
                                                               ROMÂNIA
                                                          JUDEŢUL ARAD
                                                        ORAŞUL PECICA
                                                      CONSILIUL LOCAL

                                                   HOTĂRÂREA  nr .86
                                                     din  11.06.2015

Privind aprobarea modificării arondării unor localităţi de către Serviciul Public
Comunitar Local De Evidenţă a Persoanelor al Oraşului  Pecica

Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11.06.2015.
Având în vedere:
-  adresa  Primăriei  comunei  Secusigiu  nr.3375/02.06.2015  privind  solicitarea  modificării
arondării  comunei  Secusigiu  pe  linie  de  evidenţă  a  persoanelor  şi  de  ghişeu  unic  de  la
Serviciul Public comunitar local de evidenţă a persoanelor al Municipiului Arad la Serviciul
public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului Pecica;
- Expunerea de motive a primarului nr. 27050/02.06.2015 cu privire la iniţierea proiectului de
hotărâre privind modificarea arondării pe linie de evidenţă a persoanelor şi de ghişeu unic a
unor localităţi,  respectiv  a comunei  Secusigiu de la Serviciul  Public  Comunitar  Local  de
evidentă a Persoanelor al Municipiului Arad la Serviciul Public Comunitar Local de evidenţă
a Persoanelor al oraşului Pecica;
- Referatul compartimentului de specialitate nr.27049/02.06.2015 cu privire la modificarea
arondării  comunei  Secusigiu  pe linie   de evidenţă  a  persoanelor  şi  de ghişeu unic  de la
Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Arad la Serviciul
public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului Pecica;
- avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne nr.12548/11.06.2015 privind aprobarea modificării arondării
comunei  Secusigiu  de  la  Serviciul  public  comunitar  local  de  evidenţă  a  persoanelor  al
municipiului Arad la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor al oraşului
Pecica;
- avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul
Ministerului  Afacerilor  Interne  nr.  12547/11.06.2015  privind  aprobarea  proiectului
Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  Serviciului  Public  Comunitar  Local  de
Evidenţă a Persoanelor al Oraşului Pecica,
-  prevederile  art.  9  alin.  (3)  din  O.G.  nr.  84/2001  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea
nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.25 alin.3 din O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată prin Legea nr.372/2002, cu
modificările şi completările ulterioare;
-  Prevederile  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, aprobate prin 
H G  nr.2104/2004 cu modificările şi completările ulterioare;         
- prevederile art.36 alin(2) lit. d) şi e); alin.6 lit.a)pct.12 şi alin.(9) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale republicate;
- votul pentru a 17 consilieri, din cei 17 în funcţie, fiind prezenţi 17 consilieri
În  temeiul  prevederilor  art.45  din  Legea  nr.215/2001-Legea  administraţiei  publice
locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
                                             HOTĂRĂŞTE
Art.1 - Începând cu data de 01.07.2015 se aprobă modificarea arondării comunei Secusigiu
pe linie de evidenţă a persoanelor şi de ghişeu unic de la Serviciul public comunitar local de
evidenţă a persoanelor al municipiului Arad la Serviciul public comunitar local de evidenţă a
persoanelor al oraşului Pecica;
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Art.2 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor al oraşului Pecica conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.3 -  Primarul  oraşului  Pecica  va  duce  la  îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri
împreună cu compartimentele de specialitate implicate din cadrul primăriei.
Art. 4 -Prevederile prezentei hotărâri se comunică la:

 Primăria comunei Secusigiu;
 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad;
 Instituţia Prefectului-Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU  SECRETAR,
BĂGUŢ CIPRIAN                                                                MUNTEANU VIOLETA
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