
A 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN TELEORMAN 

.., A 

HOTARARE 

pentru: modificarea statului de funcţii prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Teleorman nr. 198 din 17 decembrie 2021 
privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor al judeţului Teleorman şi aprobarea organigramei, a 
statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare, 
cu modificările ulterioare 

Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform 
prevederilor art. 178 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 13244 din 21.06. 2022 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Teleorman; 
- raportul de specialitate nr.13350 din 21.06. 2022 al Direcţiei economice; 
- adresa nr.2515 din 6.06.2022 a Direcţiei Judeţeane de Evidenţă a Persoanelor 

Teleorman, înregistrată la Consiliul Judeţean Teleorman cu nr.12530 din 7.06.2022; 
- avizul de legalitate nr.13331 din 21.06.2022 al Direcţiei juridice; 
- avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, 

pentru activităţi ştiinţifice, activităţi economice, agricultură, învăţământ, sănătate, 

cultură, culte, sport şi tineret, precum şi pentru protecţie socială şi al Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 35/18.02.2022 privind 
schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al 
judeţului Teleorman în Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Teleorman; 

- prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţa 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c), art. 190 alin. (4), art. 191 
alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) şi art. 409 alin.(3) lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.a) şi art. 22 alin.(1) lit.a) şi 

alin.(2) lit.c) din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 134 din data de 26 
august 2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Judeţean Teleorman; 

F-5. 5-03, ed.1,rev. l 






