
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____     

 din ___________________ 2017 
 
privind: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 
august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile 
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul 
Galaţi, cu modificările ulterioare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.361/06.01.2017 
 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere adresa Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi nr. 
3.967/25.10.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 8.361/26.10.2016; 

Având în vedere avizul Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 3752328/19.12.2016, înregistrat la 
Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 8.361/23.12.2016; 

Având în vedere dispoziţiile art. 1, art. 4 alin. (1), precum şi ale art. 25 alin. (3) 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. (1) lit. d) şi ale art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 11 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 

privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările 
ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica: Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Galaţi, serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor din judeţul Galaţi, precum şi comunelor din judeţul Galaţi. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 

 
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 
 

 

SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE LOCALE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 
Nr. 
crt. 

GALAŢI TECUCI TG. BUJOR BEREŞTI COROD ŢEPU SCÎNTEIEŞTI CUDALBI PECHEA 

1. Braniştea Barcea Băleni Bălăşeşti Corod Ţepu Scînteieşti 
Costache 

Negri 
Cuza Vodă 

2. Cuca Brăhăşeşti Băneasa Bălăbăneşti    Cudalbi Pechea 

3. Folteşti Buciumeni Corni 
Bereşti– 

Meria 
   Griviţa Rediu 

4. Frumuşiţa Cerţeşti Drăguşeni Cavadineşti    
 Slobozia 

Conachi 

5. Fundeni Cosmeşti Fîrţăneşti Rădeşti     Suhurlui 

6. Independenţa Drăgăneşti Jorăşti       

7. Nămoloasa Ghidigeni Măstăcani       

8. Piscu Gohor Oancea       

9. Schela Iveşti Suceveni       

10. Smîrdan Lieşti Vîrlezi       

11. Şendreni Matca Vlădeşti       

12. Tuluceşti Movileni        

13. 
Tudor 

Vladimirescu 
Munteni      

  

14. Vînători Nicoreşti        

15.  Negrileşti         

16.  Poiana         

17.  Priponeşti         

18.  Smulţi        

19.  Umbrăreşti        

20.  
Valea 

Mărului 
     

  

 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 8.361 din 06.01.2017 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 privind stabilirea 
arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale  de 

evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările ulterioare 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 25 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind 
înfiinţarea organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
modificarea arondării actuale a localităţilor se face în funcţie de înfiinţarea şi organizarea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor nou înfiinţate, prin hotărâre a 
consiliului judeţean, la propunerea serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a 
persoanelor şi cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 
Date. 

Actualmente, la nivelul judeţului Galaţi, sunt înfiinţate şi funcţionează efectiv servicii 
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor în următoarele localităţi: Galaţi, Tecuci, 
Tîrgu Bujor, Bereşti, Ţepu, Corod, Scînteieşti, Cudalbi şi Pechea. Fiecare dintre acestea 
deserveşte un anumit număr de comune aflate pe raza administrativ–teritorială a judeţului 
Galaţi. 

Pe măsură ce serviciile de evidenţă a persoanelor nou–înfiinţate obţin avize de 
funcţionare, cele care funcţionează în prezent vor fi degrevate de activitatea prestată pentru 
comunele care îşi constituie propriile servicii comunitare de evidenţă a persoanelor. De 
asemenea, unele dintre serviciile deja înfiinţate pot solicita, potrivit legii, rearondarea 
comunelor motivat de plasarea serviciului cât mai aproape de comuna/comunele respective. 

În fapt, la nivelul Consiliului Local al comunei Pechea, judeţul Galaţi au fost  primite 
solicitări din partea a trei comune: Suhurlui, Rediu şi Cuza Vodă pentru a fi rearondate la 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Pechea (în prezent acestea fiind 
arondate la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Galaţi). Aceasta, 
deoarece localităţile sus-arătate sunt situate mult mai aproape de comuna Pechea decât de 
municipiul Galaţi. 

În acest sens, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date 
din cadrul Ministerul Afacerilor Interne a emis avizul nr. 3752328/19.12.2016, în vederea 
modificării arondării unităţilor administrativ–teritoriale la serviciile publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor din judeţul Galaţi, prin desprinderea comunelor Suhurlui, Rediu şi Cuza 
Vodă de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Galaţi şi arondarea 
acestora la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Pechea. 

