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ROMÂNIA                            Proiect, 

JUDEŢUL GORJ                                                                       AVIZEAZĂ, 

CONSILIUL JUDEŢEAN                                          SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
                                                                                               Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

                                                                                                                                                                                                  
 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale  

la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul 

Gorj 

  

 

Consiliul Judeţean Gorj,   
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj privind 

modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale la serviciile 

publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Gorj; 

- Raportul de specialitate comun al Direcţiei Comunitare Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor şi Direcţiei Juridice şi Dezvoltării Capacității 

Administrative, prin care se propune modificarea arondării unităţilor 

administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de 

evidenţă a persoanelor din judeţul Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei Juridice şi de Administraţie Publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru Servicii Publice și I.M.M.-uri; 

- Avizul nr. 3963997/08.02.2017 emis de Direcţia pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date privind schimbarea 

arondării comunei Aninoasa de la Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Turceni la Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanelor Turburea și a comunei Padeș de la Direcția 

Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Jiu la 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tismana; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Aninoasa nr. 9/25.02.2016 

privind acordul pentru schimbarea arondării comunei Aninoasa de la 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turceni la 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turburea; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Turburea nr. 20/23.03.2016 

privind acordul pentru schimbarea arondării comunei Aninoasa de la 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turceni la 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turburea; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tismana nr. 33/19.05.2016 

privind acordul pentru schimbarea arondării comunei Padeș de la Direcția 

Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Jiu la 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tismana; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Padeș nr. 8/26.01.2017 privind 

acordul pentru schimbarea arondării comunei Padeș de la Direcția 
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Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Jiu la 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tismana; 

- art. 25 alin. (3) din Ordonanţa de Guvern nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, aprobată prin Legea nr. 372/2002, actualizată; 

- art. 91 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată şi actualizată; 

 

În temeiul: 

- art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată şi actualizată 

 

 

                           

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se modifică arondarea actuală a comunei Aninoasa de la Serviciul 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turceni la Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turburea. 

Art. 2. Se modifică arondarea actuală a comunei Padeș de la Direcția Publică 

Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Jiu la Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tismana. 

Art. 3. Arondarea unităţilor-administrativ teritoriale la serviciile publice 

comunitare locale din judeţul Gorj stabilită prin Anexa la Hotărârea Consiliului 

Judeţean nr. 122/27.11.2015 se modifică conform Anexei ce face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 4.  Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Gorj şi 

Direcţia Comunitară Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Gorj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 P R E Ş E D I N T E,                        Contrasemnează :  

   COSMIN-MIHAI POPESCU   SECRETARUL JUDEŢULUI, 
                        CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

 

 

 

 

Nr. ______ 

Adoptată în şedinţa din ________ 2017 

cu un număr de ______ voturi 

din numărul total de _____ consilieri. 
 



Consiliul Judeţean Gorj                           Anexa 
la H.C.J. nr. ____ din _______ 2017 

 
 
 
 
 

ARONDAREA 
unităţilor administrativ-teritoriale 

la  serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din 
judeţul Gorj 

 
 
 
 
DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ LOCALĂ DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR TÎRGU JIU 
Mun. TÎRGU JIU 
Com. ARCANI 
Com. BĂLEŞTI 
Com. DĂNEŞTI 
Com. DRĂGUŢEŞTI 
Com. GODINEŞTI 
Com. LELEŞTI 
Com. PEŞTIŞANI 
Com. RUNCU 
Com. STĂNEŞTI 
Com. TELEŞTI 
 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR MOTRU  
Mun. MOTRU 
Com. BOLBOŞI 
Com. CĂTUNELE 
Com. CIUPERCENI 
Com. DRĂGOTEŞTI 
Com. GLOGOVA 
Com. MĂTĂSARI 
Com. SAMARINEŞTI 
Com. SLIVILEŞTI 
Com. VĂGIULEŞTI 
 
  

Pagina 1 din 3 



Consiliul Judeţean Gorj                           Anexa 
la H.C.J. nr. ____ din _______ 2017 

