
            ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- CONSILIUL LOCAL - 
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind numirea doamnei ELENA-CAMELIA TOMA în funcția publică de 
conducere de Director Executiv al Direcției Evidența Persoanelor Buzău 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară;   
        Având în vedere: 
        - expunerea de motive a Primarului municipiului Buzău, înregistrată 
sub nr. 17/CLM/14.01.2019, prin care se aprobă numirea doamnei Toma 
Elena – Camelia, în funcția publică de conducere vacantă de director execu-
tiv al Direcției Evidența Persoanelor din aparatul de specialitate al primarului 
municipiului Buzău; 

- raportul de specialitate nr. 4.653/14.01.2019 al Serviciului Juridic din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău; 

-  avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- avizul nr. 3517765/2019 al  Direcției pentru Evidența Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date; 
 - adresa nr. 40542/2018 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, 
înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr. 21805/2018; 
 - adresa nr. 4422220/2018 a Ministerului Afacerilor Interne – Direcția 
pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, înregistrată 
la Primăria Buzău la nr. 32379/2018; 
 - art. 9, alin. 2 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a 
numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a 
persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, 
financiare si materiale, cu modificările și completările ulterioare, aprobată 
prin HG nr. 2104/2004; 
 -art. 9, alin. 3 din OG nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu 
modificările și completările ulterioare; 
          În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) alin. (3), lit. b), art. 45, alin. (1) şi art. 

115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 



H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           Art.1.- Se aprobă numirea doamnei Toma Elena – Camelia, în 
funcția publică de conducere vacantă de director executiv al Direcției 
Evidența Persoanelor din aparatul de specialitate al primarului municipiului 
Buzău. 

  Art.2.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Jurid-
ic, Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare, Cooperare Interin-
stituțională, precum și persoana nominalizată la art. 1, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
  consilier Bogdan – Florin Hudițoiu  

 
 
 
 
 
 
 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ: 
         SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                      Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 22 februarie 2019  
Nr. 19 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului 
Buzău în şedinţa din data de 22 februarie 2019, cu respectarea prevederilor 
art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 



voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- PRIMAR - 

Nr. 17/CLM/14.01.2019 
 

                               
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind numirea doamnei ELENA-CAMELIA TOMA 
în funcția publică de conducere de Director Executiv al Direcției Evidența 

Persoanelor Buzău 

 
 

 Promovarea prezentului proiect de hotărâre se impune ca urmare a 
controlului efectuat de MAI – Direcția pentru Evidența Persoanelor și Admin-
istrarea Bazelor de Date, în urma căruia a fost dispus ca numirea în funcția 
publică de conducere vacantă de director executiv al Direcției Evidența Per-
soanelor să se facă prin hotărâre de Consiliu Local. 

Adoptarea acestei hotărâri reprezintă punerea în aplicare a dis-
pozițiilor art. 9, alin. 2 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a 
numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, 
financiare şi materiale, aprobată prin Hotărârea nr. 2104/2004. 

Anexez proiectul de hotărâre în vederea adoptării de către dvs. în 
forma şi conţinutul prezentat. 

 
 
 

P R I M A R, 
             Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- Serviciul Juridic - 

Nr. 4.653/14.01.2019 

 
 
 

R A P O R T  D E  S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre privind numirea doamnei ELENA-CAMELIA TOMA 
în funcția publică de conducere de Director Executiv al Direcției Evidența 

Persoanelor Buzău 

 
 

Promovarea prezentului proiect de hotărâre se impune ca urmare a 
controlului efectuat de MAI – Direcția pentru Evidența Persoanelor și Admin-
istrarea Bazelor de Date, în urma căruia a fost dispus ca numirea în funcția 
publică de conducere vacantă de director executiv al Direcției Evidența Per-
soanelor să se facă prin hotărâre de Consiliu Local. 

Adoptarea acestei hotărâri reprezintă punerea în aplicare a dis-
pozițiilor art. 9, alin. 2 din Metodologia privind criteriile de dimensionare a 
numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, 
financiare şi materiale, aprobată prin Hotărârea nr. 2104/2004. 

Precizez totodată că, potrivit textului de mai sus, numirea şi eliberarea 
din funcţie a şefilor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a per-
soanelor se fac de către consiliile locale, cu avizul Direcției pentru Evidența 
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, în condiţiile legii. 

Prin urmare, consider justificată și întemeiată, pentru considerentele 
expuse, raportat la dispozițiile legale în vigoare precizate, adoptarea 
prezentului proiect de hotărâre, dar numai cu avizul prealabil al Direcției 
pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 
 În acest scop s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pentru a fi 

introdus pe ordinea de zi a ședintei Consiliului Local al Municipiului Buzău. 

Serviciul Juridic, 
     Dima Viorel 

 


