flflfll 	A t,-t 	,. h1• 	irs .,1 	 r fl juZu tii i..rs.., uiîi.t. s i j a.iÂfl 	.s..,5a.,a i i.i. 	 J 	(L 	a.L fli iÂ i i i 3 Li Li. i..,Â 	l.J i 	 S.., ţ,J t.U.i 3.., ... (4  

iriletări1e ulterioare. 	 . 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art. l Cu data prezentei, se înfiin ţează, 	subordinea Consiliului Iocal al municipiului Tecuci, 
public cornunitar local de eviden ţă  a persoanelor, serviciul public de interes local, cu 

tiria1itatejuridică, cu sediul în municipiul Tecuci, str. Elena Doamna nr.i... 
Ai-t. 2 Se aprob ă  Regulamentul de organizare ş i iiinc ţioriare a serviciului public comunitar 

il de evidenţă  a persoanelor conrm anexei la prezenta hot ă râre. 
Art.3 Preluarea de c ătre Consiliul local a personalu!ui şi fondurilor financiare pentru 

i1 , tlt",irea cheltuielilor curente i de capital afereat acestei activit ăţ i, prevăzi.tte pentru anul 20()5 se 
.e prin protocol încheiat între Primar ca reprezentant aI Consiliului local şi serviciul public 

iiitar local de evideri ţă  a persoanelor, pân ă  la data de l .()2.2()()5. 
Ai-t.4 Prevederile prezentei hot ărâri vor fi aduse Ia îndeplinire prin grija Primarului 

ot-ii(ip1iilijl leci.tci 

/1 
Î!NTE DE ŞEDIN, 	 COJj&SEMNEAZĂ , 

N 

tJ 

JL% 

.,. 



ANEXĂ  LA II.C.L.NR. 

REGULAMENTUL 

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 
SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ  A 

PERSOANELOR 
MUNICIPIULUI TECUCI,JUDEŢUL GALAŢI 

Fi 

------ ------ 	 - ----- 



CAPITOLUL I 

3ISPOZFfII GE1{RAIJE 

Art. 1 - Serviciul public coinunitar Iocal de eviden ţă  a persoanelor ai 
inunicipiului Tecuci, denumit în continuare Serviciui Public Cornunitar, se 
organizează  în subordinea Consiliului Iocal al rnunicipiuiui Tecuci în tenieiul 
art. 1 aiin. (1) din Ordonan ţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiin ţarea, 
organizarca ş i funcţionarea serviciilor pubiice cornunitare cie eviden ţa a 
persoanelor, aprobat ă  cu niociificări şi cornpletări prin Legea nr. 372/2002, cu 
inodificările ş i cornpietările ulterioare. 

Art. 2 (1) Serviciul public coinunitar este constituit, potrivit prevederilor 
art. 4 aiin. (1) din Ordonan ţa Guvernului nr. 84/200 1, prin reorganizarea 
cornpartirnentului de stare civil ă  din aparatul propriu al consiliuiui Iocal al 
municipiuiui şi a formaţiunii iocale de evidenţă  inforinatizată  a persoanei. 

(2) Serviciul public comunitar local de eviden ţă  a persoanelor a3. 
rnunicipiului Tecuci se constituie cu personalitate juridic ă, prin hotârâre a 
consiiiului locai. 

Art. 3 - (1) Scopui serviciului public comunitar este acela de a exercita 
cornpeten ţele ce îi sunt conferite prin lege pentru prnierea în apiicare a 
prevederilor acteior norrnative care reglementeaz ă  activitatea de evidenţă  a 
persoanelor în sistern de gli şeu. 

(2) Activitatea serviciului public cornunitar local se des şoară  în 
interesul persoanei ş i a1 comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv 
pe baza şi în executarea legii. 

Art. 4 Activitatea Serviciului Pubiic Comunitar 1ocai este coordonat ă  ş i 
controlată  rnetodoiogic, în mod unitar, de Direc ţia pentru Evidenţa 
Persoanel,or si Administrarea Bazelor de Datc, denurnit ă  în continuare 
D.E.P.A.B.D., şi de Direcţia Judeţeană  de Evidenţa Persoaneior a judeţului 
Galati(D.i .1{P.). 

Art. 5 - (l) Serviciul public cornunitar local de eviden ţă  a persoanelor asigură  
întocrnirea, păstrarea, eviden ţa şi eliberarea actelor cle stare civii ă . a c ărţilor de 
ideniitate, a cărţilor electronice de identitate, în sistern de ghieu. 
(2) lra vederea îndeplinirii prcrogative1or cu care este investit, Serviciul public 
conuraitar coiaboreaz ă  cu cele.lalte structuri ale prim ăriei, ale Ministerului 
Afacerilor Interne ş i cooperează  cu autorităţiie puhlice. precum şi cu. 
persoane fizice ş i persoane juridice, pe proeme de interes coinun, potTivit 
prcvcdcrilor actelor normative în vigoare. 

2. 



