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HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului 

public comunitar local de evidență a persoanelor al orașului Aleșd, actualizat 
 

 

Consiliul Local al oraşului Aleşd, 

Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 112 din 08.01.2020; raportul de specialitate al compartimentului 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 22074 din 

20.01.2020 şi de avizele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleșd; 

 În baza dispozițiilor art. 9 alin(3) din O.G. nr. 84/2001, privind înființarea, organizarea 

și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 372/20002, modificată și completă prin O.U.G. nr. 

50/2004, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului 

organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a 

cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi 

certificatelor de înmatriculare a vehiculelor; 

 Văzând dispozițiile HG nr. 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 managementul resurselor umane, financiare si 
materiale, cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul  prevederilor art. 129 alin(1), alin (2) lit. ”a”, alin(3) lit. ”c” și art. 196 alin(1) 

lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea serviciului public 
comunitar local de evidență a persoanelor al orașului Aleșd, actualizat, conform anexei, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciul 
SPCLEP Aleșd. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu: 
 -Instituția Prefectului județul Bihor 
 -Primarul orașului Aleșd 
 -SPCLEP Aleșd 
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Aleşd, 28 ianuarie 2020 
Nr. 9 
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 17 voturi din 17 consilieri prezenţi şi 17 în funcţie 