 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR TÎRGU CĂRBUNEŞTI 
Orş. TÎRGU CĂRBUNEŞTI 
Orş. ŢICLENI 
Com. ALBENI 
Com. BĂRBĂTEŞTI 
Com. BERLEŞTI 
Com. JUPÎNEŞTI 
Com. PRIGORIA 
Com. ROŞIA DE AMARADIA 
Com. SĂULEŞTI 
Com. SCOARŢA 
Com. VLADIMIR 
 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR TURCENI 
Orş. TURCENI 
Com. BORĂSCU 
Com. BRĂNEŞTI 
Com. IONEŞTI 
Com. PLOPŞORU 
 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR ROVINARI 
Orş. ROVINARI 
Com. BÎLTENI 
Com. CÎLNIC 
Com. FĂRCĂŞEŞTI 
Com. NEGOMIR 
Com. URDARI 
 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR NOVACI 
Orş. NOVACI 
Com. ALIMPEŞTI 
Com. BAIA DE FIER 
Com. BENGEŞTI-CIOCADIA 
Com. BUMBEŞTI-PIŢIC 
Com. CRASNA 
Com. POLOVRAGI 
Com. SĂCELU 
 

Pagina 2 din 3 



Consiliul Judeţean Gorj                           Anexa 
la H.C.J. nr. ____ din _______ 2017 

 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR BUMBEŞTI-JIU 
Orş. BUMBEŞTI-JIU 
Com. BĂLĂNEŞTI 
Com. MUŞETEŞTI 
Com. SCHELA 
Com. TURCINEŞTI 
 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR TISMANA 
Orş. TISMANA 
Com. PADEŞ 
 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR HUREZANI  
Com. HUREZANI 
Com. CĂPRENI 
Com. CRUŞEŢ 
Com. DĂNCIULEŞTI 
Com. LICURICI 
Com. LOGREŞTI 
Com. STEJARI 
Com. STOINA 
     
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR ŢÎNŢĂRENI 
Com. ŢÎNŢĂRENI 
 
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR TURBUREA 
Com. TURBUREA 
Com. ANINOASA 
         
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 
PERSOANELOR BUSTUCHIN 
Com. BUSTUCHIN 
  
 

 PREŞEDINTE,          SECRETARUL JUDEŢULUI, 
COSMIN-MIHAI POPESCU         CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
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NOTA DE FUNDAMENTARE 
cu privire la modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale  

la  serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor  
din judeţul Gorj 

 
 
Comuna Aninoasa a solicitat Consiliului Judeţean Gorj – Direcția 

Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj, prin adresa nr. 290/2016, 
schimbarea arondării pe linie de evidenţă a persoanelor a comunei Aninoasa 
de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turceni la 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turburea, în 
acest sens fiind adoptate  Hotărârea Consiliului Local al Comunei Aninoasa nr. 
9/25.02.2016, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Comunei Turburea nr. 
20/23.03.2016. 

Comuna Padeș a solicitat Consiliului Judeţean Gorj – Direcția Comunitară 
Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj, prin adresa nr. 15040/2016, schimbarea 
arondării pe linie de evidenţă a persoanelor a comunei Padeș de la Direcția 
Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Jiu la Serviciul 
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tismana, în acest sens fiind 
adoptate Hotărârea Consiliului Local al Comunei Padeș nr. 8/26.01.2017, respectiv 
Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tismana nr. 33/19.05.2016. 

 
Motivaţia acestor iniţiative constă în primul rând în apropierea serviciul 

public de cetățean. 
Astfel, în prezent, pentru a beneficia de serviciile pe linie de evidenţă a 

persoanelor, cetăţenii comunei Aninoasa (aprox. 3900 persoane), au de parcurs 
până la orașul Turceni o distanță de 26 km, în condițiile în care nu beneficiază de 
un traseu direct de transport feroviar sau auto, fiind nevoiți să se deplaseze cu 
mijloace de transport proprii sau de ocazie, în timp ce distanța până la comuna 
Turburea este de numai 5 km, iar pe ruta Aninoasa – Turburea există mijloc de 
transport în comun zilnic. 

De asemenea, pentru a beneficia de serviciile pe linie de evidenţă a 
persoanelor, cetăţenii comunei Padeș (aprox. 4900 persoane), au de parcurs până la 
mun. Tîrgu Jiu o distanță de 50 km, în timp ce distanța până la orașul Tismana este 
de numai 15 km. 
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În al doilea rând, se creează premisele unei deserviri mai prompte a 
cetățenilor. 