CAPITOIÎIL 11 

ORGANIZAREA SERVICIUIUI PUBI ĂC COMUNITAR 

Art.6- (l) Structura organizatoric ă,statul de func ţii si regularnentul de organizare si frncţionare ale 
serviciului public comunitar local cle eviden ţă  a persoanelor se stabiiesc prin hotarâre a consiliului 
locai a1 municipiului Tecuci, cu avizul prealabil a1 Direc ţiei pentru Eviden ţa Persoanelor si 
Administrarea Bazelor de Date şi al Agenţici Naţionale a iuncţionari1or Publici. 

2) Organigrarna serviciului public cornunitar este prev ăzută  în anexa nr. l .la przentu1 
reguiarnent. 

(3) Statul de funcţii al serviciului public cornunitar este prev ăzut în anexa nr.2 la prezentul 
reguiament. 

Art.7- Serviciul pub2ic coanunitar local de eviden ţă  a persoanelor arc atribu ţii pe linie de: 
a-evidenţă  a persoanelor si eliberare a actelor de iclentitate; 
b-stare civil ă ; 
c-informatic ă ; 
d-analiză-sinteză,secretariat-arbivă  si relaţii publice; 
Art.8-(i) Serviciul public coinunitar iocal exercit ă  atribuţiile ce-i sunt conferite de lege pentru 
soluţioaarea cererilor cet ăţenilor care au domiciliui sau re şedinţa pe raza de competen ţă . 

(2)În vederea atingerii obiectivel.or stabi.lite ,activitatea serviciului are la baz ă  relaţii de 
autoritate (ierarbice,func ţionale),de cooperare,de coc)rdoaare si de control,potrivit atribu ţiilor 
stabilite pentru fiecare structur ă  componentă  în parte. 

(3)Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public comunitar 
local 8i structnrile subordonate acestuia în scopul meri ţinerii ,păstrării si perfecţionării stării de 
furiţio.nalitate a serviciului. 
Ace].ai tip de rel.a ţii se stabilesc între sef si personalui subordonat acestuia. 

Art.9 (1) Serviiul public comunitar Iocal de eviden ţă  a persoanei.or este organizat la nivel de 
serviciu si are în componenţă  biroul de evid.enţă  a persoaneior ,serviciul de stare 
c.ivi1ă compartiment frnanciar-contabil,resurse umane,protec ţia rnuncii,compartiment 
juridic,achizi ţii publice,compartinient administrativ. 
Art.iO-(l) Serviciul public comunitar prime şte si soluţ ioaează  cererile cetăţenilor pe probleme 
specificc de evidenţă  a persoanelor dîn municipiui Tecuci si cornunelor arondate. 

(2) Serviciul public eomunitar local de eviden ţă  a persoanelor pri.mete şi soluţionează  
cererile cetăţeni1or pe probleme specifice de eviden ţă  a persoanelor din 18 comune arondate acestui 
serviciu,respectiv: 

-BARCEA 
-BR.Ă2:IĂŞEŞTI 
-BUCIUIVIENI 
CEREŞTI 

-COSIV1EŞTI 
-J)RĂGĂNETI 

-GilIJ.IGENI 
-GOIIOR 
-IVIATCA 



-MOV)LEN) 
-MUNTEN) 
NEGR)LEŞT) 

-N)COREŞTI 
-PO)ANA 
-PR)PONETI 
-SMULŢI 
-UMBRĂREŞT) 
-VALEA MĂRULUI 
)a care nia s-au constituit înc ă  servicii pub)ice cornunitare )ocale. 

(3)Modifîcarea arond ării actuale a serviciulni public cornunitar local se stabi)e şte prin 
liotărâre a consi)iu)ui .judeţean,la propunerea serviciu)ui pub)ic comunitarjucle ţean cu avizu) 
prealabil a) ))irec ţiei pentrn Evidenţa Persoanelor si Adniinistrarea a Bazelor de 1)ate. 
ArtJI -() )Conducerea serviciu)ui pub)ic comunitar local este asigurat ă  de şeful 
serviciului(directoru) executiv). 

(2)eful serviciului este nurnit sau eliberat din func ţie prin 1aotărâre a consiliului local ,în 
condiţiile legii,cu avizul prealabil al Direc ţiei pentru Eviden ţa Persoanelor şi Adrninistrarea a 
Bazelor de Date în conformitate cu prevederi)e art.9 al.2 din Metodo)ogia privind criteriile de 
dimensionare a număru)ui de funcţii din aparatul servicii)or pub)ice comunitare loca)e de eviden ţă  a 
persoanelor ,constituirea patrirnoriiul.ui si resurselor umane ,financiare si rnateria)e ,aprobat ă  prin 

) 04/2004,cu rnodifc ări)e si comp)etării ulterioare. 
Art.12-) efui serviciului repre.zint ă  serviciul public comunitar local în relaţiile cu efii celor)alte 
structuri din cadru) prirnăriei ,cu sefii (coinandan ţii) unităţilor din Ministerul Afacerilor )nterne,cu 
instituţiile si organisrnele din afara sisternul.ui,potrivit cornpeten ţe)or legale. 

(2) In aplicarea ordinelor si instrucţiunilor de nive) superior ,efut serviciului public 
comunitar local ernite dispozi ţii obligatorii pentru tot personalul din subordine,în co.nforrnitate cu 
prevederile legale. 
Art.13-(1)eful serviciului publicc cornunitar local r ăspunde în faţa consiliului local de întreaga 
activitate pe care o desfă oară,potrivit prevederilor fiei postului. 

