
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN   

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea arondării localităţilor din judeţul Prahova la serviciile 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor 
  

 Având în vedere: 

 - Expunerea de motive a a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreşedinte al 

Consiliului județean Prahova şi Raportul comun nr. 19924/26.10.2015 al Serviciului 

Juridic Contencios, Relaţii Publice, Monitor Oficial, ATOP şi al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Prahova, prin care se propune modificarea arondării actuale, 

în sensul desprinderii comunei Filipeștii de Tîrg din arondarea iniţială stabilită pentru 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Băicoi, ca urmare a 

înfiinţării Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Filipeștii de 

Tîrg; 

  - Avizul favorabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea 

Bazelor de Date Bucureşti nr. 3559275/13.10.2015; 

 - Prevederile art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art.1 Se aprobă modificarea arondării localităţilor din judeţul Prahova la 

serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în sensul desprinderii 

localităţii Filipeștii de Tîrg din arondarea iniţială stabilită pentru Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Băicoi, ca urmare a înfiinţării Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Filipeștii de Tîrg. 

 Art.2  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data începerii funcţionării efective a 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Filipeștii de Tîrg. 

 Art.3 Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii  va comunica  

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

 

PREŞEDINTE, 

MIRCEA COSMA 

 

                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                   SECRETAR 

                                        MIHAIL PAVEL 
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CONSILIUL JUDEŢEAN  

VICEPREŞEDINTE  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001, 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile publice 

comunitare se organizează la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi 

municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene. 

   Potrivit prevederilor art.25 (2) din Ordonanţa Guvernului 84/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, până la constituirea în toate localităţile a 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, activitatea de evidenţă a 

persoanelor pentru unităţile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează astfel de 

servicii publice comunitare va fi asigurată de serviciile publice comunitare la care 

sunt arondate aceste localităţi. 

 Având în vedere, că în conformitate cu prevederile art.25 (1) din Ordonanţa 

Guvernului nr.84/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în comuna 

Filipeștii de Tîrg se înfiinţează şi organizează Serviciul Public Local Comunitar de 

Evidenţă a Persoanelor, iar prin Hotărârea Consiliului Local Filipeștii de Tîrg 

nr.38/2014 s-a aprobat înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidența 

Persoanelor, se impune modificarea arondării actuale, în sensul că localitatea 

Filipeștii de Tîrg se desprinde din arondarea iniţială stabilită pentru Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Băicoi. 

 Faţă de cele expuse mai sus supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

Toader Bogdan Andrei 
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RAPORT 

 

 

 

 Conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 

cu modificările şi completările ulterioare, a fost înfiinţat şi organizat Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Filipeștii de Tîrg. 

   Necesitatea înfiinţării şi organizării serviciilor publice comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor este prevăzută de art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 

84/2001 actualizată, urmând a se realiza în mod eşalonat odată cu dotarea şi 

asigurarea resurselor necesare, potrivit legii. 

 Potrivit dispoziţiilor art.25 (3) din Ordonanţa Guvernului nr.84/2001 

actualizată, modificarea arondării actuale, se stabileşte prin hotărâre a consiliului 

judeţean, la propunerea serviciului public comunitar judeţean, cu avizul Direcţiei 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. 

 Având în vedere şi avizul favorabil al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date nr. 3559275/13.10.2015, în raport cu cele prezentate, 

avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre. 
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