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HOTĂRÂREA NR. 262 

privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii  

ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti  

  

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

văzând Referatul de aprobare nr. 301/06.07.2020 al viceprimarului 

municipiului Ploieşti domnul Panǎ George şi Raportul de Specialitate al Serviciului 

Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti nr. 60564/15.06.2020 prin 

care se propune aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public 

Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti ca urmare a aplicării prevederilor 

Hotărârii Consiliului Local nr. 176/28.05.2020, respectiv desfiinţarea postului de 

personal contractual de execuţie vacant de referent, studii medii, treapta profesională 

II din cadrul Compartimentului Evidenţa Informatizatǎ a Persoanei;  

ținând cont de raportul comun de specialitate nr. 372/07.07.2020 al Serviciului 

Resurse Umane, Organizare și Administrativ și nr. 284/07.07.2020 al Direcției 

Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte; 

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget 

finanţe, control, administrarea domeniului public şi privat, studii, strategii şi 

prognoze din data de 28.07.2020 şi avizul Comisiei de specialitate nr. 7 – Comisia 

juridică, ordine publică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenesti, petiţii şi 

reclamaţii din data de 28.07.2020; 

luând în considerare adresa nr. 6926/29.04.2020 emisă de Instituţia Prefectului 

– Judeţul Prahova, înregistratǎ la Municipiul Ploieşti cu nr. 7389/07.05.2020 şi 

adresa nr. 3322923/25.06.2020 prin care Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date avizează documentele de referinţă transmise de 

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti prin adresa 

60562/15.06.2020, anexate; 

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 176/28.05.2020 

privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al 

primarului municipiului Ploieşti şi pentru instituţiile publice locale pentru anul 2020 

conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010, actualizată; 

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,a’’ şi alin. (3) lit. ”c”, din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu 

prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 

actualizată; 



în temeiul art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1 Aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Local 

Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 ce fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Începând cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local 

nr.241/31.07.2019 îşi încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 Începând cu data prezentei, anexa la Hotărârea Consiliului Local 

nr.101/24.04.2019 se modifică potrivit prezentei hotărâri. 

Art. 4 Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5 Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziţii Publice, 

Contracte va aduce la cunoştinţă celor interesaţi prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

   

Dată în Ploieşti, astăzi, 05 august 2020 

 

 

 

                                                               Contrasemnează: 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        SECRETAR GENERAL, 

          George-Sorin-Niculae BOTEZ                    Ioana Geanina SERBINOV 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