(2)Personalu) serviciutui public cornunitar local r ăspunde de întreaga activitate pe care o 
clesfă oară  ,în faţa sefului serviciului. 

CAP.ITOLUL 111 

ATRIBUŢI)LF SERVICIULUI IUBLIC COMUNITAR LOCAL 

Art.14- Serviciul publ.ic cornunitar local are urrnătoarele atribuţii priricipa)e: 
a)întocrnete, ţine eviden ţa ş i elibere.ază  certificatele de stare civil ă ; 
b)înregistrează  actele si fapte)e de stare civil ă,precum si menţiunile si rnodificările intervenite în 
statutul civil,în dorniciiiul si reedinţa persoane.i,în condi ţiile )egii; 
c)întocrnete si păstrează  registre)e d.e stare civilă ,în condiţiile legii; 

Aw 



d) întocmeşte, completează , rectifică, an.ulează  sau reconstituie actele de stare civil ă  ş i orice 
menţiuni efectuatepe actele dc stare civil ă, în condiţiiie legii; 

e) constata desfacerea casatoriei,prin divort,daca sotiisunt nde acordcu divortulsi nu au 
copii niinori,nascuti din •casatorie sau adoptati. 

• 	f) actuali.zează  Registrul 1ude ţean de Eviden ţă  a Persoanelor, cu datele de identificare ş i 
adresele cet ăţenilor care au domicjliul sau re şedinţa în raza de competen ţă  teritorial ă  a 
serviciului public comunitar; 

g) utilizează  şi valorifică  R.egistrul Naţional de Evidenţă  a Persoan.elor; 
1) furnizeaz ă, îri cadrul Sistemului na ţional informatic dc eviden ţă  a popuiaţiei, denumit în 

continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului Na ţional dc Eviden ţă  
a Persoanelor; 

i) furnizează, în condiţiile legii, datcle de identiicare şi de adresă  ale persoanei către 
autorităţile şi. instituţiile publice centrale, .jude ţeae şi locale, agcnţii economici şi către 
cetăţeni; 

j) primeşte, în sistem cle g1ii şeu, cererile şi documentele necesare în vederea eliber ării 
cărţilor de identitate. 

k) primeşte de ta structurile coinpetcnte c ărţile de identitate, 
1) ţine registrele de evidenţă  pentru fiecare categorie de docuniente eliberate; 
m) constată  contravenţiile şi aplică  sancţiuni, în condiţiile legii; 
n) tine evidenta contabila a veniturilor si c1eltuie1ilor, intocmeste situatii periodice privind 

venituriie, cle1tuie1i1e, personalul 
o) îndeplineşte şi aitc atribu ţii specif1ce activităţii de evidenţă  a persoaneior, reglementate prin acte 

normative. 

Secţiunea I 

ATRIBUŢII PE JINIE DE EVIBENŢĂ  A PERSOANEJ.JOR 
ŞI EIĂBERARE A ACTEI.JOR DE IBENTITATE 

Art. 15 — În dorneniul eviden ţei persoanelor şi eliberării actelor de ideatitate, serviciul public 
comunitar local are urm ătoarele atribuţii principale: 
a) primeşte,. analizeaz ă  şi soluţionează  cererile peatru eliberarea actelor de identitate, 

stabilirea dorniciliuiui, înscrierea îa actul de identitate a rnen ţiunii privind stabilirea 
reşedinţei ş i înrnânează  persoanelor fizice documentele solicitate; 

b) primeşte ş i soi;uţi.onează  cererilc de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care 
îş i scliimhă  don-iiciliul din străinătate în România;care dobâridesc cet ăţenia română  

c) pri.meşte şi soluţionează  cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor 
internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precurn şi celor aflate în arestul 
unităţiior de poliţie ori în unităţi de deten ţie din zona de responsahiiiiate şi înmânează  
persoanel or fizi ce documeatele solicitate; 

d) înregîstrează  ioate cererile, în registrele corespunz ătoare fiec ărei categorii de lucr ări, în 
conformitate cu prevederile metodologiei de Iicru; 

e) răspunde de corectiludinea datelor pre1ua1 din docurnentele prirnare şi înscrise în 
forrnularele necesare eliber ării actelor de iditate; 

) des şoai ă  aciivitâti de ditribuire a c ărti1orErlegător 
g) defăşoară  aii\ ltăt] cle prirnire, eainiaare ş 7o1vare a pctilli loi c et ătelillol, 
h) furnizeaz ă , îui condi ţiile legii, datele de intificare ş i de adresă  ale persoanei către 

autorit ăţile ş i insiituţiile publice centrale, .jude ţene ş j locale, agen ţii econornici şi către 
celăteni: 

- - -------- 

- - 	 --------- 	 ------ ---- -- --- 

ili'. 



