
 

 
 

 

 

ROMÂ NIÂ 
JUDEȚ UL ILFOV 

CONSILIUL LOCÂL ÂL COMUNEI 
DOBROES ȚI 

 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 4  
privind modificarea, completarea și actualizarea Anexei nr. 5 - Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor al Comunei Dobroești, adoptat prin H.C.L. Dobroești nr. 102/23.11.2018 

 

Analizând temeiurile juridice:  

a. O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice 

comunitare de evidență a persoanelor; 

b. Legea nr. 372/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor;  

c. O.U.G. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006, privind finanțele 

publice locale precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

d. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

e. art. 84 alin. (1), alin. (3), alin. (4) și alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) 

lit. e), art. 139 alin. (1), art. 140. alin. (1), O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Ținând cont de prevederile: 

a. H.C.L. Dobroești nr. 102/23.11.2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii aferente aparatului de specialitate al Primarului comunei Dobroești şi a serviciilor 

publice din subordinea Consiliului Local Dobroești, precum şi înfiinţarea şi organizarea 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la nivelul comunei Dobroești, 

Județ Ilfov; 

b. H.C.L. Dobroești nr. 55 / 20.06.2022 privind modificarea și aprobarea Organigramei și 

a Statului de funcții aferente aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de 

interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Dobroești, județ Ilfov 

 

Luând act de: 

a. adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ilfov nr. 19232/05.10.2022, 

înregistrată la Primăria comunei Dobroești, cu nr. 25362/07.10.2022 prin care se comunică 

documentația necesară aprobării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului 



 

 
 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Dobroești, urmare a  

modificărilor legislative intervenite și a schimbării sediului serviciului;  

b. ghidul privind amenajarea / dotarea minimală a spațiilor în care își desfășoară activitatea 

serviciile publice comunitare de evidență a persoanlor înregistrat cu nr. 3.452.313/23.09.2022; 

c. referatul de specialitate  nr. 25397/10.10.2022 întocmit de dna. Adriana Dumitru Geolea 

cu exercitarea funcției de Secretarul General al  comunei Dobroești prin completarea acestuia 

la data de 05.01.2023 ; 

d. proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 21657 din data de 24.08.2022 

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției ”Construire Dispensar (corp A) și 

Centrul Cultural (corp B), organizare șantier” pentru imobilul situat în comuna Dobroești, sat 

Dobroești, b-dul. Nicolae Bălcescu, nr. 13B, județ Ilfov; 

e. avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 

19243/22.12.2022 , înregistrat la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov cu nr. 

3494100/09.12.2022 iar la Primăria Dobroești cu nr. 32202/30.12.2022; 

 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) art. 240 și art. 243 alin. (1) lit. a) din Codul 

administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI 
întrunit în a ……………. ședință din 2023 

adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea, completarea și actualizarea Anexei nr. 5 – Regulamentul 

de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

al Comunei Dobroești, la H.C.L. Dobroești nr. 102/23.11.2018 în funcție de modificările de 

natură legislativă, conform anexei la prezentul proiect care face parte integrantă. 

 

 Art. 2 Se aprobă modificarea art. 9 la H.C.L. Dobroești nr. 102/23.11.2018 în sensul că 

sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor comunei Dobroești, 

se stabilește în comuna Dobroești, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 13 B, județul Ilfov. 

 

 Art. 3 a. Se aprobă modificarea, completarea și actualizarea Anexei nr. 5 – 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență 

a Persoanelor al Comunei Dobroești, în sensul că expresia ”Direcția pentru Evidența 

Persoanelor și Administraea Bazelor de Date” se înlocuiește cu expresia ”Direcția Generală 

pentru Evidența Persoanelor”, iar cu acronimul ”D.E.P.A.B.D” se înlocuiește cu ”D.G.E.P”. 

b. Se aprobă modificarea, completarea și actualizarea Anexei nr. 5 – Regulamentul 

de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 



 

 
 

al Comunei Dobroești, în sensul că se va elimina art. 17 iar următoarele articole se 

renumerotează. 

 Art. 4 Toate celelalte prevederi ale H.C.L. Dobroești nr. 102/23.11.2018 rămân 

neschimbate. 

  Art. 5 Primarul și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei 

Dobroești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  Art. 6 Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

  Art. 7 Prezenta hotărâre are caracter normativ. 

  

  Art. 8 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului General 

al comunei şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 

➢ Instituţia Prefectului,  

➢ Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov; 

➢ Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor comunei Dobroești, 

➢ compartiment relații cu publicul, registratură; 

➢ prin afișare la sediul Primăriei Dobroești cât și pe site-ul www.primariadobroesti.ro 

 

 

 

               PRIMAR, 

Valentin-Laurențiu CONDU   

 

 

 

             AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

                      p. Secretar General   

                                    Adriana Dumitru 

 

http://www.primariadobroesti.ro/

