
 
                      Proiect 

             Nr. 40 din 26.01.2021 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind modificarea arondării unor unități administrativ-teritoriale la serviciile publice 

comunitare de evidență a persoanelor de pe raza Județului Botoșani 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de ________2021, 

 urmare a adresei Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al județului Botoșani 

nr. E 408.192 din 11.12.2020, 

 analizând Referatul de aprobare al preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr. 99 din 

05.01.2021, prin care se propune modificarea arondării unor unități administrativ-teritoriale la serviciile 

publice comunitare de evidență a persoanelor de pe raza Județului Botoșani, 

 având în vedere:  

-  Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală, nr. 100                

din 05.01.2021, 

 - avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare, parteneriate și fonduri europene, 

 - avizul nr. 3467458 din 18.01.2021 al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

Bazelor de Date București, 

 în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (3) din Ordonanța Guvernului 84/2001 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5) lit. k) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale la Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Botoșani prin trecerea comunei Răchiți la Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Răchiți. 

 

Art. 2 Lista unităţilor administrativ-teritoriale arondate la Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Botoșani și Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor al Comunei Răchiți este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data începerii funcţionării efective a Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Răchiți. 

 

 



Art. 4 Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Botoşani și Serviciul 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Răchiți vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

                        PREŞEDINTE,                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

              Doina – Elena Federovici                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                       Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr. _____ din ________2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Anexa  

  la Hotărârea nr. _____ din __________2021 

 

Lista unităților administrativ-teritoriale arondate la  

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Răchiți și  

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Botoșani  

 

1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Răchiți: 

- comuna Răchiți; 

 

2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Botoșani: 

 

- municipiul Botoșani; 

- comuna Bălușeni; 

- comuna Blândești; 

- comuna Corni; 

- comuna Cristești; 

- comuna Curtești; 

- comuna Gorbănești; 

- comuna Lunca; 

- comuna Mihai Eminescu; 

- comuna Nicșeni; 

- comuna Roma; 

- comuna Stăuceni; 

- comuna Sulița; 

- comuna Tudora; 

- comuna Unțeni; 

- comuna Vorona. 

 

 

 

 

                        PREŞEDINTE,                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

               Doina – Elena Federovici                               SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                       Marcel – Stelică Bejenariu 

 

 



 

 
  Nr. 99 din 05.01.2021 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

În conformitate cu prevederile art. 25 din Ordonanţa Guvernului 84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi 

completările ulterioare, în unităţile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează formaţiuni de 

evidenţă informatizată a persoanei serviciile publice comunitare locale se înfiinţează şi se organizează 

eşalonat, o dată cu dotarea şi asigurarea resurselor necesare, potrivit legii. Până la constituirea în toate 

localităţile a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, activitatea de evidenţă a 

persoanelor, pentru unităţile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează astfel de servicii publice 

comunitare, va fi asigurată de serviciile publice comunitare la care sunt arondate în prezent aceste 

localităţi. Modificarea arondării actuale, în funcţie de înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice 

comunitare, se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea serviciului public comunitar 

judeţean, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date Bucureşti. 

Cu adresa nr. E 408.192 din 11.12.2020 Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al 

Judeţului Botoşani a transmis propunerea de modificare a arondării unităţilor administrativ-teritoriale, ca 

urmare a adoptării  Hotărârii Consiliului Local Răchiți nr. 69 din 21.12.2018, prin care se aprobă 

înfiinţarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a persoanelor al Comunei Răchiți, precum și 

trecerea comunei Răchiți de la SPCLEP Botoșani la SPCLEP Răchiți. 

După efectuarea  modificării rezultă următoarea arondare a unităţilor administrativ-teritoriale la 

cele două servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor: 

 

1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Răchiți: 

- comuna Răchiți; 

 

2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Botoșani: 

 

- municipiul Botoșani; 

- comuna Bălușeni; 

- comuna Blândești; 

- comuna Corni; 

- comuna Cristești; 

- comuna Curtești; 

- comuna Gorbănești; 

- comuna Lunca; 

- comuna Mihai Eminescu; 

- comuna Nicșeni; 

http://depabd.mai.gov.ro/


 

- comuna Roma; 

- comuna Stăuceni; 

- comuna Sulița; 

- comuna Tudora; 

- comuna Unțeni; 

- comuna Vorona. 

 

Având în vedere cele prezentate, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în 

forma prezentată.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Doina – Elena Federovici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
            DIRECŢIA JURIDICĂ, 

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

            Nr. 100 din 05.01.2021 

 

                 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 25 din Ordonanţa Guvernului 84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi 

completările ulterioare, în unităţile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează formaţiuni de 

evidenţă informatizată a persoanei serviciile publice comunitare locale se înfiinţează şi se organizează 

eşalonat, o dată cu dotarea şi asigurarea resurselor necesare, potrivit legii. Până la constituirea în toate 

localităţile a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, activitatea de evidenţă a 

persoanelor, pentru unităţile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează astfel de servicii publice 

comunitare, va fi asigurată de serviciile publice comunitare la care sunt arondate în prezent aceste 

localităţi. Modificarea arondării actuale, în funcţie de înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice 

comunitare, se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea serviciului public comunitar 

judeţean, cu avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti.    

Cu adresa nr. E 408.192 din 11.12.2020 Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al 

Judeţului Botoşani a transmis propunerea de modificare a arondării unităţilor administrativ-teritoriale, ca 

urmare a adoptării  Hotărârii Consiliului Local Răchiți nr. 69 din 21.12.2018, prin care se aprobă 

înfiinţarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a persoanelor al Comunei Răchiți, precum și 

trecerea comunei Răchiți de la SPCLEP Botoșani la SPCLEP Răchiți. 

În acest sens a fost întocmit proiectul de Hotărâre al Consiliului Judeţean Botoşani prin care se 

propune modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale la Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Botoșani prin trecerea comunei Răchiți la Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Comunei Răchiți: 

 

1. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Comunei Răchiți: 

- comuna Răchiți; 

 

2. Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Botoșani: 

 

- municipiul Botoșani; 

- comuna Bălușeni; 

- comuna Blândești; 

- comuna Corni; 

- comuna Cristești; 

- comuna Curtești; 

- comuna Gorbănești; 
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- comuna Lunca; 

 

- comuna Mihai Eminescu; 

- comuna Nicșeni; 

- comuna Roma; 

- comuna Stăuceni; 

- comuna Sulița; 

- comuna Tudora; 

- comuna Unțeni; 

- comuna Vorona. 

 

Faţă de cele de mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi 

înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a proiectului de hotărâre în forma 

prezentată.  

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Amalia Marian 

 