i) efectueaz ă  verifieări cu privire la scl-iirnbarea nurnelui pe cale adrninistrativ ă ; 
j) identifică  - pe baza rnen ţiunilor operative - elernentele urm ărite, cele eu interdic ţia 

prezentei în anurnite 1oc1it ăti etc. şi anunţă  unităţ ite de poli ţie în vederea lu ării rnăsuriior 
Iegale ce se irnpun; 

k) colaborează  cu forrnaţiunile de poliţie, participând la ac ţiunile şi controalele organizate 
de acestea la tocurilc de cazarc îri cornua, hoteturi, rnotciuri, earnpinguri ş i aite unităţi de 
cazare turistic ă, în vederea identific ării persoanelor ne.puse în tegalitate pe tinie de 
evidenţă  a persoanelor, precurn şi a celor urrnărite în terneiul legii; 

1) asigură  colaborarea şi schimbul perrnanent de informa ţii cu unităţ ile operative ale M.A.I., 
în scopul realizării operative ş i de calitate a sarcinilor cornune ce 1e revin, în terneiul 
Iegii; 

rn) soluţion.ează  cererile forrna ţiunilor operative din M.A.I., S.R.L. S.P.P., Justi ţie, Parchet, 
MAp.N., privind verificarea şi identificarea punctual ă  a persoanetor fizice; 

n) acordă  sprij in. în vederea identificării operative a persoanelor internate în unit ăţi sanitare 
ş i de protecţie socială, ce nu.posedă  asupra lor acte de identîtate; 

o) forrnulează  propuneri pcntru îrnbun ătăţirea rnuncii, inodificarea rnetodologiilor de tucru 
eic.; 

p) întocrneşte situaţiite statistice şi anatizele activit ăţilor desfăşurate luriar, trirnestrial şi 
anual în cadrut serviciului; 

q) asigură  gestiunea cărţilor de identitate provizorii şi întocrne şte procesete-verbale de 
scăde.re din gestiune; 

r) răspunde de activităţite de selecţionare, creare, folosire şi păstrare a arhivei specifice; 
s) organizează, asigură  conservarea şi utitizează, în procesul muncii, evidenţele iocale 

rnanuale; 
t) asigură  protecţia datelor eu earactcr personal şi a inforrnaţiilor elasificate, preeurn şi 

securitatea docurnentelor serviciuiui, în confori -nitate cu dispoziţiite legale; 
u) sesizează  dispariţia, în alb, a tipizatelor înseriate pe Jinie de eviden ţă  a persoanelor şi 

raportează  dispari ţia acestora pe cale ierarhic ă ; 
v) răspunde de aplicarea întocn-iai a dispozi ţiilor Iegale, a ordinelor şi instrucţiunilor care 

reglementază  aetivitatea pe tinia regirnutui de eviden ţă  a prsoane1or; 
w) constată  contraven ţiile şi aplică  saneţiuni, în condi ţiile legii; 
x) îndeplineşte ş i atte atribuţii specifice activit ăţii de evidenţă  a persoanetor, reglernentate 

prin acte norn-iative. 

Secţiunea 11 

ATRIBUTIi PE LINIE DE STAE CIVILĂ  

Art. 16 - Pe tinie de staciviJ ă, serviciul pu1ic coirninitar are urrn ătoar 	atribuţii 
piinipa1e  
întocrncşte, la cerere sau c oficru potri ii legii acte de na şteie dç căs-rie şi cle 
dece.s, în dublu exernplar şi-erează  persoanelor fiz.iee îndrept ăţi.te certificate.Veditoare, 
privind acte.1e ş i faptele de stare civil ă  înregistrate 

MKI 	
- 	

- ____ ----- 



a) înscrie nenţiuni pe margitiea actelor de stare civil ă  aflate în păstrare ş i triniit cornunicări 
de nienţiurii pentni înscrierc în rcgistrele de stare civil ă  exeniplaru! I sau, dup ă  caz, 
exernplarul 11, în condi ţii!e prezentei inetodologii; 

b) eliberează, gratuit, la cererea autorit ăţ ilor pub!iee, extrase pentru uz ofîcial dc pe actele de 
stare civil ă, precurn şi fotocopii ale docurnentelor af1ate în arhiva proprie, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Na ţionale, precurn ş i ale Legii nr. 677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire 1a prelucrarea datelor cu caracter persona3 ş i !ibera 
circulaţie a acestor date; 

c) eliberează, la cererea persoanelor fîzice, dovezi privind înregistrarea unui act. cle stare 
civilă; dovezile cuprind, după  caz, precizări referitoare la inen ţiunile existente pe 
rnarginea actului de stare civil ă ; 

cl) trirnite, structurilor de eviden ţă  a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., Ia care este 
arondata unitatea administrativ-teritorial ă, între data de 0 1 -05 ale hinii pentru 1.una 
precedenta, de la data întocmirii actului de stare civil ă  sau a modifîcărilor intervenite în 
statutul civil, cornunicări norninale pentru n ăscuţii vii, cetăţeni rornâni, ori cu privire la 
rnodifîcările intervenite în statutul civil al cet ăţenilor rornâni; aete!e cle identitate ate 
persoanelor decedate ori declara ţiile din care rezultă  că  persoanele decedate nu au avut 
act de identitate se trirnit Ia structura de eviden ţă  a persoanelor clin cadrul S:P.C.L.E.P. de 
Ia ultimul loc de domiciliu; 

e) trirnite centreior rnilitare pân ă  la data cle 5 a lunii urmàtoare înregistrării decesului, 
docurnentui de evidenţă  militară  af1at asupra cet ăţenilor incorporabili sau recru ţilor; 
Efectueaza verifîcari cu privire 1a schirnbarea nurnelui pe cale administrativa. 

