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                                                      EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Priveste: punerea la dispozitie a spatiului necesar si utilizarea echipamentelor in scopul 

proiectului “Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila”. 

 

 

Prin adresa nr. 3026/09.07.2018 a Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a 

Persoanelor se inainteaza si se solicita completarea declaratiei de angajament privind punerea la 

dispozitie a spatiilor necesare si utilizarea echipamentelor in scopul proiectului “Sistem Informatic 

Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila”, de catre Reprezentantul legal sau imputernicitul 

acestuia. 

Aceasta solicitare a Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor a fost 

emisa in vederea implemetarii proiectului pe fonduri straucturale “Sistem Informatic Integrat pentru 

Emiterea Actelor de Stare Civila” unde beneficiar este Ministerul Afacerilor Interne. 

Tipurile de echipament care vor fi livrate si instalate la nivelul UAT municipiul Alexandria sunt 

urmatoarele: 

-Complet PC + monitor+UPS + imprimanta; 

-Echipament de comunicatii ( terminal radio de abonat, router fierwall UAT)- dupa caz. 

Prin implemetarea acestui proiect se urmareste urmatoarele obiective principale: 

-cresterea gradului de colaborare si comunicare intre comunitatile locale si institutiile publice 

din adminsitratia centrala in materie de stare civila transpusa intr-o mai buna deservire a cetatenilor 

romani; 

-Reducerea timpului necesar procesarii operatiunilor de stare civila si a cheltuielilor de stocare a 

informatiilor; 

-Imbunatatirea managementului documentelor si al continutului digital local in materie de stare 

civila. 

Sistemul informatic propune o serie de facilitate in acord cu principiile de functionare a 

proceselor de tip e-guvernare precum: 

-gestionarea formularelor de solicitare a emiterii documentelor de stare civila; 

-asigurarea accesului la informatiile de stare civila din toate comunitatile locale romanesti; 

-posibilitatea integrarii cu alte sisteme informatice care sunt functionale sau vor fi dezvoltate la 

nivel national, judetean si local. 

           Ca urmare , in conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit “c” si “d”,  din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun 

elaborarea de catre Directia de Evidenta a Persoanelor a unui proiect de hotarare cu privire la punerea 

la dispozitie a spatiului necesar si utilizarea echipamentelor in scopul proiectului “Sistem Informatic 

Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila” , proiect de hotarare care, impreuna cu intreaga 

documentatie, va fi supus spre dezbaterea si aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 

 

PRIMAR, 

 

Victor DRAGUSIN 


