
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

 R O M Â N I A

HOT RÂRE
privind schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Jude ean de Eviden  a Persoanelor

Maramure  în Direc ia Jude ean  de Eviden  a Persoanelor Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului jude ean Maramure , Raportul de
specialitate al Serviciului Public Comunitar Jude ean de Eviden  a Persoanelor i avizul favorabil al comisiei
juridice i de disciplin ,

În temeiul prevederilor art. XVI, cartea II, titlul I din Legea nr. 161/2003 privind unele m suri pentru
asigurarea transparen ei în exercitarea demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri,
prevenirea i sanc ionarea corup iei, cu modific rile i complet rile ulterioare, art. 91 alin.(5), lit.a), pct.11,
precum i cele ale art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administra ia public  local , republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul Jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2009, se aprob  schimbarea denumirii Serviciului Public
Comunitar Jude ean de Eviden  a Persoanelor Maramure  în Direc ia Jude ean  de Eviden  a
Persoanelor Maramure .

Art.2. Hot rârea se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
-     Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
-     Inspectoratului Na ional pentru Eviden a Persoanelor;
-     Serviciului Public Comunitar Jude ean de Eviden  a Persoanelor Maramure ;
-     Agen iei Na ionale a Func ionarilor Publici;
-     Trezoreriei Jude ului Maramure ;
-     Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
-     Compartimentului de preg tirea edin elor i rela ii cu consilierii.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean Maramure
din 12 decembrie 2008.
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