ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA
PRIM ARUL
COMUNEI TULGHEŞ

DISPOZIȚIA
Nr . 50 din 29 martie 2020
privind reorganizarea Comisiei de selecționare a documentelor arhivistice
În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. b) și cele ale art. 197 alin. (1) din
Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență nr.57/2019,
În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996,
republicată,
Analizând prevederile art.155 alin.(1) lit. d) și alin. (5) lit. a) și lit. e) din din
Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență nr.57/2019,

DISPUNE
Art.1. - Se reorganizează Comisia de selecționare a documentelor aflate în
arhiva Primăriei comunei Tulgheș, după cum urmază:
1. Președinte: Zaharia Constantin-secretarul general al U.A.T
2. Secretar:
Andrieș Ionela- referent
3. Membrii:
Rîșnoveanu Cornelia- inspector superior
Kozma Adriana- inspector superior
Gabor-Trifan Monica- consilier primar
Art.2. - Domnul Zaharia Constantin , în calitate de secretar general al
localității, va asigura instruirea comisiei.
Art.3. - Cu data intrării în vigoare a prezentei încetează aplicabilitatea
Dispoziției nr. 296/2016.
Art. 4.- Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin grija
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul
Harghita pentru exercitarea controlului de legalitate şi persoanelor nominalizate la
Art.1.
Primarul comunei Tulgheş,
Vancu Marcel

Contrasemnează pentru legalitate,
secretar general UAT,
Zaharia Constantin

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 50 / 2021
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Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual )
5
6
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Dispoziția devine obligatorie ) sau produce efecte juridice ), după caz
5
Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea
actelor administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;
2)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului
comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)
art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii,
prin grija secretarului general al comunei.”;
4)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li
se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5)
art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la
cunoștință publică.”;
6)
art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data
comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

