JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI VÎRFURILE

H O T Ã R Â R E A NR. 71
din 25 noiembrie 2009
privind înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor
în subordinea Consiliului local al comunei Vîrfurile
Consiliul local al comunei Vîrfurile, judeţul Arad, întrunit
în cea de-a XVI-a şedinţă ordinară a actualei legislaturi
Având în vedere:
- referatul întocmit de către D-nul Miclean Ioan – secretarul comunei Virfurile, prin care solicită iniţierea
unui proiect de hotărâre cu privire la înfiinţarea Serviciului public comunitar local de evidenţa persoanelor, în
subordinea Consiliului local al comunei Virfurile, înregistrat sub nr.1825/20.07.2009;
- prevederile din O.G. nr.84/2001, actualizatã – privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
publice comunitare de evidenţa persoanelor;
- prevederile H.G.R. nr.2104/2004, actualizată, pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de
dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor,
constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale;
- prevederile Legii nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, rerepublicată (r2), cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârile Consiliilor locale ale comunelor: Hălmagiu, Hălmăgel şi Pleşcuţa, care sunt de acord cu
arondarea la acest serviciu;
- prevederile art.36, alin.(2) lit.a, alin.(3) lit.b şi alin.(6), lit.a, pct.12 din Legea nr.215/2001 – Legea
administraţiei publice locale, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor Bucureşti privind înfiinţarea Serviciului
public comunitar local de evidenţă a persoanelor al comunei Vîrfurile;
- avizul comisiei de specialitate pentru administraţie publică locală, scrisori, petiţii şi relaţii cu publicul;
- votul; unanim al consilierilor prezenţi la şedinţa ordinară a consiliului local.
În temeiul art.45, alin.(1) şi al art.115, alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice
locale, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ã R Ă Ş T E:
Art. 1. Aprobă înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor, în subordinea
Consiliului local al comunei Virfurile, cu un număr de 3 posturi de funcţii publice de execuţie, conform Statului de
funcţii Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenţă a Persoanelor al comunei Vîrfurile, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Consiliul local al comunei Vîrfurile va asigura spaţiul şi tehnica necesară desfăşurării activităţii
Serviciului.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Virfurile şi se
comunică:
a. Instituţiei Prefectului – judeţul Arad;
b. Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor;
c. Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
d. Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad;
e. Primarului comunei Virfurile;
f. Aparatului de specialitate contabil al Primarului.
Preşedinte de şedinţă
BORDA IOAN

Contrasemnează
Secretar al comunei Vîrfurile
IOAN MICLEAN