g) Prirneste cererile de divor ţ  pe cale adrninistrativ ă,semnate personal de eatre arnbii so ţi,îri 
faţa ofîţerului deiegat de la prirn ăria eare are in p ăstrare actul de c ăsătorie sau pe raza 
căreia se af1a ultirna locuin ţa cornună  a soţilor,inregistreaz ă  cereri!e de divor ţ  pe cale 
adrninistrativă,in Registrulde intrare-ie şire al cerilor de divor ţ  si acorda soţilor un termen 
de 30 zile calendaristice,pentru eventuaa retragere a acestora. 

h) Confrunta docurnentele cu care se face dovada identita ţii solicitanţilor (cererile de divor ţ  
pe cale administrativ ă  ,certifîcatelc cle na ştere,certifîcatul de c ăsătorie si actele de 
identitate si dupa caz decalara ţiile pe proprie răspundere,date in fata ofî ţerului de stare• 
civila,in cazul in care ultima locuin ţă  declarată  nu este aceeai cu dornieiliui sau re şedinţa 
arnbilor soţi inscris/ă  in actele de identitate)si constituie dosarul de divor ţ . 

j) Constată  desfacerea c ăsătoriei prin acordul so ţilor ,in condiţiile Metodologiei cu privire la 
aplicarea unitar ă  a dispozi ţiilor in rnaterie de stare civil ă,aprobată  prin II.G. nr. 6J201 1 
,elibereaza certificatul de divor ţ  care va fî înmariat fo ştilor soţi intr-un terrnen rnaxirn de 5 
zile lucratore. 
Soiicită  pi-in interrnediul structurii de stare civil ă  din cadrul S.P.C.L.E.P.,alocarea,din 
Rcgistrul unic al certifîeatelor cle divor ţ,a nurnăru!ui certifîcatului de divor ţ  .,care urrneaza 
a fî inscris pe acesta. 

k) lnregistreaza ,in R.N.E.P.,rnen ţiunile referitoare 1a desfacerea c ăsătoriei pe caie 
administrativă,in baza comunicarilor transrnise de c ătre primăriile unitaţilor 
adrninistrativ-teritoriale care are in p ăstrare actul de c ăsătorie,de priinăriile unitaţilor 
adrninistrativ-teritoriale de la domiciliul so ţilor care nu are in p ăstrare actul de 
căsătorie,dnotari i publici. 

1) tiimite, str1uti1or de stare civil ă  din cadrul S P C L L P la ceste arondat ă  unitatea 
adrninistrtcii1oriaJ pană  lă  data de 5 a lunir următoaie (-,fcate1e anulate la 
cornp1eta. 

m) îritocrne ş 	letirie statistice de na ştere, de c ăsătoi-ie şi de deîn conforrnitate cu 
riorrnele iristitutului Na ţional de Statistic ă, pe eare le triniit, pri ă  Ia data de 5 a l.unii 
urrnătoare înregistrării, 1a 1irecţia Judeţeană  de Statistic ă : 

________ 	 •: 



n) dispune rn ăsuriie necesare p ăstrării registrelor şi certificatelor de stare civil ă  în condiţii 
carc să  asigure evitarea deterior ării sau a dispari ţiei aeestora ş i asigură  spaţiul necesar 
destinat desaşurării activităţii de stare civil ă ; 

o) atribuie codurile numerice personale, deriurnite în continuare C.N.P., din listele d.e coduri 
precalculate, pe care Ie p ăstrează  şi arhivează  în condi ţii de deplină  securitate; 

p) propune necesarui de registre, certificate de stare civil ă , forrnulare, irnprimate auxiliare şi 
cernea ă  specială, pefltru amil următor, ş i îi comunică, anual, structurii de stare civil ă  din 
cadrul D.J.E.P.; 

q) reconstituie registrele de stare civil ă  pierdute ori distruse - par ţial sau total - prin 
copierea textuiui din. exemplarul existent, certificând exactitatea dateior înscrise prin 
semnare şi aplicarca sigiliului ş i parafci; 

r) prirneşte cererile de sciiirnbarea nurnelui pe cale administrativ ă  ş i doeumcnteie prezentate 
în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.I.E.P. la care este arondat ă  
unitatea adrninistrativ-teritorial ă ; 

s) primeşte cereriic de înscriere de rnen ţiuni cu privire 1a modific ările intervenite în 
străinătate, în statutul eivil ai persoanei, determinate de divor ţ, adopţie, schirnbare de 
nurne ş i/sau prenume, precum ş i docurnenteie ce sus ţin cererile respcctivc, pe care Ie 
înaintează  D.E.P.A.B.D., în vederea avizării îriscrierii men ţiuniior corespunzătoare sau, 
după  caz, a emiterii aprob ării; 

t) primeşte cererile de transcriere a certificatelor ş i extraselor de stare eivil ă  procurate .din 
străinătate, însoţite de actele ce ie sus ţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare 
sau respiflgere a cererii de transcriere pe care îl înainteaz ă, îrnpreună  cu întreaga 

