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          DISPOZIŢIA nr. 41 

din  02 mai 2022 

privind modificarea Dispoziției Primarului comunei Șincai nr. 65/26.06.2018 privind 

modificarea Nomenclatorului Arhivistic al documentelor  

 

Primarul comunei Șincai, județul Mureș, Pop Vasile 

Analizând Raportul de specialitate nr. 1507/02.05.2022 întocmit de către Secretarul general unității – 

administrativ teritoriale Comuna Șincai, delegat, prin care se propune modificarea Dispoziției Primarului 

comunei Șincai nr. 65/26.06.2018 privind modificarea Nomenclatorului Arhivistic al documentelor și Procesul 

Verbal nr. 3810/28.03.2022 încheiat de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Mureș prin care se 

impune actualizarea și revizuirea Nomenclatorului arhivistic al Primăriei comunei Șincai; 

Având în vedere 

- prevederile art. 8 din Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 11 – 15 din Instrucțiunile privind activitatea de argică la creatorii și deținătorii de 

documente aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 - prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - prevederile art. 19 alin. (2) și următoarele din Metodologia din 2011 cu privire la aplicarea unitară a 

dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea 64/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (1) lit. e), art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197 alin. (4) și alin. (5), art. 

199 alin. (1) și alin. (2), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

DISPUNE: 

 Art.1. Se aprobă modificarea Nomenclatorului arhivistic al comunei Șincai, Județul Mureș,  aprobat și 

modificat prin Dispoziția Primarului comunei Șincai nr. 65/2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta 

Dispoziție.  

Art.2. Prevederile prezentei Dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către persoanele cu atribuții pe linie 

de stare civilă din aparatul de specialitate al Primarului comunei Șincai.  

Art.3.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din O.U.G nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, prezenta 

Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Art.4. Prezenta dispoziție poate fi contestată în termenul și în condițiile Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  Art.5. - Prezenta dispoziţie va fi transmisă prin intermediul secretarului general al U.A.T. – ului, în 

termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Mureș, Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Mureș, 

Serviciul Județean Mureș a Arhivelor Naționale, și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin 

publicarea pe pagina de internet la adresa www.primariasincai.ro.  

 

  PRIMAR                                                                              p. SECRETAR GENERAL U.A.T 

VASILE POP                                                                                  ONAC DAN - CRISTIAN 
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Anexa la Dispoziția Primarului comunei Șincai nr. 41/02.05.2022 

 

Serviciul/ 

Compartiment/ 

Biroul 

 

Denumirea dosarului, registrului, etc. 

Continutul pe scurt al problemelor la care se 

refera 

 

Termen de 

pastrare 

 

OBS. 

 

 

I 

 

STARE 

CIVILĂ 

1 Registrele cu acte de stare civilă  - NAȘTERI 

,CĂSĂTORII ,DECESE 

100 ani  După 100 ani 

se depun la 

Arhivele 

Naționale 

2 Documente si evidențe cu privire la atribuirea 

,înscrierea și gestionarea codului numeric 

personal 

Permanent  

3 Evidența registrelor de stare civilă Permanent  

4 Registrul de evidență a cererilor de divorț pe 

cale administrativă 

Permanent  

5 Registrul de evidență a certificatelor de divorț Permanent  

6  Cereri și documente care stau la baza 

inregistrării divortului pe cale administrativa 

50 ani  

7 Inregistrarea nasterii tardive Permanent  

8 Registre de evidență a  extrase multilingve de 

nastere, casatorie, decese  

permanent  

9 Cereri si adrese privind eliberarea extraselor 

si a formularului standard multilingv de stare 

civilă:  

a ) naștere 

b ) căsătorie 

c ) deces 

 

5 ani  

10 Documente care au stat la baza inregistrării 

nasterii, a infierii, a schimbarii de nume 

 

50 ani  

11 Documente care au stat la baza inregistrării 

casatoriei 

50 ani  

12 Documente care au stat la baza inregistrării 

decesului 

50 ani  
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13 Cereri si adrese privind eliberarea de 

certificate și dovezi de stare civilă:  

a ) naștere 

b ) căsătorie 

c ) deces 

5 ani  

14 Cereri ,decizii și alte acte referitoare la 

transcrierea reconstituirea sau intocmirea 

ulterioara a actelor de stare civila . 

Documente privind rectificarea actelor de 

stare civilă și a mentiunilor inscrise pe 

acestea  prin dispoziția primarului. 

