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coNstltul lbcnl AL coMUNEt oBREJA

norAnAne
privind infiintarea Seryiciului Purblic Gomunitar de Evidenla Persoanelor

al comunei OBREJT\ (la nivel de compartiment)

Consiliul Local al comunei Obreja, intrunit in sedintd ordlnari in data de 31.03.2016;
Vdzdnd Expunerea de motive si proiectul de hotdrAre al lPrimarului comunei gi

Raportul de specialitate al comparl.imentului financiar contabil ;

Av6nd in vedere Avizul Ministerului Afacerilor lnterne - Direclia pentru Evidenla
Persoanelor 9i Administrarea Baze,lor de Date nr. 3749983 din 08.03.2010

LuAnd in considerare acorclul functionarului public;
Potrivit prevederilor Ordonarntei de Urgr>nfi a Guvernului nr.6312A10 pentru

rnodificarea gi completarea Legii nr.27312006 privind finanlele pr.rblice locale, precum gi pentru
stabilirea unor mdsuri financiare;

Vizdnd prevederi le Legi i n r. 69/2Q1 0 a responsabil itili i fiscal-bugetare;
LuAnd in considerare prelvederile Lergii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor

publici, republicati, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
Conform prevederilor L.egii cadru nr.28,412010 privind salarizarea unitari a personalului

plitit din fonduri publice, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
Potrivit prevederilor OUG nr.112010 privind unele mdsuri de reincadrare in funclii a

unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum 9i alte
rnisuri in domeniul bugetar;

AvAnd in vedere prevedenile Legii nr.11812010 privind unele misuri necesare in
vederea restabilirii echilibrului bugetar;

in conformitate cu prevede,rile Ordonanlei de Urgenld nr.8412001 privind infiinlarea,
organizarea gi funclionarea servic;iilor publice comunitare de evidenti a persoanelor cu
rnodificirile gi completirile ulterioare;

LuAnd in considerare prev'ederile HG nr.210,412004 pentnl aprobarea Metodologiei
privind criteriile de dimensionare a numdrului de funclii din aparatul serviciilor publice
comunitare de evidenli a persoanelor,constituirea patrimoniulur gi managementul resurselor
umane,financiare gi materiale cu modificdrile 9i completirile ulterioare;

TinAnd cont si de avizul favorabil al connisiilor cosiliului local Obreja;
in conformitate cu prevederile afi'..7 , alin.(1) din Legea contabilitilii nr.

82l1991,republicati cu modificirrile gi completirile ulterioare, prevederile Ordinului
[Ministerului Finanlelor Publice nr.2186112009 pentru aprobarea lNormelor privind organizarea
gi efectuarea inventarierii elementerlor de natura active,lor, datoriilor gi capitalurilor proprii.

Intemeiul art.36 alin.2lit.a), alin 3, lit.b,, art.45 alin.1, art,,49 alin.1, art.61 alin.5, art.115
alin.1 lit.b, alin.3 ale Legii nr.215l20Ol, privind administralia publicd locali, republicati, cu
nnodificdrile 9i completdrile ulterioa re,

HOTATRA$TE:

Art.l - Se aprobd infiintarea Serviciului Public Comunitar de Evidenla Persoanelor
(la nivel de compartiment), fdrd personalitate juridici in subordinrea Consiliului Local Obreja



Art.z- - Se aprobd Organigrama Sen'iciului Public Comunitar dle Evidenta
Persoanelor conform Anexei 1 care face parte integranti din prt;zenta hotirAre. '

Art.3. - Se aprobd Statul cle Functii Publice al Serviciului Public Comunitar de
Evidenla Persoanelor conform Anexei 2 a si anexei nr.2b, carerfac parte integrantd din
prezenta hotdrAre.

Art.4 - Se aprobd regulamentul de organizare gi funclionarel al Serviciului public
Gomunitar de Evidenla Persoanelor conform /\nexei iJ care face parte integranti din prezenta
hotirire.

Art.s - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale serviciului public comunitar de
evidenta a persoanelor, fara personalitate juridica, se asigura del la bugeltuilocal.

Art.6. - Cu ducerea la indeplinire se incredinleazi compartimenllul financiar-contabil
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei obre.la

Art.7. - Prezenta hotdrare intrd in vigoare la rjata comunicirii.

Art.8. - HotirArea se comunicd:
- Primarului comunei Obreja
- Prefectului gi Instituliei Prefectuluijudelului Carag-Severin;- Compartimentului financiar-c;ontabil din cadrul aparatului de specialitate al

Primarului;
- Agenliei Na{ionale a Funclionarilor publici;
- Direcliei pentru Evidenla Persoanelor 9i Administrarea Bazelor de Date

Bucuresti ;

- Directiei de Evidenti a persoanelor Carag-serrerin;
- Direcliei Generale a Finanlelor publice Carag-Severin.
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