• 

	

	documentaţi.e, în vederea aviz ării prealabile de c ătre D.3.E.P. în coordonarea c ărora se 
află ; 

u) primeşte cererile de rectificare a actelor cle stare civil ă  ş i e•fectuează  verificări pentru 
stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsui acteior de stare civil ă  sau a 
menţiunilor înscrise pe acestea, întocrn.esc docurnenta ţia ş i referatul cu propunere de 
aprobare sau respingere şi 1e înaintează  D.3.E.P., pentru aviz prealabil., în vederea erniterii 
dis.pozi ţiei de aprobare/respingere de rectificare de c ătre prirnarui unit ăţii adrninistrative-
teritoriale cornpetente; 	 . 

v) primeşte cererile de rcconstituire ş i întocrnire ulterioar ă  a actelor de stare civii ă , 
îritocrnesc docurnerita ţia ş i referatul prin care se propune prirnarului uriit ăţii 
administrativ-teritoriale erniterea dispozi ţiei de aprobare sau respingere, cu avizul 
prealahii al D.J.E.P.; 

w) înscrie în registrele de stare civil ă, de îndată , rnen ţiunile privind dobândirea, redobândirea 
sai renuriţarea ia cetăţenia român.ă, în baza comunicărilor prirnite de la D.E.P.A.B.D. prin 
structura de stare civii ă  din cadrul D.J.E.P..; 

x) transrnite, după  înscrierea men ţiunii corespunzătoare în actui de na ştere, o comunicare cu 
privire ia schirnbarea nunielui Direc ţici pentru lvidena Persoanelor şi Adrninistrarea 
Bazelor de Date, Direc ţiei Generale de Pa şapoarte din cadrul Ministeruiui Administra ţiei 
i Internelor, .Direc ţiei cazicrjudiciar, statistic ă  ş i cvidenţe operative din cadrui 

Inspectoratului General al Poli ţiei Române şi direcţiei gerieral.e a finanţeior publice 
judetene din cadrul Agentiei Nationale de Aclrninistrare riscal ă, de la locui de domiciliu 
al sohcitantului; 

- 2) înairitează  D J E P exemplarul 11 al registreWr de staic civilâ, în terrnen de 30 de zile de 
ladaia când toate fiiele din regi.tru au ot -inp1etateiup ă  ce au iost operate toate 
rnentiumle din registrul de stare cii1 ă  - c\c1aru1 l, 

Art. 1.7 - sesizează  imediat D.J.E.P, în cazul priiederli sau fu.rtului unor docurnente cle stare 
civil ă curegirnspecial; 
a)eiilerează. ia cererea persoaneior fizice îndrept ăţ ile, eertificate care s ă  ateste componen ţa 

airiihei necesare reîntreguii familiel aflate in strâliiatate,  



b)efectuează  verificările necesare avizării cererilor de reconstituire ş i de întocmire ulterioară  
a actelor de stare civil ă  pentru cetăţenii rornâni ş i persoanele fără  cetăţenie domiciliate în 
România; 

c)efectueaz ă  verificări şi întcmesc referate cu propuneri în vederea aviz ării de către D.J.E.P. 
a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civil ă  eliberate de autorit ăţile 
străine, precum ş i a cererilor de rectifîcare a actelor de stare civil ă ; 

d)efectuează  verificări şi întocmesc referate cu propunei•i în dosarele având drept obiect 
anularea, completarea, modificarea pe cale judec ătoreasc ă  a actelor de stare civ.il ă  ş i a 
rnenţiun.ilor existente pe rnarginea acestora, declararea judec ătorească  a dispariţiei şi a 
rnorţi.i unei persoane, precum şi înregistrarea tardiv ă  a naşterii; 

e)colaborează  cu autorităţile de sănătate publică judeţene şi cu rnaternit ăţiie pentru 
prevenirea cazuriIor de internare a gravidelor f ără  acte de identitate asupra lor sau a c ăror 
identitate nu este cunoscută  ş i a cazurilor de p ărăsirc a copiilor nou-născuţi şi 
neînregistraţi la starea civilă ; 

f) colaborează  Cu unităţile sanitare, institu ţiile de protec ţie socială  şi unităţile de poliţie, după  
eaz, pentru cunoa şterea permanent ă  a situaţiei nurnerice şi nominale a persoanelor cu 
situaţie neclară  pe linie de stare civil ă  ş i de evidenţă  a persoanelor, a demersurilor ce se 
fac pentru punerea acestora în legalitate, pân ă  1a rezolvarea fîec ărui caz în parte, precurn 
ş i pentru clarificarea situa ţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscut ă ; 

g) transmite, lunar, la D.J.E.P. situa ţia indicatorilor spccifîci; 
h) transmite, sernestrial, la D.J.E.P. situa ţia căsătoriilor mixte; 
i) desfăşoară  activităţi de primire, exarninare, eviden ţă  şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor; 
j) asigură  colaborarea şi schimbul perrnanent de informa ţii cu unităţile operative ale M.A.I., 

