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HOTARAREA nr. 28/03.07.2013 

 

 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta extraordinara in data de  

03.07.2013,  

Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Rababoc Anghel, precum 

si Raportul de specialitate al secretarului comunei, 

 Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local, 

 În conformitate cu prevederile legii 53/2003 – Codul Muncii, republicat, modificat şi 

completat, ca şi OUG 63/2010 pentru modificarea şi completarea legii 273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,  

 Ţinând cont de adresa emisă de Instituţia Prefectului Judeţului  Ilfov cu nr.872 FN 

/23.01.2013 privind numărul de personal stabilit pentru primaria Ştefăneştii de Jos în anul 2013,  

          Având în vedere adresa emisă de Instituţia Prefectului Judeţului  Ilfov cu nr. 2737/ 

PS/11.03.2013, prin care se stabileşte numărul de posturi ce ar putea fi alocat în cazul înfiinţării 

serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor la nivelul comunei Ştefăneştii de Jos, 

            Luând în considerare adresa Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor a 

Judeţului Ilfov cu nr. 793 / 20.02.2013, prin care se descrie calitatea personalului necesar înfiinţării 

unui serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor la nivelul comunei Ştefăneştii de 

Jos, 

 Vazând Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 

872/26.04.2013; 

 Vazând Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu nr. 15934/2013, 

          În baza prevederilor OG nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările 

ulterioare, aprobate prin legea 372/2002,  

         În conformitate cu prevederile HG 2104/2004 pentru aprobarea metodologiei privind criteriile 

de dimensionare a numarului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare si materiale, 

          În baza art. 2 (3) şi 107 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare, 

 În temeiul  art. 36 alin 3 lit b si art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind 

Administraţia publică locală, 

 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

 Art. 1 Se aprobă organigrama Aparatului propriu al primarului, conform Anexei nr. 1 ce 

face parte integrantă din prezenta hotarare. 

 

 Art. 2 Se aprobă ştatul de funcţii al Aparatului propriu al primarului, conform Anexei nr. 2 

ce face parte integrantă din prezenta hotarare. 

 

 Art. 3 Se aprobă înfiinţarea biroului de Poliţie locală, prin reorganizarea compartimentului 

de poliţie locală din subordinea primarului comunei Ştefăneştii de Jos. 

 



 Art. 4 Se aprobă redenumirea compartimentului  “stare civilă, autoritate tutelară şi 

asistenţă socială” în “compartiment autoritate tutelară şi asistenţă socială”. 

 

       Art.5  Se aprobă înfiinţarea şi organizarea  Serviciului Public Comunitar  Local de Evidenţă 

a Persoanelor, în subordinea Consiliului Local al comunei Ştefăneştii de Jos,  prin reorganizarea 

compartimentului de stare civilă, autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Ştefăneştii de Jos . 

 

      Art. 6 Serviciul Public Comunitar  Local de Evidenţă a Persoanelor  funcţionează în 

subordinea Consiliului Local al comunei Ştefăneştii de Jos, fără personalitate juridică. 

 Art. 7 Serviciul Public Comunitar  Local de Evidenţă a Persoanelor  îndeplineşte atribuţiile 

prevăzute de Ordonanţa Guvernului  nr. 84⁄2004  privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea 

Serviciului Public Comunitar  Local de Evidenţă a Persoanelor, cu modificările şi completările 

ulterioare aprobate prin legea 372⁄2002 . 

   Art. 8  Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al  Serviciului Public 

Comunitar  Local de Evidenţă a Persoanelor prevăzut la anexa nr. 3. 

Art. 9  Sediul Serviciului Public Comunitar  Local de Evidenţă a Persoanelor  va fi în com. 

Ştefăneştii de Jos, str. Zorilor nr. 23. 

  Art. 10  În exercitarea atribuţiilor în funcţie de cerinţele şi bunul mers al instituţiei, 

Primarul comunei Ştefăneştii de Jos este împuternicit  sa facă modificări, detaşări, ori permutari de 

posturi în cadrul şi între compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Comunei 

Ştefăneştii de Jos şi serviciile din subordinea Consiliului Local Ştefăneştii de Jos cu respectarea 

numărului total de posturi aprobate şi a normelor în vigoare. 

    Art. 11  Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari. 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                                   SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consilieri prezenti:  13 

Cu un numar de __13__ voturi “pentru” din 15 consilieri in functie. 



PRIMAR 

SECRETAR 
ADMINISTRATOR 

PUBLIC 
CONSILIER 

PERSONAL 
VICEPRIMAR 

CONSILIUL 

LOCAL 

 
Serviciul public 

comunitar local de 

evidenţa a persoanelor 

3 

-- 

3 

PRIMARIA COMUNEI ŞTEFĂNEŞTII DE JOS – JUD. ILFOV                                                                    ANEXA NR. 1 LA HCL_____/2013 

 

 

 

 

 

 

Compartiment 
fond funciar şi 

agricultură 

3 

-- 

3 

Compartiment 

autoritate 

tutelară şi 

asistenţă 

socială 
(include 

asistenţii 

personali) 

30 

-- 

30 

Compartiment 

de specialitate 

pentru proiecte 
cu finanţare 

europeană 

4 

-- 

4 

PRIMAR, 

 

ANGHEL RABABOC 

Compartiment 

buget-finanţe, 

impozite şi 
taxe, 

contabilitate 

 

5 

-- 

5 

Compartiment 
auxiliar, 

administraţie 

gospodărească şi 
arhivă 

5 

-- 

5 

Serviciul 
public de 

alimentare 

cu apă 

6 

- 

6 

Birou poliţie 

locală 

 

6 

1 

5 

Compartiment 

de urbanism, 
cadastru, 

mediu, 

autoritate 
autorizare taxi 

1 

-- 

1 


