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H O T Ă R Â R E 
 
 

REFERITOR LA: Aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi 
    numărului de posturi pentru Serviciul Public Comunitar de   

   Evidenţă a Persoanelor Caracal. 
 
EXPUNERE DE MOTIVE:  
Asigurarea coerenţei şi calităţii serviciilor prestate comunităţii în domeniul întocmirii şi eliberării 

actelor de stare civilă, actelor de identitate, a paşapoartelor, precum şi creşterea nivelului profesional în 
cadrul untăţii de evidenţă a persoanelor, determină unele transformări în structura organizatorică a 
Serviciului. 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 2338/25.02.2008 al Direcţiei Resurse Umane din cadrul Primăriei 

municipiului Caracal; 
- OG 84/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor, cu modificările şi compeltările ulterioare; 
- HG 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de 

funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor; 
-Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale; 
-Legea nr. 188/1999, privind Satutul funcţionarilor publici, republicată (r2);  
-Adresa nr. 1056089/27.11.2007 a ANFP prin care se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor 

publice pentru anul 2008 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008, privind reglementarea drepturilor salariale şi a 

altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006; 
- prevederile Odonanţei Guvernului nr. 10/2008 cu privire la creşterile salariale ce se vor acorda în 

anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.24/2000, privind 
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contratual din sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2006; 

- Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 36 (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată (r1) 
- Avizul comisiei pentru probleme juridice, relaţii cu publicul a Consiliului local al municipiului 

Caracal; 
 În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
HOTĂRĂŞTE: 

 
ART. 1 Aprobă structura organizatorică, statul de funcţii şi numărul de posturi al Serviciului 

Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Caracal, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art. 2 Salarizarea personalului Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Caracal se 
va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 3 Împuterniceşte Primarul municipiului Caracal de a aproba transformarea nivelurilor de 
studii din ştatul de funcţii, precum şi de a modifica numărul de personal între compartimente, în funcţie  

 



 
 

de cerinţe, cu respectarea numărului de posturi aprobate. 
Art. 4  Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării de Consiliul local al municipiului 

Caracal, dată de la care încetează aplicabilitatea orice prevedere contrară. 
 Art. 5  Direcţia Resurse Umane, Secretarul municipiului Caracal şi Serviciul Public Comunitar de 
Evidenţă a Persoanelor Caracal vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

ART.6  Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice 
interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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