
  

         R O M Â N I A 
                        CONSILIUL LOCAL COMUNA GÂNGIOVA 

                  JUDETUL DOLJ 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 45 / 19.12.2022 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare  
al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Gângiova  

 
    Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul 
Prefectului-Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 19.12.2022, 
ora 13,00 ; 
    Avand in vedere proiectul de hotarare nr.76/12.10.2022 - proiect din iniţiativa primarului, 
referatul de aprobare nr.5800/12.10.2022 al domnului primar, Preda Cristache din care reiese 
necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind Regulamentul de Organizare si 
Functionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor  Gângiova, 
raportul de specialitate nr.6197/17.10.2022 al SPCLEP Gângiova, Avizul 
nr.83720/17.11.2022 al D.E.P.A.B.D., Raportul de control nr.56421/25.03.2022 al D.P.C.E.P. 
Dolj, art.4 si art.9, alin.3 din OG nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenta persoanelor, cu modificarile si completarile 
ulterioare, coroborate cu art.4, alin.1 din Anexa la Metodologia 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 aprobate prin HG nr.2104/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG 
nr.33/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind actele de stare 
civila si actele de identitate ale cetatenilor romani, HCL nr.5/2011, Avizul comisiei de 
specialitate a Consiliului Local; 
    În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(7) lit.l), art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, art.139 
alin.(1), art.196  alin.(1) lit.a), art.197 alin.(1), alin.(2) și alin.(4), art.198 alin.(1) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1.Se aprobă Regulamentul de Organizare si Functionare al Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor  Gângiova , conform Anexei nr.1 care face 
parte integranta din prezenta hotarare.  
Art.2.Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Gângiova va duce la 
îndeplinire prezenta hotarare. 
Art.3.Incepand cu data prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea 
nr.5/26.05.2011. 
Art.4.Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului-Judetul Dolj, Primarului 
comunei Gângiova,   S.P.C.L.E.P. Gângiova si va fi afisata pe site-ul institutiei. 
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Adoptata in sedinta din data de  19.12.2022 
Cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 
consilieri prezenti 


