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 HOTĂRÂREA NR.60/2020 

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Copşa Mică 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţa ordinara din data de 29 

septembrie 2020, 

 Analizând referatul de aprobare al primarului oraşului Copşa Mică nr. 5738/2020 şi raportul 

nr. 5739/2020  întocmit de S.C.L.E.P. Copşa Mică, 

 Văzând avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi a 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor şi protecţia mediului, 

 Având în vedere Avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

date nr. 3520973/07.01.2020 înregistrat la Primăria oraşului Copşa Mică cu nr. 274/14.01.2020, 

 În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) 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 Metodologiei din 24 noiembrie 2004 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, 

aprobată prin H.G. nr. 2104/2004, 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Articol unic. Se modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Copşa Mică, dupa cum urmează: 

- art. 10 alin. (2) se modifică şi va avea următorul conţinut: "Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor primeşte şi soluţioneaza cererile cetăţenilor pe probleme specifice de 

evidenţa a persoanelor din comunele arondate acestui serviciu, respectiv: comuna Micăsasa, 

comuna Şeica Mică, comuna Valea Viilor, comuna Şeica Mare, comuna Mihăileni, în care nu s-au 

constituit încă servicii publice comunitare locale"; 

- art. 16 lit. c) se modifică şi va avea următorul conţinut: "Eliberează, gratuit, la cererea autorităţilor 

publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor 

aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 legea Arhivelor Naţionale, 

precum şi Regulamentului general privind protecţia datelor (UE) nr. 679/2016"; 

- art. 19 lit. b) se modifică şi va avea următorul conţinut: "Verifică modul în care se aplică 

dispoziţiile legale cu privire la apărarea, manipularea şi păstrarea documentelor secret de serviciu". 

  

Adoptată în Copşa Mică la data de 29 septembrie 2020 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

 

    Mărgineanu Marcela Secretar general 

 Şerban Dorin 

 
Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. Institutia Prefectului; 1 ex. dosar; 1 ex. SPCLEP 

Red.Dact. S.D. 

 


