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Nr.27239 din 20.10.2021 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor al comunei Bod 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.27241/20.10.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.27240/20.10.2021, întocmit de Crenguța BARBĂLATĂ, Inspector; 

▪ Hotărârea Consiliului Local  al comunei Bod nr.22 din 07.03.2007 privind înființarea și aprobarea 

structurii organizatorice, a statului de funcții, a numărului de posturi și a regulamentului de organizare 

și funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Bod; 

▪ Hotărârea Consiliului Local  al comunei Bod nr.12 din 20.02.2018 privind modificarea și completarea a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 

Persoanelor al comunei Bod; 

▪ OUG nr.57/03.07.2019 privind codul administrativ; 

▪ Ordonanța nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de 

evidență a persoanelor; 

▪ LEGE nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;  

▪ HOTĂRÂRE nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în 

materie de stare civilă; 

▪ OUG nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români; 

▪ HOTĂRÂRE nr.295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 

dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și 

actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor 

de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.f) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ: 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Bod, conform ANEXEI, ce face parte integrală din 

prezenta hotărâre. 

ART.2 Începând cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice Regulament privind organizarea și 

funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Bod, aprobat anterior. 

ART.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 
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