
 

                                                              R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 25230/10.12.2020 
                                        

                                                                                                                    Proiect 
 

HOTARARE 
privind numirea doamnei ILIE ELENA în funcţia publică de conducere de Sef Serviciu 

Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni  
  
 Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al proiectului de hotărâre  înregistrat la nr. 25229/10.12.2020; 
        -     raportul final al concursului pentru ocuparea unei funcţii publice înregistrat sub nr. 
24937/07.12.2020; 
       -  prevederile art. 1, alin. 1, art. 9, alin. 3 şi art. 10 din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu 
modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 466, alin. 1, lit. a şi art. 473 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;    
În temeiul prevederilor art. 9, alin. (2) din Metodologia privind criteriile de dimensionare a 
numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu 

modificările și completările ulterioare, şi ale art. 466, alin. 1, lit. a şi art. 473 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;    
            În conformitate cu prevederile art. 129,  alin. 2, lit. a,  art. 136, alin. 10, art. 139, alin. 1 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;    
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1:  Începând cu data de 01.01.2021 doamna ILIE ELENA  se numeşte în funcţia 
publică de conducere de Sef Serviciu Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni.  
 Art.2: Numirea doamnei ILIE ELENA în funcţia publică de conducere de Sef Serviciu 
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni este condiţionată de obţinerea avizului 
Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. 
 Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea 
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
                  
                  INIŢIATOR 
                     PRIMAR 
    prof. Gheorghe-Cătălin Coman 
                                                                                                            Avizat 
                                                                                         Secretar general municipiu 
                                                                                               jr. Mihaela Busuioc 
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                                                                                                           Nr. 25229/10.12.2020 
 

REFERAT DE APROBARE  
al proiectului de hotărâre privind numirea doamnei ILIE ELENA în funcţia publică de 

conducere de Sef Serviciu Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni  
  
 Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se organizează, potrivit O.G. 

nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, la nivelul consiliilor locale 

ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judeţene, respectiv al 

municipiului Bucureşti. 

 Ca urmare a vacantării funcţiei publice de conducere de şef Serviciu Public Comunitar 

de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni a fost demarată, conform legii,  procedura de ocupare 

prin concurs a postului. 

 Potrivit raportului final  al concursului înregistrat sub nr. 24937/07.12.2020 doamna Ilie 

Elena a fost admisă pentru ocuparea funcţiei publice de conducere a SPCLEP Fălticeni, aflat 

în subordinea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni. 

 Având în vedere prevederile art. 9, alin. (2) din Metodologia privind criteriile de 

dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi 

materiale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora “numirea şi eliberarea din 

funcţie a şefilor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor se fac de 

către consiliile locale, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, în 

condiţiile legii” propun consiliului local spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind 

numirea doamnei ILIE ELENA în funcţia publică de conducere de Sef Serviciu Public 

Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni începând cu data de 01.01.2021. 

 
INIŢIATOR 
PRIMAR 

prof. Gheorghe - Cătălin Coman 


