
        
 

R O M Â N I A  
JUDE UL TIMIŞ 
  P R I M A R U L 

    COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 
 

                                              Dispozi ia  
                                          Nr. 13  din  13 februarie 2018  

privind desemnarea unor persoane responsabile în vederea desfăşurării de 
activită i specifice pentru punerea în legalitate cu certificate de stare civilă şi 

acte de identitate ale cetă enilor români de etnie rromă  
 Având în vedere: 
- O.U.G nr. 97/2005 privind eviden a,domiciliul, reşedin a şi actele de 

identitate ale cetă enilor români, 
- H.G nr. 1375/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 

unitară a dispozi iilor legale privind eviden a, domiciliul, reşedin a şi actele de 
identitate ale cetă enilor români, 

- Dispozi ia nr. 3486463/25.03.2015 a D.E.P.A.B.D cu privire la 
radiograma D.E.P.A.B.D 3485843/23.03.2015- plan de măsuri pentru punerea 
în legalitate cu certificate de stare civilă şi acte de identitate ale cetă enilor 
români de etnie rromă, 

-  Fişele posturilor personalului care aplică procedura, 
În temeiul prevederilor art. 63, art.68 și art.115 lit. a din Legea 

administra iei  publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare,   

  Primarul comunei Dudeştii Noi 
 DISPUNE : 

Art.1.- Se numesc următoarele persoane ca responsabile în vederea 
desfăşurării de activită i specifice pentru punerea în legalitate cu certificate 
de stare civilă şi acte de identitate ale cetă enilor români de etnie rromă  în 
cadrul S.P.C.L.E.P Dudeştii Noi: 

a.) D-na Maria BOGDAN, în calitate de șef serviciu în cadrul Serviciului 
Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Dudeștii Noi; 

b.) D-na Nina PANTEA, în calitate de referent III superior în cadrul 
Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Dudeștii Noi; 

Art.2.- Prezenta dispozi ie se comunică, în termenul prevăzut de lege:     
- Prefectului jude ului Timiş pentru exercitarea controlului de 

legalitate; 
- Direc iei de Eviden ă a Persoanelor Timiș; 
- D-nei Maria Bogdan; 
- D-nei Nina Pantea; 
-  

             Primarul comunei  Dudeştii Noi, 
                         Alin-Adrian NICA                            
   F1/A0                                                                                          Avizează pentru legalitate: 
   M.B/M.B                                                                                                         Secretar, 
   Ex.4                                                                                     Jur.  Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 