Astfel, în cazul comunei Aninoasa, unui lucrător din cadrul S.P.C.L.E.P. 
Turburea i-ar reveni un număr mult mai mic de cetățeni, respectiv 4071, față de un 
număr de 13297 cât îi revine în prezent unui lucrător din cadrul S.P.C.L.E.P. 
Turceni. 

De asemenea, în cazul comunei Padeș, unui lucrător din cadrul S.P.C.L.E.P. 
Tismana i-ar reveni un număr mult mai mic de cetățeni, respectiv 5992, față de un 
număr de 13610 cât îi revine în prezent unui lucrător din cadrul D.P.C.L.E.P. Tîrgu 
Jiu. 

Nu în ultimul rând, se realizează o suprapunere a arondării unităților 
administrativ-teritoriale pe linia evidenței persoanelor cu cea a arondării la 
structurile poliției naționale, aspect cu implicaţii deosebit de importante în privinţa 
actelor de identitate, întrucât emiterea actelor de identitate presupune în multe 
cazuri colaborarea structurilor de evidenţă a persoanelor şi a celor de ordine 
publică care arondează domiciliul persoanelor, conform legii. 

Astfel, comuna Aninoasa, ca și comuna Turburea, se află pe raza de 
competență a Secţiei de Poliţie Rurală Tg. Cărbunești, iar comuna Padeș se află pe 
raza de competență a Poliţiei Oraș Tismana.  

 
 Conform art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 97/2005 privind 
evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 
aprobată prin Legea nr. 290/2005, republicată, actualizată, evidenţa cetăţenilor 
români cu domiciliul în România se ţine după principiul locului de domiciliu 
al acestora, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, împreună cu serviciile publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor organizate potrivit legii. 

Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor au fost 
înfiinţate în baza Ordonanţei de Guvern nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor în subordinea consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi 
comunelor, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul 
propriu al consiliilor locale şi a formaţiunilor locale de evidenţă a populaţiei din 
structura Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, aceste servicii au păstrat 
arondarea pe linie de evidenţă a persoanelor valabilă la acea dată, devenind 
operaţionale la data de 01.04.2005. 

Conform art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de Guvern nr. 84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă 
a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, în unităţile administrativ-teritoriale în care 
nu au funcţionat formaţiuni locale de evidenţă a populaţiei, serviciile publice 
comunitare locale se înfiinţează şi se organizează eşalonat, odată cu dotarea şi 
asigurarea resurselor necesare, potrivit legii. 

Ultimul  serviciu  public  comunitar  local  de  evidenţă  a  persoanelor  din   
județ - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Bustuchin, a 
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fost înființat în anul 2015, iar pentru operaţionalizarea acestuia a fost necesară 
modificarea precedentei arondări a unităţilor administrativ-teritoriale la serviciile 
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în acest sens fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 122/27.11.2015. 

Modificarea arondării actuale a unităților administrativ-teritoriale la 
serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, în funcţie de 
înfiinţarea şi organizarea acestor servicii, se stabileşte prin hotărâre a 
Consiliului Judeţean, la propunerea serviciului public comunitar judeţean de 
evidență a persoanelor, cu avizul Direcţiei pentru Evidența Persoanelor și 
Administrarea Bazelor de Date, în temeiul art. 25 alin. (3) din O.G. nr.84/2001 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
372/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 Faţă de cele prezentate propunem modificarea arondării unităţilor 
administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor din judeţul Gorj, după cum urmează: 

- comuna Aninoasa de la Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Turceni la Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidenţă a Persoanelor Turburea; 

- comuna Padeș de la Direcția Publică Comunitară Locală de 
Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Jiu la Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor Tismana. 

