
                         

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare şi funcţionare a  

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa” 
 
Consiliul Judeţean Ialomiţa,  
Având în vedere:  
- Expunerea de motive nr.8405 din 18.11.2010 a  Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa,   
Examinând:  
- Avizul nr.2112103 din 07.10.2010 al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;  
-  Raportul nr.8404 din 18.11.2010  al Direcţiei Coordonare Organizare;         
- Raportul nr.8686 din 26.11.2010 al Comisiei juridice şi de disciplină,  
În conformitate cu: 
- prevederile art.9 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; 

- prevederile punctului 2 din anexa la Ordonanţa de Urgenţă nr.63/2010 pentru 
modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum si 
pentru stabilirea unor măsuri financiare; 

- prevederile art.91 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 52/07.09.2010  prin care 
au fost aprobate Organigrama şi Statul de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Ialomiţa;  

- prevederile art. 49 alin.1) din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nr.33/31.05.2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă ,,Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa’’, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
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Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr.33/31.05.2006 se revocă, având acelaşi obiect de reglementare. 

 
Art.3.  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
 
Art.4. Conducerea executivă şi personalul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Ialomiţa vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, care va fi 
comunicată prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, urmând a fi publicată în 
Monitorul oficial al judeţului Ialomiţa şi pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

  
  

          
 
                PREŞEDINTE   
                                                             
        Vasile Silvian CIUPERCĂ                                                             
                                                                                              Contrasemnează                                
                                                                                  Secretarul judeţului Ialomiţa 
                                                                                        Constantin STOENESCU 
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