în scopul realizăriî operative şi de calitate a sarcinilor coniune ce-i revin în temeiul legii; 
k) forniulează  propuneri pentru înibun ătăţirea muricii, modifîcarea rnetodologiilor de lucru 

etc.; 
1) răspunde de activităţile de selecţionare, creare, folosire ş i păstrare a arhivei; 
rn) execută  acţiuni ş i controale cu personalul propriu sau îa colaborare cu forrna ţiunile de 

ordine publică, în unităţile sanitare ş i de protec ţie  socială, în vederea depistării 
persoanelor a 	 • 

căror naş tere nu a •fost înregistrat ă  în registrele de stare civil ă  ş i a persoanelor cu identitate 
necunoscută ; 

n) colaborează  cu forniaţiunile de poliţie pentru identificarea unor cadavre şi persoane cu 
identitate necunoscut ă, precurn ş i a părinţilor copiilor abandonaţ i; 

o) răspunde de aplicarea întocmai a dispozi ţiilor legale, a ordinelor ş i instrucţiunil.or care 
reglernenteaz ă  activitatea pe linia regimului de stare civil ă  a persoanelor; 

p)) îndeplineşte ş i altc atribu ţii specifîce activităţii de stare civilă, reglementate prin acte 
norrnative. 

cj) primeşte şi soluţionează  cererile de divor ţ  ale cetăţenilor cu domiciliul în municipiul Tecuci, 
(conform Lg.202/20 1 Oconform norrnelor rnetodologice de aplicare a legii aprobate prin 
Il.G.nr.64/20 l 1 ,publicată  în M.O.nr. i 5 1 /02.03 .20 1 1). 

Secliunea III 

ATRIBUTII PE IĂNIE INFORMATICĂ  

9 
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Art 1.8 - Pe linie inforrnatic ă, serviciul public eornunitar Iocal are urm ătoarele atribu ţ ii 
princîpale: 

a) actualizează  Registrul Jude ţean de Bviden ţă  a Persoanelor cu datelc privind persoana 
fizi.că  în baza cornunic ărilor înaintate de rninistere şi alte autorit ăţi ale admiuistraţiei 
publice centrale şi loeale, precum şi a documentelor prezentate de cet ăţeni cu ocazia 
soluţionării eererilor acestora; 

b) actualizează  Registrul Judeţean de Bvidenţă  a Persoanelor cu menţiunile operative, 
precum şi cu iriformaţiile preluate din comunicările prirnite şi extrage din R.J.E.P. 
situaţii statistice pc linie de eviden ţă  a persoanelor, utilizâncl aplicaţii.le inforrnatice puse 
la dispoziţie de D.E.P.A.B.D.; 

c) preia în Registrul Jude ţean de Evidenţă  a Persoanelor datele privind persoana fiic ă, în 
baza comunicărilor norninale pentru n ăscuţii vii, cetăţeni rornâni, ori cu prvire la 
rnodi1cările intervenite în statutul civil a1 persoanelor în vârst ă  de O- l 4 arii, precum ş i 
datele privincl persoanele decedate; 

d) preia în sistern inforrnatizat irnaginea cet ăţenilor eare solicită  eliberarea actelor de 
identitate sau care solicit ă  înscrierea men ţiunii de stabilire a re şedinţei; 

c) operează  în Registrul Jude ţean de Bvid.cnţă  a Persoanelor data înrnân ării cărţilor dc 
identitate; 

) clarifică  necoricordan.ţel.e dintre noriienclatorul arterelor de circula ţie şi situaţia din 
teren, respectiv din doeumentele cet ăţenilor; 

g) operează  corcc ţii asupra neeoneordan ţelor înregistrate în Registrul Jude ţean de Bvidenţă  
a Persoanelor (constatate cu ocazia unor verific ări sau sernnalate dc alţi utilizatori); 

h) eolaborează  cu prirnarul localităţii în vederea actualizării listele eleetorale perrnanente; 
î) desaşoară  activităţi pentru adminjstrarea re ţcici locale de calculatoare, precum şi a 

utilizatorilor la nivel de sistern de operare (J3arole, drepturi de acces, ctc.); 
j) execută  activităţi pentru între ţinerea preveritiv ă  a eclîiparnentelor din dotare; 
k) e identiază  incidentele de aplîcatie şi 1e solutionează  pc ccle referîtoarc la lîardware şî 

sistern de operare; 
l) participă  la operaţii de instalare a sistcrnelor de operare a sofiware-uiui de baz ă  şi de 

aplicaţie pe echipamenteie de calcul care cornpun sistemul informatic local, împreun ă  eu 
speciali ştii B .i .A.B.D.B.P., respeetiv S.A.B .D.E.P. Bucure şti: 

rn) asigură  înlocuirea sau eventual depanarea echiparnentelor de calcul prin firnie de 
service; 

n) asigură  protecţia datelor şi inforrnaţiilor gestionate si ia rnăsuri de prevenire a scurgerii 
cle infornîa ţii clasificate ş i secrete de serviciu; 

o) formulează  propuneri pentru îrnbun ătăţirea niuncii, rnodificarea rnetodologiilor dc lucru 
etc.; 

p) îndeplineşte şi alte atribuţii  privind actualizarea Registrului Jude ţean. de Bviden ţă  a 
Persoaneior, reglernen.tate prin acte normative.  

. 

