
 
 

 
DISPOZIŢIA r. 212 

din 19 noiembrie 2013 
 

privi d apro area o e latorului do u e telor î registrate, reate și supuse    
             ter e elor de păstrare are o stituie fo dul arhivisti  al  
Servi iului Pu li  Co u itar Lo al de Evide ță a Persoa elor Dudeștii Noi 
 
         Având în vedere: 
         a) Referatul nr. 6062 din 04 noiembrie 2013 întocmit de coordonatorul  Serviciului Public 
Co u itar Lo al de Evide ță a Persoa elor Dudeștii Noi prin care se propune aprobarea 
nomenclatorului documentelor înregistrate, reate și supuse   ter e elor de păstrare are 
o stituie fo dul arhivisti  al S.P.C.L.E.P Dudeștii Noi, 

         ) prevederile art.  di  Legea arhivelor ațio ale r. / ,  
         c) În temeiul art. 68 alin. (1) și al art.  ali . (1) lit. a) di  Legea ad i istrației pu li e 
lo ale r. / , repu li ată, u odifi ările și o pletările ulterioare, 
        Pri arul co u ei Dudeștii Noi, 
 

DISPUNE: 
 

          Art. 1. -Se apro ă No e latorul do u e telor î registrate, reate și supuse    termenelor 
de păstrare are o stituie fo dul arhivisti  al Servi iului Pu li  Co u itar Lo al de Evide ță a 
Persoa elor Dudeștii Noi, o for  a exei are fa e parte i tegra tă di  preze ta dispoziție. 
          Art.2.- S.P.C.L.E.P Dudeștii Noi va pro eda la utilizarea o e latorului o fir at de ătre 
Dire ția Județea ă Ti iș a Arhivelor Națio ale 
         Art. 3.-  Cu du erea la î depli ire a prevederilor preze tei dispoziții se î redi țează 
oordo atorul S.P.C.L.E.P Dudeștii Noi, are va tra s ite u  exemplar al nomenclatorului  

tuturor persoa elor are lu rează u do u e te, pe tru a fi apli at atât la î registrarea a estora 
ât și la gruparea do u e telor î  dosare. 

          Art. 2. Preze ta dispoziţie se o u i ă, în termenele stabilite de lege, ur ătorilor: 
a) I stituţiei Prefe tului Ti iş- Dire ţia Co trolul Legalităţii A telor şi Co te ios Ad i istrativ 
b) Se retarului o u ei Dudeștii Noi  
c) Servi iului Pu li  Co u itar Lo al de Evide ță a Persoa elor Dudeștii Noi 
 

     Avizat pentru legalitate, 
          Primar,                  Secretar, 
    Alin-Adrian NICA                                                      Jur.   Mihaela-Grația a TISAN 
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