
ROMÂNIA 
JUDEŢ ILFOV 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOMNEŞTI 
 

HOTĂRÂREA Nr. 50 
din  23.11.2012 

privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de funcții pentru funcționarii publici și a 
personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Domnești și 

din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei 
Domnești jud. Ilfov 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în sedinţa ordinară astăzi, 23.11.2012 

Având în vedere : 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de dl. Primar Boșcu Ninel Constantin; 
	  

• raportul de specialitate al secretarului Primăriei  Domneşti privind modificarea 
Organigramei si a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului 
comunei Domnești si a Serviciului Public Comunitar  Local de Evidenţă a 
Persoanelor la nivelul comunei Domneşti  înnregistrat sub nr.10249⁄18.09.2012;        

• expunerea de motive a primarului comunei Domnesti privind modificarea 
Organigramei si a Ștatului de functii ale aparatului de specialitate al primarului 
comunei Domnești cu prilejul înfiinţarii, organizării şi funcţionarii Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Domneşti prin reorganizarea 
serviciului de Stare civilă din cadrul aparatului de specialitate înregistrată sub 
nr.10248⁄18.09.2012;       

• prevederile O.G. 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; 

• prevederile Hotărârii Guvernului  nr.2104⁄2004 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 188⁄1999 privind statutul funcţionarului public, republicată si a 
Legii nr.53/2003 – Codul Muncii cu modificările si completările ulterioare; 

• prevederile O.U.G. 63⁄2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273⁄2006, 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 
aprobate prin Legea nr.13⁄2011; 

• Avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date al 
Județului Ilfov nr.1122/11.10.2012; 
 

• Adresa nr.15870/CS/22.10.2012 a Instituției Prefectului - Județul Ilfov privind 
numărul de  trei posturi alocat pentrhu înființarea S.P.C.E.P. al Comunei Domnești; 

 



• Avizul favorabil al A.N.F.P. nr.1660486/2012 pentru funcțiile publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Domnești și ale Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Domnești; 
 

• Raportul comisiilor de avizare; 
 
În temeiul art.36(3)lit.b şi art. 45(6) din legea 215⁄2001 cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă Organigrama și Ștatul de funcții pentru funcționării publici și a personalului 
contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Domnești și din cadrul 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Domnești, conform 
anexelor 1 și 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Serviciului Public Comunitar  Local 
de Evidenţă a Persoanelor şi stare civilă, în subordinea Consiliului Local al comunei 
Domneşti,  prin reorganizarea serviciului de Stare civilă din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Domneşti . 

Art.3. Serviciului Public Comunitar  Local de Evidenţă a Persoanelor şi Stare civilă 
funcţionează în subordinea Consiliului Local al comunei Domneşti, fără personalitate 
juridică. 

Art.4. Serviciului Public Comunitar  Local de Evidenţă a Persoanelor şi Stare civilă 
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.5. Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al  Serviciului Public Comunitar  
Local de Evidenţă a Persoanelor şi Stare civilă prevăzut la anexa nr.3. 

Art.6. Sediul Serviciului Public Comunitar  Local de Evidenţă a Persoanelor  va fi in incinta 
Primăriei Domneşti din com. Domneşti, str. Principală nr. 1274. 

Art.7. În exercitarea atribuțiilor în funcție de cerințele și bunul mers al instituției, Primarul 
comunei Domnești este împuternicit să facă modificări, detașări, ori permutări de posturi în 
cadrul și între compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Comunei Domnești și 
serviciile din subordinea Consiliului Local Domnești cu respectarea numărului total de 
posturi aprobate și a normelor în vigoare.                       

      Președinte de ședinţă,                                                                        Contrasemnează, 
              Năstase Victor                                                                                  /Secretar 
                                                                                                                     Zanfir Maria 
Nr. 50 
Adoptată în şedinţa din 23.11.2012 
Cu un nr. de __15__ voturi 
Din nr.total de __15__ consilieri prezenţi 
__15__ consilieri în funcţie 
	  


