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CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 
 
 

HOTARAREA NR. 6/20.01.2005 
 
 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta 
ordinara in ziua de 20.01.2005, 
 Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei, dl. 
Rababoc Anghel, precum si Raportul de specialitate al secretarului comunei, 
d-na Oprescu Anemarie, 
 Tinand cont de Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, 

In conformitate cu prevederile OG 84/2001 privind infiintarea, 
organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a 
persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, 

In baza prevederilor HG 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 managementului resurselor umane, financiare si materiale si 
a Dispozitiei nr. 82242/08.12.2004 a Directorului General al Inspectoratului 
National pentru Evidenta Persoanelor privind organizarea, coordonarea si 
controlul metodologic al activitatii serviciilor publice comunitare de 
evidenta a persoanelor, 

In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 
Administratia publica locala, 

 
 

HOTARASTE : 
 
 

Art. 1 Incepand cu data de 01.01.2005 se infiinteaza serviciul public 
comunitar de evidenta a persoanelor al comunei Stefanestii de Jos, jud. Ilfov. 

Art. 2 (1) Personalul serviciului public comunitar local de evidenta a 
persoanelor este format din politisti, functionari publici si personal 
contractual. 

 (2) Functionarul public ce urmeaza a-si desfasura activitatea in 
cadrul acestui serviciu va fi preluat prin transfer, in conditiile legii, din 



cadrul Aparatului propriu al Consiliului local Stefanestii de Jos,  celelalte 
posturi urmand a fi ocupate prin concurs. 

Art. 3 Se aproba structura organizatorica, statul de functii, numarul de 
personal si regulamentul de organizare si functionare conform anexelor 1 – 3 
ce fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 4 Finantarea cheltuielilor curente si de capital a serviciului public 
comunitar de evidenta a persoanelor al comunei Stefanestii de Jos se asigura 
din veniturile proprii, subventii de la bugetul de stat si, dupa caz, de la 
bugetul local. 

Art. 5 Prezenta hotarare produce efecte la data obtinerii Avizului 
Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor. 

Art. 6 Secretarul comunei Stefanestii de Jos va asigura aducerea la 
indeplinire a prezentei hotarari. 
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