
 

Județul Constanța 

Primarul comunei Oltina 

 

DISPOZIŢIA  
nr. 6 din 06 ianuarie 2020 

privind alocarea plajei de numere de înregistrare pentru Secretar general – secretariat și 

Compartimentele Stare civilă, Registru agricol, Contabilitate și Asistență socială 
 
 

            Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

d) art. 7 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/02.04.1996 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare   
e) art. 155 alin. (1) lit. a), alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ;  

 În temeiul prevederilor art.  196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ 
 

PRIMARUL COMUNEI OLTINA emite următoarea dispoziție: 
 

Art. 1 – Se alocă plaja de numere de înregistrare compartimentelor din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, după cum urmează: 

1. Secretar general - secretariat 

- Registrul de evidență a dispozițiilor emise de primar – secvența de numere 001 la 300; 

- Registrul de evidență a hotărârilor adoptate de consiliul local – secvența de numere 001 la 200. 

- Registrul de evidență a audiențelor – secvența de numere 001 la 100 

- Registrul de evidență a contractelor de arendă – secvența de numere 001 la 1000 

- Registrul general de intrare-ieșire a corespondenței – secvența de numere 0001 la 5000; 

- Registrul de intrare-ieșire a reclamațiilor – secvența de numere 001 la 100; 

- Registrul de evidenta a sesizărilor pentru dezbaterea succesiunii - secvența de numere 001 la 

100; 

2. Stare civilă 

- Registrul de intrare-ieșire a corespondenței de stare civilă – secvența de numere 1C la 1000C; 

- Registrul de intrare-ieșire a cererilor de divorț – secvența de numere 001 la 100; 

3. Registru agricol 

- Registrul de evidență a cererilor pentru eliberarea atestatelor de producător – secvența de 

numere 001 la 100; 

- Registrul de evidență a cererilor pentru eliberarea carnetelor de comercializare – secvența de 

numere 001 la 100; 

- Registrul de evidență a ofertelor de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan – 

secvența de numere 334 la 500; 

4. Contabilitate 

- Registrul de evidență a certificatelor de atestare fiscală – secvența de numere 0001 la 1000; 

- Registrul de evidența a mijloacelor de transport - secvența de numere 001 la 300; 

5. Asistență socială 

- Registrul de înregistrare a cererilor de acordare a ajutorului social, a ajutorului pentru 

încălzirea locuinței și a alocației pentru susținerea familiei – secvența de numere 256 la 500; 

- Registrul de înregistrare a cererilor de acordare a indemnizației de creșterea copilului– secvența 

de numere 001 la 100; 



- Registrul de înregistrare a cererilor beneficiarilor stimulentului educational sub formă de 

tichete sociale pentru grădiniță – secvența de numere 001 la 100; 

Art. 2 – Secretarul general al comunei și compartimentele prevăzute la art. 1 vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

Art. 3 - Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 

al comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Constanța, compartimentelor de la art. 1 și 

se aduce la cunoștință prin publicarea pe pagina de internet www.comunaoltina.ro. 

 

 

 
 

 

 
 

PRIMARUL COMUNEI OLTINA, 

 

 …………………………….……… 

                  Gheorghe CHIRCIU 

Avizează pentru legalitate: 

SECRETARUL GENERAL AL 

COMUNEI OLTINA, 

 ………………….……… 

Mihai IACOBOAIA 

http://www.comunaoltina.ro/

