JUDEŢUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI VERGULEASA
PRIMAR,

Nr. 95/20.05.2021

DISPOZIŢIE
Referitor la : constituire Comisie de selectionare a documentelor de stare civila
pentru eliminare, la nivelul Comunei Verguleasa, Judetul Olt
PRIMARUL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT,
Avand în vedere :
- Referatul nr. 3236/20.05.2021, al ofiterului delegat cu starea civila din cadrul
primariei Verguleasa cu privire la propunerea constituirii Comisiei de selectionare a
documentelor de stare civila pentru eliminare, la nivelul Comunei Verguleasa, Judetul Olt;
- Procesul verbal nr. 80/13.05.2021, intocmit de doamna Terci Olimpia, consilier in
cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt, Serviciul Stare Civila, cu privire la
verificarea actelor de stare civila, la Primaria comunei Verguleasa;
- Dispozitia primarului nr. 188/29.10.2020, cu privire la delegarea atributiilor de
ofiter stare civila;
- Prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila,
rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 9 alin. 4 lit. i) din H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea normelor
metodologice cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila;
- Prevederile art. 155 alin. (2) lit. a) si art.157 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Prevederile Legii 52/2003, privind transparenţa decizionalã în Administraţia
Publicã;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
DISPUNE:
Art. 1. Se constituie Comisia de selectionare a certificatelor de stare civila retrase, a
certificatelor de stare civila anulate la completare si a cotoarelor de certificate, care au un an
de la eliberarea ultimului certificat, in vederea eliminarii, avand urmatoarea componenta :
1. Reprezentant D.J.E.P. Olt - Serviciul Stare Civila;
2. Musuroia Cristi, inspector superior, delegat starea civila in cadrul
primariei Verguleasa;
3. Balmau Constantin , secretar general al comunei Verguleasa;
Art. 2. Incepand cu data emiterii prezentei orice prevederi contrare, isi inceteaza
aplicabilitatea;
Art. 3. Prezenta dispozitie poate fi contestată ĩn termen de 30 de zile, de la
comunicare, conform Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ;
Art. 4. Prezenta dispoziţie se va comunica :
- Instituţiei Prefectului Judetului Olt,
- Persoanelor nominalizate la art.1 pentru ducere la indeplinire,

- D.J.E.P. Olt – Serviciul de stare civila,
PRIMAR
Ec. Valentin Piciu

Contrasemneaza pentru legalitate ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Balmau Constantin

JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI Verguleasa
NR.3236/20.05.2021

VIZAT
PRIMAR
Valentin Piciu

REFERAT
Referitor la : constituire Comisie de selectionare a documentelor de stare civila
pentru eliminare, la nivelul Comunei Verguleasa, Judetul Olt
Subsemnata Musuroia Cristi, inspector in cadrul aparatului de specialitate
al Primarului comunei Verguleasa, cu atributii delegate de ofiter de stare civila,
Avand în vedere :
- Necesitatea constituirii Comisiei de selectionare a documentelor de stare civila
pentru eliminare, la nivelul Comunei Verguleasa, Judetul Olt;
- Procesul verbal nr. 80/13.05.2021, intocmit de doamna Terci Olimpia, consilier in
cadrul Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Olt, Serviciul Stare Civila, cu privire la
verificarea actelor de stare civila, la Primaria comunei Verguleasa;
- Dispozitia primarului nr. 188/29.10.2020, cu privire la delegarea atributiilor de
ofiter stare civila;
- Prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila,
rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 9 alin. 4 lit. i) din H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea normelor
metodologice cu privire la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila;
- Prevederile art. 155 alin. (2) lit. a) si art.157 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
propun constituirea Comisiei de selectionare a certificatelor de stare civila retrase, a
certificatelor de stare civila anulate la completare si a cotoarelor de certificate, care au un an
de la eliberarea ultimului certificat, in vederea eliminarii, in urmatoarea componenta :
1. Reprezentant D.J.E.P. Olt - Serviciul Stare Civila;
2. Musuroia Cristi, inspector superior, delegat starea civila in cadrul
primariei Verguleasa;
3. Balmau Constantin , secretar general al comunei Verguleasa;
OFITER DE STARE CIVILA DELEGAT
INSPECTOR
Musuroia Cristi

