
                                                             R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 

MUNICIPIUL FĂLTICENI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 12680 / 25.06.2020                                                                                                                          
                                                                                                                        

                                                                                                                  Proiect 
 

HOTARARE 
privind prelungirea termenului de exercitare cu caracter temporar a funcţiei 

publice de conducere de Sef Serviciu Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor Fălticeni de către  domnul inspector TODICĂ GABRIEL   

 
 
Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava: 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre  înregistrat la nr. 12679 
/25.06.2020;  

- notificarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici înregistrată sub nr. 
12130 /22.06.2020; 

- HCL nr. 193/25.11.2019 privind încetarea detaşării domnului comisar – şef 
de poliţie Chelaru Romeo la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor Fălticeni, ca urmare a încetării raportului de serviciu la 
Ministerul Afacerilor Interne; 

- HCL nr. 224/19.12.2019 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei 
publice de conducere de Sef Serviciu Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor Fălticeni de către  domnul inspector TODICĂ GABRIEL;  

            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, ale  art. 509 
şi 510 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 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 01.07.2020 se aprobă prelungirea termenului de 
exercitare, pe o perioadă de maximum 3 luni, de către domnul inspector TODICĂ 
GABRIEL, a funcţiei publice de conducere de şef Serviciu Public Comunitar de 
Evidenţă a Persoanelor Fălticeni. 
 Art.2: Primarul municipiului Fălticeni, prin aparatul de specialitate, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  
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                                                                                               Nr.  12679/ 25.06.2020 
REFERAT DE APROBARE  

al proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului de exercitare cu 
caracter temporar a funcţiei publice de conducere de Sef Serviciu Public 

Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni de către  domnul inspector 
TODICĂ GABRIEL   

 
 Cadrul normativ privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor este reprezentat de O.G. nr. 84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 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, 
 Prin HCL nr. 137/23.12.2004 a fost înfiinţat Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor, în subordinea Consiliului local al municipiului Fălticeni, prin reorganizarea 
Compartimentului de stare civilă şi a formaţiunii locale de evidenţă a populaţiei din structura 
Ministerului Administraţiei şi Internelor,  dl. Chelaru Romeo deţinând funcţia de şef al acestui 
serviciu prin detaşări succesive, până la data de 01.12.2019, dată de la care domnului 
Todică Gabriel, inspector superior in cadrul serviciului, i-au fost delegate atribuţiile specifice 
funcţiei publice de conducere de şef serviciu. 

 Prin H.C.L. nr. 224/19.12.2019 s-a aprobat exercitarea cu caracter temporar a 
funcţiei publice de conducere de Sef Serviciu Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor Fălticeni de către  domnul inspector TODICĂ GABRIEL, termen care 
expiră la data de 30.06.2020. 
 Potrivit prevederilor art. 510 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările ulterioare, exercitarea cu caracter temporar a unei 

funcţii publice de conducere vacante se dispune de către persoana care 

are competenţa legală de numire în funcţia publică, pentru o perioadă de 
maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu notificare prealabilă a 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu 10 zile înainte de 
dispunerea măsurii. În mod exceptional, perioada poate fi prelungită cu 

maximum 3 luni. 
 Prin adresa nr.  12130 /22.06.2020 a fost notificată Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici cu privire la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice 
de conducere vacante de Sef Serviciu Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 
Fălticeni de către  domnul inspectorTodică Gabriel.  
 Având în vedere cele expuse propun consiliului local spre analiză şi aprobare 
proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de exercitare cu caracter 
temporar a funcţiei publice de conducere de Sef Serviciu Public Comunitar de 
Evidenţă a Persoanelor Fălticeni de către  domnul inspector TODICĂ 
GABRIEL, respectiv în perioada 01.07.2020 – 30.09.2020. 
 

INIŢIATOR 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe Cătălin Coman 