 
 
  

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

ION-DOINEL POPESCU 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
CABINETUL PREŞEDINTELUI 
 
 
 

EXPUNEREA DE MOTIVE 
cu privire la modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale  

la  serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor  
din judeţul Gorj 

 
 
Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcţiei Comunitare Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor şi Direcţiei Juridice şi Dezvoltării Capacității Administrative 
în care se propune modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale ce sunt 
deservite pe linie de evidenţă a persoanelor de către  serviciile publice comunitare locale 
de evidenţă a persoanelor din judeţul Gorj,  

 
Luând în considerare următoarele aspecte: 
Modificarea arondării actuale a unităților administrativ-teritoriale la 

serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, în funcţie de 
înfiinţarea şi organizarea acestor servicii, se stabileşte prin hotărâre a Consiliului 
Judeţean, la propunerea serviciului public comunitar judeţean de evidență a 
persoanelor, cu avizul Direcţiei pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de 
Date, în temeiul art. 25 alin. (3) din O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
Comuna Aninoasa a solicitat Consiliului Judeţean Gorj – Direcția Comunitară 

Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj, schimbarea arondării pe linie de evidenţă 
a persoanelor a comunei Aninoasa de la Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Turceni la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Turburea. 

Comuna Padeș a solicitat Consiliului Judeţean Gorj – Direcția Comunitară 
Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj, schimbarea arondării pe linie de evidenţă 
a persoanelor a comunei Padeș de la Direcția Publică Comunitară Locală de 
Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Jiu la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă 
a Persoanelor Tismana. 

Motivaţia acestor iniţiative constă în primul rând în apropierea serviciul public de 
cetățean, crearea premiselor unei deserviri mai prompte a cetățenilor, precum și în 
realizarea unei suprapuneri a arondării unităților administrativ-teritoriale pe linia 
evidenței persoanelor cu cea a arondării la structurile poliției naționale, aspect cu 
implicaţii deosebit de importante în privinţa actelor de identitate, întrucât emiterea 
actelor de identitate presupune în multe cazuri colaborarea structurilor de evidenţă a 
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persoanelor şi a celor de ordine publică care arondează domiciliul persoanelor, conform 
legii. 

 
 Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobare modificarea arondării unităţilor 
administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor din judeţul Gorj, după cum urmează: 

- comuna Aninoasa de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Turceni la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Turburea; 

- comuna Padeș de la Direcția Publică Comunitară Locală de Evidenţă a 
Persoanelor Tîrgu Jiu la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor Tismana. 

 
 
  

PREŞEDINTE, 
 

COSMIN-MIHAI POPESCU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale  

la  serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul 
Gorj 

 
 
Comuna Aninoasa a solicitat Consiliului Judeţean Gorj – Direcția 

Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj, prin adresa nr. 290/2016, 
modificarea arondării pe linie de evidenţă a persoanelor a comunei Aninoasa 
de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turceni la 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Turburea, în 
acest sens fiind adoptate  Hotărârea Consiliului Local al Comunei Aninoasa nr. 
9/25.02.2016, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Comunei Turburea nr. 
20/23.03.2016. 

Comuna Padeș a solicitat Consiliului Judeţean Gorj – Direcția Comunitară 
Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj, prin adresa nr. 15040/2016, 
modificarea arondării pe linie de evidenţă a persoanelor a comunei Padeș de 
la Direcția Publică Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Jiu la 
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tismana, în acest 
sens fiind adoptate  Hotărârea Consiliului Local al Comunei Padeș nr. 
8/26.01.2017, respectiv Hotărârea Consiliului Local al Orașului Tismana nr. 
33/19.05.2016. 

Motivaţia acestor iniţiative constă în primul rând în apropierea serviciul 
public de cetățean. 

Astfel, în prezent, pentru a beneficia de serviciile pe linie de evidenţă a 
persoanelor, cetăţenii comunei Aninoasa (aprox. 3900 persoane), au de parcurs 
până la orașul Turceni o distanță de 26 km, în condițiile în care nu beneficiază de 
un traseu direct de transport feroviar sau auto, fiind nevoiți să se deplaseze cu 
mijloace de transport proprii sau de ocazie, în timp ce distanța până la comuna 
Turburea este de numai 5 km, iar pe ruta Aninoasa – Turburea există mijloc de 
transport în comun zilnic. 

De asemenea, pentru a beneficia de serviciile pe linie de evidenţă a 
persoanelor, cetăţenii comunei Padeș (aprox. 4900 persoane), au de parcurs până la 
mun. Tîrgu Jiu o distanță de 50 km, în timp ce distanța până la orașul Tismana este 
de numai 15 km. 