50 ani  

15 Documente care stau la baza schimbarii 

numelui si prenumele pe cale administrativa, 

otografierea limbi materne 

50 ani  

16 Instructiuni, circulare, acte normative pe linie 

de stare civila 

15 ani  

17 Procese-verbale si alte documente pe linie de 

indrumare si control 

Permanent  

18 Registrul de evidență a  certificatelor de stare 

civila 

Permanent  

19 Evidența certificatelor de stare civilă 

dispărute în alb 

Permanent  

20 Documente care stau la baza eliberarii 

livretelor de familie 

10 ani  

21 Registrul de evidență a livretelor de familie Permanent  

22 Adrese si comunicări de mentiuni pe actele 

de stare civila  

5 ani  

23 Documente care au stat la baza inscrierii 

ulterioare pe actele de stare civila a unor 

modificari in statutul civil al persoanelor in 

cauză  - Sentințe judecătorești ,certificate de 

divorț ,declarații de recunoaștere ulterioare 

inregistrării nașterii , sentințe judecătorești de 

tăgada/recunoaștere a paternității ,de stabilire 

a filiației ,de incuviințare a purtării numelui  , 

de desfacere a adopției , dispoziții de 

schimbare a numelui ,adresele de renuntare 

/retragere sau dobândire a cetățeniei  .  

50 ani  
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24 Borderoruri cu livrete militare, buletine de 

identitate, certificate de stare civila anulate ce 

se trimit centrelor militare sau SPCLEP 

10 ani  

25 Registrul de intrare-ieșire a corespondenței de 

stare civilă 

Permanent  

26 Corespondența cu privire la transcrierea 

certificatelor de stare civila procurate din 

străinătate 

20 ani  

27 Corespondenta privind extrasele de pe actele 

de stare civila pentru uzul organelor de stat 

30 ani  

28 Corespondența privind soluționarea cererilor 

de înscriere a mențiunii de schimbare a 

numelui si /sau prenumelui intervenite în 

străinătate   

20 ani  

29 Inventarele si procesele verbale de predare a 

documentelor de la compartiment la depozitul 

de arhiva.  

Permanent  

30 Situatii statistice lunare  privind activitatea de 

stare civila si a buletinelor statistice 

5 ani  

 

 

F 

SECRETARUL 

12 Evidența listelor electorale permanente si 

materiale privind eliberarea cărților de 

alegător 

permanent  

13 Registrul de intrare –ieșire a corespondenței 

general 

30 ani  

14 Adeverințe și certificate eliberate persoanelor 

fizice după documentele și evidențele 

existente in arhivă inclusiv după registrul 

agricol 

10 ani  

15 Cereri pentru intocmirea actelor notariale ce 

sunt in competența primăriei 

10 ani  

16 Registru privind deschiderile succesorale  10 ani  

17 Registru de evidență curentă a intrărilor și 

ieșirilor  din arhivă 

permanent  

18 Registrul de depozit permanent  

19 Dosarul arhivei: nomenclatorul arhivistic 

,deciziile de numire a comisiei de 
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selecționare ,procese verbale ale comisiei de 

selecționare a arhivei , corespondența cu 

Arhivele Naționale Direcția Județeană Mureș 

,procese verbale de predare a documentelor 

selecționate la unitățile de colectare a hârtiei 

,procese verbale de predare-primire a arhivei 

 

permanent 

20 Inventare arhivistice ale documentelor 

predate la arhiva instituției de catre servicii 

cu termene de păstrare și procese verbale de 

predare-primire de la servicii de arhivă 

 

permanent 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 1507 din data de 02.05.2022  

privind modificarea Dispoziției Primarului comunei Șincai nr. 65/26.06.2018 privind modificarea 

Nomenclatorului Arhivistic al documentelor 

 

 Domnule Primar Pop Vasile: 

 Subsemnatul Onac Dan - Cristian  având funcția de referent în cadrul Compartimentului Financiar, 

Contabil, Resurse Umane și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al comunei Șincai În 

conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2), ale art. 32 și următoarele din Legea 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

s-a procedat la întocmirea prezentului raport de specialitate . 

Având în vedere 

- prevederile art. 8 din Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 11 – 15 din Instrucțiunile privind activitatea de argică la creatorii și deținătorii de 

documente aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 - prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - prevederile art. 19 alin. (2) și următoarele din Metodologia din 2011 cu privire la aplicarea unitară a 

dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea 64/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Analizând  Procesul Verbal nr. 3810/28.03.2022 încheiat de către Direcția Generală de Evidență a 

Persoanelor Mureș prin care se impune actualizarea și revizuirea Nomenclatorului arhivistic al Primăriei 

comunei Șincai; 

 

Vă solicit respectuos, emiterea unei Dispoziții prin care: 

  Să dispuneți modificarea Dispoziției Primarului comunei Șincai nr. 65/26.06.2018 privind modificarea 

Nomenclatorului Arhivistic al documentelor, conform anexei, parte integrantă din prezentul Raport de 

specialitate. 

 

 

 

 

Funcția: p. Secretar General U.A.T. 

………………….………………… 

 

Onac Dan - Cristian 

( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  
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