În prezent, actul administrativ care reglementează stabilirea arondării comunelor din 
judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care 
funcţionează în judeţul Galaţi este Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 
2009, cu modificările ulterioare. Prin urmare, se impune modificarea arondării actuale prin 
evidenţierea situaţiei actualizate a tuturor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor care funcţionează în judeţ. 

Solicităm rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului 
Judeţean Galaţi. 

În concluzie, propunem spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre sus-arătat. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 
 

 
 

03.01.2017                                                                                                                     Director executiv D.J.E.P. Galaţi: Chirnoagă Tudorel 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 8.361 din 06.01.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 privind stabilirea 
arondării comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare locale  de 

evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi, cu modificările 
ulterioare 

 

Prin expunerea de motive iniţiatorul propune adoptarea unei hotărâri a Consiliului 

Judeţean Galaţi privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 

286 din 31 august 2009 privind stabilirea arondării comunelor din judeţul Galaţi la 

serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul 

Galaţi, cu modificările ulterioare. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

a) starea de fapt – prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 

2009 s-a stabilit arondarea comunelor din judeţul Galaţi la serviciile publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor care funcţionează în judeţul Galaţi. În anexa hotărârii 

figurau, la acea dată, doar patru servicii publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor, şi anume: Galaţi, Tecuci, Tîrgu Bujor şi Bereşti, împreună cu arondarea 

corespunzătoare a comunelor din judeţul Galaţi la acestea. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 177 din 22 decembrie 2014 s-a 

modificat Anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 în sensul 

modificării arondării comunei Scînteieşti la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa 

Persoanelor Scînteieşti.   

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 27 din 30 martie 2015 s-a 

modificat Anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 286 din 31 august 2009 în sensul 

modificării arondării comunelor Cudalbi, Griviţa şi Costache Negri la Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Cudalbi şi, respectiv, a comunelor Pechea şi 

Slobozia Conachi la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Pechea.   

Actualmente, la nivelul judeţului Galaţi, sunt înfiinţate şi funcţionează efectiv servicii 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor în următoarele localităţi: Galaţi, 

Tecuci, Tîrgu Bujor, Bereşti, Ţepu, Corod, Scînteieşti, Cudalbi şi Pechea. 

În plus, la nivelul Consiliului Local al comunei Pechea, judeţul Galaţi au fost  primite 

solicitări din partea a trei comune: Suhurlui, Rediu şi Cuza Vodă pentru a fi rearondate la 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Pechea (în prezent acestea 

fiind arondate la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Galaţi), în fapt 

aceste localităţi fiind situate mult mai aproape de comuna Pechea decât de municipiul 

Galaţi. 

Având în vedere solicitările comunelor Suhurlui, Rediu şi Cuza Vodă de rearondare 

la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Pechea, se impune 

modificarea arondării actuale stabilită prin actul administrativ sus-arătat, prin evidenţierea 



situaţiei actualizate a tuturor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor care funcţionează în judeţ. 

În acest sens, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 

Date din cadrul Ministerul Afacerilor Interne a emis avizul nr. 3752328 din 19.12.2016, în 

vederea modificării arondării unităţilor administrativ–teritoriale la serviciile publice 

comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Galaţi, prin desprinderea 

comunelor Suhurlui, Rediu şi Cuza Vodă de la Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţa Persoanelor Galaţi şi arondarea acestora la Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţa Persoanelor Pechea. 

b) starea de drept – potrivit art. 25 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 

privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, modificarea arondării actuale a localităţilor se face în funcţie de 

înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor nou 

înfiinţate, prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea serviciului public comunitar 

judeţean de evidenţă a persoanelor şi cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date. 

Proiectul de hotărâre este întemeiat şi pe dispoziţiile art. 91 alin. (1) lit. d) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, astfel: „Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de 

atribuţii: [...] d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine.” Totodată, la 

art. 91 alin. (5) se reglementează: „în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), 

consiliul judeţean: a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: [...] 11. evidenţa 

persoanelor.” 

În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile  

pentru a fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
 

 
 

 
 
 

 
03.01.2017                                                                                                                  Director executiv D.J.E.P. Galaţi: Chirnoagă Tudorel 

Direcţia Economie şi 
Finanţe, 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională, 

Direcţia  
Arhitect Şef, 

Stoica George Epure Camelia Dumitrescu Mărioara 

 
 

 

Direcţia  
Patrimoniu, 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

Cristea Constantin Mişurnov Andrei 


