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ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BISTRA

nr.18
HOTARAREA
\
2Niilie2007
pivind inftinturea Serviciului Public
Comunitar Local
I

de Evfulenta a Persoanelor

a

Consiliul locai al comunei
ordinara din data de24 iulic 2007

Bistra judetul

Maramures,intrunit

in

sedinta

',

Avand in vedere :
expunerea de motive si proiectul de hotarare prezentata de prirnarul
comunei Bistra privind infiintarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a
Persoanelor in comuna Bistra judetul Maramures;
- avizul comisiei pentru dezvoltarea economiei buget - finante ,administrarea
domeniului public si privat al comunei din cadrul Consiliului local Bistra si al
secretarului asupra proiectului de hotarare;
Tinand seama de
2001 privind infiintarea
prevederile Ordonantei Guvernr.rlui nr.84

-

-

/

si

functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a
persoanelor,aprobata cu modificari.prin Legea nr.372/2002, Ordonanta Guvemului
nr.16 /2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.84 /2001,
prevederile Legii nr.190 /2006 privind aprobarea Ordonantei Guvemului nr.16 /2006
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nt.84 /200I privind
infiintarea,organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a
organizarea

persoanelor, O.U.G. nr.5012004 aprotpta prin Legea nr. 520/2004 si ale H.G.R.nr'
"
prevederile Legii nr.52 /2003 privind transparenta decizionala in adrninistratia
publica
i
In conformitate cu prevederile art.B6 (3) lit.b si a5 (1) din Legea nr.215 12001
privind administratia publica locala ,republicata .

2104/2004;
locala;

HOTARASTE:

Art.l.

comuna Bistrajudetul Maramures a Servicului
Public Comunitar de Evidenta a Per{oanelor;
Art.2. -Structura orqanizatorioa .statul de functii , numarul de personal,
regulamentul de organiza're si funcfionale a Serviciului Public Comunitar se vor
stabili prin Hotarare a Consiliului local Bistra;

- Se aproba infiintarea

,

i\

Art.3.-

Pentru ducerea la
Bumbar Vasile

Art.4.

a prezentei hotarari se insarcineaza dl.

-Prezentb hotarare se co

- Institutiei Prefectului judetulu
- Serviciului puflic Comunitar J
- Primarului corpunei Bistra;
- Agentiei NatiQnale a Functi
-Un exemplar sE aduce Ia

de Evidenta a persoanelor;

or Publici ;
publica prin afisare.
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