ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
HOTĂRAREA NR. 130/2022
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Oraşului Covasna
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.09.2022, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în
funcţie (12) din totalul de 17 consilieri,
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor juridice şi pentru adiministraţia publică locală,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele
religioase şi alte drepturi, şi pentru programe de dezvoltare economică- solcială,
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii
publice şi comerţ, precum si avizul de legalitate dat de secretarul general al
orasului.
În temeiul prevederilor:
- Ordinul Prefectului Judeţului Covasna nr. 237/23.10.2020 privind
constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituirea a Consiliului Local al
Oraşului Covasna, Judeţul Covasna;
- OUG nr. 97 din 14 iulie 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi
actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată;
- Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă,
republicată;
- OG nr. 84 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
- Legea nr. 372 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice
comunitare de evidenţă a persoanelor;
- Pct. 72, din Cap. I, din Codul controlului intern managerial al entităţilor
publice, aprobat prin O.S.G.G nr. 600 din 20 aprilie 2018;
- art. 40 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- HCL nr. 136/2021 cu privire la aprobarea organigramei și statului de funcţii
al aparatului de specialitate al Primarului orașului Covasna, cu modificările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), alin. (3), lit. a) şi d) alin. (7) lit.
s), art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 pct. 33 lit. ee), art. 140 alin. (1), art. 196 alin.
(1) lit. a), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Cu votul “pentru” a 12 consilieri, “împotrivă” a - consilieri,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Oraşului Covasna, conform
anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 2– Cu data intrării în vigoare a prezentei HCL nr. 8/2005 cu privire la
aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii, numărul de posturi şi
regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului public comunitar local de
evidenţa persoanelor îşi încetează aplicabilitatea.
Art. 3 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Oraşului Covasna.
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