În al doilea rând, se creează premisele unei deserviri mai prompte a 
cetățenilor. 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
DIRECŢIA COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ 

DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI 

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII 
ADMINISTRATIVE  
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Astfel, în cazul comunei Aninoasa, unui lucrător din cadrul S.P.C.L.E.P. 
Turburea i-ar reveni un număr mult mai mic de cetățeni, respectiv 4071, față de un 
număr de 13297 cât îi revine în prezent unui lucrător din cadrul S.P.C.L.E.P. 
Turceni. 

De asemenea, în cazul comunei Padeș, unui lucrător din cadrul S.P.C.L.E.P. 
Tismana i-ar reveni un număr mult mai mic de cetățeni, respectiv 5992, față de un 
număr de 13610 cât îi revine în prezent unui lucrător din cadrul D.P.C.L.E.P. Tîrgu 
Jiu. 

Nu în ultimul rând, se realizează o suprapunere a arondării unităților 
administrativ-teritoriale pe linia evidenței persoanelor cu cea a arondării la 
structurile poliției naționale, aspect cu implicaţii deosebit de importante în privinţa 
actelor de identitate, întrucât emiterea actelor de identitate presupune în multe 
cazuri colaborarea structurilor de evidenţă a persoanelor şi a celor de ordine 
publică care arondează domiciliul persoanelor, conform legii. 

Astfel, comuna Aninoasa, ca și comuna Turburea, se află pe raza de 
competență a Secţiei de Poliţie Rurală Tg. Cărbunești, iar comuna Padeș se află pe 
raza de competență a Poliţiei Oraș Tismana.  

 
În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români, aprobată prin Legea nr. 290/2005, republicată, 
actualizată, evidenţa cetăţenilor români cu domiciliul în România se ţine după 
principiul locului de domiciliu al acestora, de către Ministerul Afacerilor 
Interne, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de 
Date, împreună cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor 
organizate potrivit legii. 

Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor au fost 
înfiinţate în baza Ordonanţei de Guvern nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor în subordinea consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor 
prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al 
consiliilor locale şi a formaţiunilor locale de evidenţă a populaţiei din structura 
Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, aceste servicii au păstrat arondarea pe linie 
de evidenţă a persoanelor valabilă la acea dată, devenind operaţionale la data de 
01.04.2005. 

Conform art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de Guvern nr. 84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă 
a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, în unităţile administrativ-teritoriale în care 
nu au funcţionat formaţiuni locale de evidenţă a populaţiei, serviciile publice 
comunitare locale se înfiinţează şi se organizează eşalonat, odată cu dotarea şi 
asigurarea resurselor necesare, potrivit legii. 

Ultimul  serviciu  public  comunitar  local  de  evidenţă  a  persoanelor  din   
județ - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Bustuchin, a 
fost înființat în anul 2015, iar pentru operaţionalizarea acestuia a fost necesară 

 2 



modificarea precedentei arondări a unităţilor administrativ-teritoriale la serviciile 
publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în acest sens fiind adoptată 
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 122/27.11.2015. 

 
Modificarea arondării unităților administrativ-teritoriale la serviciile publice 

comunitare locale de evidență a persoanelor, în funcţie de înfiinţarea şi organizarea 
acestor servicii, se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Judeţean, la propunerea 
serviciului public comunitar judeţean de evidență a persoanelor, cu avizul Direcţiei 
pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, în temeiul art. 25 
alin. (3) din O.G. nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date a 
avizat modificarea arondării comunei Aninoasa de la Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor Turceni la Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Turburea și a comunei Padeș de la Direcția Publică 
Comunitară Locală de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Jiu la Serviciul Public 
Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Tismana, în acest sens fiind emis 
avizul nr. 396399708.02.2017. 
 

În consecinţă, în baza art. 25 alin. (3) din Ordonanţa de Guvern nr. 84/2001 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, propunem modificarea 
arondării unităţilor administrativ-teritoriale la serviciile publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Gorj, după cum urmează: 

- comuna Aninoasa de la Serviciul Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor Turceni la Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidenţă a Persoanelor Turburea; 

- comuna Padeș de la Direcția Publică Comunitară Locală de 
Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Jiu la Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidenţă a Persoanelor Tismana. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV,    DIRECTOR EXECUTIV, 
 

ION-DOINEL POPESCU         COSTEL MARCĂU 
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