
 

 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN  DOLJ 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor 

pentru localitatea Coțofenii din Dos 

 

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară; 

având în vedere referatul de aprobare nr. 79606/05.03.2021 al Direcției Publice 

Comunitare de Evidență a Persoanelor Dolj, raportul de specialitate al Serviciului 

Coordonare Protecție Socială, Secretariat, Administrativ înregistrat sub nr. 

5574/09.03.2021, raportul Serviciului Juridic Administrație Locală înregistrat sub nr. 

5641/10.03.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate; 

în baza prevederilor art. 25 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 

privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de 

evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, cu avizul Direcției 

pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr. 

3468070/02.03.2021, 

în temeiul art.173  alin. (1) lit. d) și alin. (5)  lit. k), art.182 alin. (1) și art.196 

alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea arondării actuale privind activitățile de evidență a 

persoanelor  a localității Coțofenii din Dos, de la Direcția de Evidență a Persoanelor 

Craiova la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Breasta. 

Art.2. Direcția Juridică Administrație Locală Secretariat și Direcția Publică 

Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj, vor aduce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

Art.3. Câte un exemplar din prezenta se va comunica la Direcția pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, la Direcția Publică Comunitară de 

Evidență a Persoanelor Dolj, la Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova și la 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Breasta. 
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          PREŞEDINTE,                      Contrasemnează, 

DORIN-COSMIN VASILE             Secretar General al Județului 

                         ANDA NICOLAE 
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Nr. 79606 din 05.03.2021 

 

PREȘEDINTE, 

DORIN-COSMIN VASILE 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind modificarea arondării actuale a activităților de evidență a 

persoanelor pentru localitatea Coțofenii din Dos 

 

 
 Prin Hotărârea Consiliului Local Breasta nr. 47 din 12.11.2018 a fost aprobată înființarea 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Breasta, organigrama, numărul de 

personal, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu. 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Breasta este înființat în 

subordinea Consiliului Local Breasta și arondează din punct de vedere al evidenței persoanelor 

cetățenii din această localitate, desfășurând efectiv activități cu publicul de la data de 31.01.2020. 

 Consiliul Local Breasta prin Hotărârea nr. 42/11.12.2020, a aprobat asocierea cu Consiliul 

Local Coțofenii din Dos, în vederea desfășurării activităților de evidență a persoanelor și eliberării 

actelor de identitate pentru cetățenii comunei Coțofenii din Dos de către  Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidență a Persoanelor Breasta. 

 Consiliul Local Coțofenii din Dos prin Hotărârea nr. 5/22.01.2021 a aprobat asocierea cu 

Consiliul Local Breasta, în vederea desfășurării activităților de evidență a persoanelor și eliberării 

actelor de identitate pentru cetățenii comunei Coțofenii din Dos de către  Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidență a Persoanelor Breasta.  

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, prin adresa nr. 

3468070/02.03.2021 (anexată prezentului raport în copie certificată pentru conformitate), a avizat 

favorabil modificarea arondării actuale pe linie de evidență a persoanelor a localității Coțofenii din 

Dos, de la Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova la Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor Breasta. 

  Având în vedere cele menționate anterior, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (3) din 

Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor 

publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată prin Legea 372/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, propunem adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Județean Dolj, de 

modificare a arondării actuale în ceea ce privește activitatea de evidență a persoanelor a localității 

Coțofenii din Dos, de la Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova la Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidență a Persoanelor Breasta. 

 

 

Întocmit, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Marin STĂNICĂ 

                             

  
COMPARTIMENTUL JURIDIC RESURSE UMANE SECRETARIAT  ŞI RELAŢII PUBLICE 
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CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Directia Juridica, Administratie Locala, Secretariat 

Serviciul Coordonare Protectie Sociala Secretariat Administrativ 

  NR. 5574/09.03.2021 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotarare privind modificarea arondarii actuale a activitatilor de 

evidenta a persoanelor pentru localitatea Coțofenii din Dos 

 

 În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, cu modificările si completările ulterioare, 

,,(1)Se înfiinţează, în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi 

municipiilor, servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, denumite în 

continuare servicii publice comunitare locale, prin reorganizarea compartimentelor de stare 

civilă din aparatul propriu al consiliilor locale şi a formaţiunilor locale de evidenţă a populaţiei 

din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.,, 

Prin Hotarârea Consiliului Local Breasta nr.47/12.11.2018, a fost aprobată înființarea 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor  Breasta , organigrama, numărul 

de personal , statul de funcții și ROF al acestui serviciu. 

Ulterior prin Hotarârea Consiliului Local Breasta nr.47/11.12.2020 respectiv Hotarârea 

Consiliului Local Coțofenii din Dos nr.5/22.01.2021 s-a aprobat asocierea dintre Consiliul Local 

Breasta și  Consiliul Local Coțofenii din Dos în vederea  desfășurării activităților de evidență a 

persoanelor și eliberării actelor de identitate pentru cetățenii comunei  Coțofenii din Dos de către 

S.P.C.L.E.P. Breasta 

În prezent activitățile pe linie de evidență a persoanelor se desfășoară de către Direcția de 

Evidență a Persoanelor Craiova, iar pentru efectuarea acestora de către S.P.C.L.E.P. Breasta este 

necesară emiterea unei hotărâri a Consiliului Județean Dolj de modificare a arondării 

localității Coțofenii din Dos de la Direcția de Evidență a Persoanelor Craiova la S.P.C.L.E.P. 

Breasta potrivit dispozițiilor art.25 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificările si completările ulterioare, 

care dispune: 

 ,,modificarea arondarii actuale, in functie de infiintarea si organizarea serviciilor 

publice comunitare potrivit prevederilor alin. (1), se stabileste prin hotarare a consiliului 

judetean, la propunerea serviciului public comunitar judetean, cu avizul Directiei,,. 

În acest sens a fost acordat de către Direcția de Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de date avizul favorabil nr. 3468070/02.03.2021 privind modificarea arondării actuale pe 

linie de evidență a persoanelor a localității Coțofenii din Dos așa cum am menționat anterior. 

  Ca urmare, prin adresa nr. 79607/05.03.2021, înregistrata la Consiliul Judetean Dolj cu 

nr. 5344/09.03.2021, Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Dolj propune 

modificarea arondarii actuale în ceea ce priveşte activitatea de evidenta a persoanelor a localitatii 

Cotofenii din Dos, de la Directia de Evidenta a Persoanelor Craiova la Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Breasta. 

Având în vedere cele mai sus menţionate vă supun aprobării proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

 

       Sef Serviciu,                  Întocmit, 

 

Cimpoeru Adela Catalina              Consilier – Iriza Ileana  

  



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 5641/10.03.2021    

 

 

 

   RAPORT DE SPECIALITATE 

  asupra Proiectului de hotărâre privind modificarea arondării actuale a 

activităților de evidență a personelor pentru localitatea Coțofenii din Dos 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind 

modificarea arondării actuale a activităților de evidență a persoanelor pentru 

localitatea Coțofenii din Dos propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a 

constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: modificarea arondării actuale a activităților 

de evidență a persoanelor pentru localitatea Coțofenii din Dos; 

 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 

regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat 

respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă 

prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

 

-art.25 alin.(3) din OG nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.k), art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a) din 

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

ulterioare; 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu este cazul; 

     



     Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui 

compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre 

dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului 

Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind 

elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul 

        

 

 

 

          AVIZAT,                                                                                     ÎNTOCMIT, 

      ȘEF SERVICIU                     Consilier Juridic, 

 

   DAIANA STOICA                                                                  Manea Mioara-Veronica 

 

 

 

 

 




