
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI

Nr. ______/_____.2009 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţului Galaţi privind  
stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la Serviciile Publice Comunitare 

Locale de Evidenţă a Persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi

În prezent, la nivelul judeţului Galaţi sunt înfiinţate Servicii Publice Comunitare 
Locale de Evidenţă a Persoanelor (S.P.C.L.E.P. -uri) în următoarele localităţi: Galaţi, 
Tecuci, TG. Bujor, Bereşti, Ţepu, Corod, Munteni, Bereşti – Meria, Lieşti,  Oancea. 

Dintre aceste sunt funcţionale şi funcţionează efectiv următoarele: S.P.C.L.E.P. 
Galaţi, S.P.C.L.E.P. Tecuci, S.P.C.L.E.P. TG. Bujor, S.P.C.L.E.P. Bereşti. În ceea ce 
priveşte S.P.C.L.E.P. Ţepu, Corod, Munteni, Bereşti – Meria, Lieşti,  Oancea, acestea 
sunt în faza în care se derulează procedura de obţinere a avizului de funcţionare, aviz 
care se eliberează de către Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi care 
presupune îndeplinirea cumulativă a unor condiţii (administrative, tehnice, de personal).  

Fiecare dintre S.P.C.L.E.P. – urile care funcţionează deserveşte un număr de 
comune aflate în judeţul Galaţi. Odată cu obţinerea de către S.P.C.L.E.P. – urile nou 
înfiinţate a avizelor de funcţionare, S.P.C.L.E.P. – urile care funcţionează în prezent vor 
fi degrevate de activitatea prestată pentru comunele care vor avea Servicii  Publice 
Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor proprii şi funcţionale.  

Pentru aceasta, este necesară la nivelul judeţului Galaţi stabilirea arondării 
comunelor la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor care 
funcţionează, întrucât, conform prevederilor art. 25 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 
84/2001 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare: „Modificarea arondării 
actuale, în funcţie de înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice comunitare potrivit 
prevederilor alin. (1), se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea 
serviciului public comunitar judeţean, cu avizul Inspectoratului”. 

Solicităm avizele comisiilor de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii şi
prognoză economico-socială şi nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale 
Consiliului Judeţului Galaţi; 
 În concluzie, propunem spre dezbatere şi aprobare şedinţei în plen a Consiliului 
Judeţului Galaţi, prezentul proiect de hotărâre. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Eugen CHEBAC 



HOTĂRÂREA Nr.____ 
din ___________________ 2009 

 
privind: stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Eugen Chebac  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: __________/__________.2009 
 

Consiliul Judeţului Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate ale direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţului Galaţi; 
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii şi

prognoză economico-socială şi nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale Consiliului Judeţului 
Galaţi;  

Având în vedere Avizul nr. ____/________.2009 al Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa
Persoanelor, înregistrat la Consiliul Judeţului Galaţi sub nr. _____/______. 

Având în vedere dispoziţiile art. 1, 2, 4, 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (5) lit. a) pct. 11 şi art. 104 alin. (6) lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se stabileşte arondarea comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Arondarea stabilită la art. 1, va fi modificată corespunzător, prin hotărâre a 
Consiliului Judeţului Galaţi, în funcţie de necesitatea eficientizării activităţii şi în interesul 
comunităţilor locale, odată cu obţinerea de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă 
a persoanelor nou înfiinţate a avizelor de funcţionare din partea Inspectoratului Naţional pentru 
Evidenţa Persoanelor. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Galaţi, serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Galaţi şi
comunelor din judeţul Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N TE, 
 

Eugen Chebac 
 

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş
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ANEXĂ

Arondarea comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de evidenţă 
a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi

NR.
CRT.

S.P.C.L.E.P. 
GALAŢI

S.P.C.L.E.P. 
TECUCI 

S.P.C.L.E.P. 
TG.BUJOR 

S.P.C.L.E.P. 
BEREŞTI 

1. Braniştea Barcea Băleni Bălăşeşti 
2. Costache Negri Brăhăşeşti Băneasa Bălăbăneşti 
3.  Cuca Buciumeni Corni Bereşti Meria 
4. Cuza Vodă Cerţeşti Drăguşeni Cavadineşti 
5. Folteşti Corod Fîrţăneşti Rădeşti 
6. Frumuşiţa Cosmeşti Jorăşti  
7. Fundeni Cudalbi Măstăcani  
8. Independenţa Drăgăneşti Oancea  
9. Nămoloasa Ghidigeni Suceveni  
10. Pechea Gohor Vîrlezi  
11. Piscu  Griviţa Vlădeşti  
12. Rediu Iveşti   
13. Slobozia-Conachi Lieşti   
14. Şendreni Matca   
15. Tuluceşti Movileni   
16. Tudor Vladimirescu  Munteni   
17. Vînători Nicoreşti   
18. Schela Priponeşti   
19. Scînteieşti Smulţi
20. Smîrdan Ţepu   
21. Suhurlui Valea Mărului   
22.  Poiana   
23.  Negrileşti   
24.  Umbrăreşti   