Sectiunea IV 

ATRIBUŢII PE LINIE .E A1ALIZA-SINTEZĂ , 
SECRETARIAT ŞI RELAŢII CU PU.BLICUL 

.10 	 ___ 



Art. 19 	În dorneniul analiz ă-sinteză, secretariat şi relaţii cu publicul, serviciui publie 
cornunitar are urrnătoarele atribu ţii principale: 
a) pr&nieşte, înregi trea, ă  şi tine evidenta ordinelor, ctl3pozitI i lor instru Gtiunllor, 

regularnentelor, ştarnpilelor şi sigiliilor, asigurând repartizarea lor în cadrui serviciului; 
b) verifîcă  rnodul în care se aplică  dispoziţiile legale cu privire la ap ărarea secretului de stat 

şi de serviciu, rnodul de rnanipulare şi de păstrare a clocurnentelor secrete; 
c) organizează  şi asigură  între ţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arliivistic 

neoperativ constituit Ia nivelul serviciului, în coriforrnitate cu dispozi ţiile legale în 
rnaterie; 

d) asigură  înregistrarea intr ării/ieşirii tuturor docurnentelor şi clasarea acestora în vederea 
arhivării; 

e) repartizează  şi expediază  corespondenţa după  executarea operaţiunilor de înregistrare în 
registrele special destinate; 

f) asigură  prirnirea şi înregistrarea peti ţiilor şi urrnăreşte rezolvarea acestora în terrnenul 
legal; 

g) organizează  şi desfăşoară  activitatea cte prirnire în audien ţă  a cetăţenilor de c ătre 
conducerea serviciului sau lucr ătorul desernnat; 

h) centralizeaz ă  principaiii indicatori realizaţi, verifîcă  rnodul de îndeplinire a sarcinilor 
propuse ş i întocrneşte sintezele, situa ţiile cornparative şi analizele activit ăţilor desfăşurate 
periodic; 

i) transrnite serviciului pubtic cornunitar jude ţean de eviden ţă  a persoanelor, sintezele ş i 
analizele întocrnite; 

j) asigură  constituirea fondului arbivistic neoperativ al serviciului, din ctocurnentele 
rezultate diri activitatea de profil. 

CAPITOLTJT IV 
ACTIVITATA FINANCIARA 

ART.20- In domeniui financiar-contabil Serviciul public cornunitar local are urrnatoarete 
atrîbutii: 

a) Intocrneste lucrari referioare i aproiectele de buget de venituri si cheltuieii; 
b) Urrnareste executia cbeituielil.or aprobate; 
c) Organizeaza si conduce evidenta contabila a tuturor rnijioacelor financiare; 
d) Efectueaza operatiuni dc incasare a c/v cartii de identitate si operatiunide depunere 

nurnerar in contul de disponibiiitati deschis la Trezorerie; 
e) Intocrneste prezenta lunara si statele de saiarii pentru personalul serviciului; 
f) Asigura aclii.zitia de hunuri si servicii si achita furnizorii; 
g) Intocrneste situatii contabile lunare,trirnestriale si periodice privind cheltuieliîe si 

venituriic; 
h) Efectueaza inventarierea periodica sau ori de cate ori este nevoie; 
i) Organizeaza si conduce activitatea de personal,salarizare si pregatire profesionala; 
j) Elaboreaza propuneri privind statul de functii si personal si raporteaza 1a Agentia 

Functionarilor Puhlici; 
k) Gestionea7a si actualizeaza .artilc de nica pentru politisti, 
l)Organizcaza baza dc date privind evida_functulorpubliGG si consilicrul etic 

- 	rn) lntocrneste dosarelc cIe peroriaÎ, 
- 	ii) lntocrncstc notele contahile lalantele dcrifîcare si bilantul contahil 

o) Inocrneste situatii privind platile de nurrierar si virarnentele derulate priai Trezorerie; 
p) Intocrneste si depune dceiaratiilc lunare pentru casa de asigurari de sanatate Galati si 

casa de asigurari cic sanatatc ()PSNAJ, soinaj,finante si casa de pensii; 



q) Executa si alte iiicrari care sunt trasate de seful de servici.u; 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 

Art. 20 - (l) Atribuţiile şefului serviciului public cornunitar local ş i ale personalului Cu 
func ţii de execuţic sunt prevăzute în fişele posturilor. 	 . 

(2) Jra raport de modifîc ările intervenite în structura sau activitatea serviciului 
public cornuraitar Jocal, fî şele posturilor pân ă  la funcţia de şef de birou,• inclusiv, vor fi 
reactualizate, cu aprobarea şefului serviciului. 

(3) Fişa postului şefului serviciului va fa reactualizat ă  numai cu aprobarea 
Primarului. 

(4) Pe baza extraseior din prezentul regulament şeful serviciului public conunitar 
întocrneşte fişele posturilor pentru toate func ţiile din structură, pe care Je aprob ă  primarul 
localităţii. 
Art. 21 - Personalul serviciului public cornunitar va fa încadrat îri grupa de rnurac ă  
corespunzătoare, conform reglement ărilor în vigoare. 
Art. 22 - Personalul serviciu!ui public comunitar Iocal este obligat s ă  cunoască  şi să  aplice 
întocm.ai, prevedcrile prezentului regularnent, în p ărţile ce-1 privesc. 
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