
 
 

ROMANIA 
JUDEXULăGIURGIU 

PRIMARULăăCOMUNEIăăS;B;RENI 
 

D I S P O Z I X I E 
 
 privind  desemnarea d-nei Iordache Mioara funcţionar public în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Săbăreni să îndeplinească atribuţii de  ofițer stare 

civilă în perioada 02-06 martie 2020 
 

PRIMARULăCOMUNEIăS;B;RENI,ăJUDEXULăGIURGIU 
 
             Având în vedere: 
- Referatul înregistrat cu nr. 1085/27.02.2020 întocmit de secretarului general; 
- Prevederile art. 3 alin. 3 din Legea 119/1996ă cuă privireă laă acteleă deă stareă civil<,ă
republicat<ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare; 
-Prevederileăart.ă3ăalină1,ăart.ă10ă群iăart.ă11ădinăanexaălaăHGănr.ă64/2011ămetodologiaăcuă
privireălaăaplicareaăunitar<ăaădispozi郡iilorăînămaterieădeăstareăcivil<; 
- art.157ă dină O.U.G.ă nr.57/2019ă privindă Codulă administrativ,ă cuă modific<rileă 群iă
complet<rileăulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,ăcuămodific<rileă群iăcomplet<rileăulterioare,ăemităurm<toarea 
 

D I S P O Z I X I E 
 
  ART. 1. –Seă desemneaz<ă d-naă Iordacheă Mioaraă funcYionară publică înă cadrulă
aparatuluiădeăspecialitateăalăprimaruluiăcomuneiăS<b<reniăs<ăîndeplineasc<ăatribuYiiădeăă
ofi郡erăstareăcivil<ăînăperioadaă02-06 martie 2020. 
   ART. 2. – AtribuYiileă deă stareă civil<ă sună prev<zuteă înă anexaă parteă integrant<ă dină
prezenta. 
   ART. 3- Primarulăşiăsecretarulăgeneralăvorăduceălaăindeplinireăprevederileăprezenteiă
dispozitii prin comunicare persoanelor in cauza. 
   ART. 4- CuădreptădeăcontestaYie înătermenulăprev<zutădeăLegeaănrăă554/2004.ă 
 
                 PRIMAR 
             Iosif  Viorel                                          CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                          SECRETAR GENERAL 
                                                                                    Nica Mirela 
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ANEXA la DispoziYia nr. 38/28.02.2020 
 
 

privind  desemnarea d-nei Iordache Mioara funcţionar public în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Săbăreni să îndeplinească atribuţii de  ofițer stare civilă 

în perioada 02-06 martie 2020 
 

D-naăăIordacheăMioara,ăvaăîndepliniiăatribuYiiădeăăofi郡erăstareăcivil<ăînăperioadaă02-06 martie 
2020,ădup<ăcumăurmeaz<: 

 
  a)ăîntocme群te,ălaăcerereăsauădinăoficiu,ăpotrivitălegii,ăacteădeănaştere,ădeăc<s<torieăşiă

deă deces,ă înă dubluă exemplar,ă şiă elibereaz<ă persoaneloră fiziceă îndrept<Yiteă certificateă
doveditoareăprivindăacteleăşiăfapteleădeăstareăcivil<ăînregistrate;  

   b)ă înscrieămenYiuniăpeămargineaă actelorădeă stareă civil<ă aflateă înăp<strareă şiă trimită
comunic<riădeămenYiuniăpentruăînscriereăînăregistreleădeăstareăcivil<ă- exemplarulăIăsau,ădup<ă
caz,ăexemplarulăII,ăînăcondiYiileăprezenteiămetodologii;ă 

   c)ăelibereaz<ăgratuit,ălaăcerereaăautorit<Yilorăpublice,ăextraseăpentruăuzăoficialădeăpeă
acteleădeăstareăcivil<,ăprecumăşiăfotocopiiăaleădocumentelorăaflateăînăarhivaăproprie;ă 

   d)ăelibereaz<,ălaăcerereaăpersoanelorăfizice,ădoveziăprivindăînregistrarea unui act de 
stareăcivil<,ăpotrivitămodeluluiăprev<zutăînăanexaănr.ă9ălaăMetodologiaăcuăprivireălaăaplicareaă
unitar<ă aă dispoziYiiloră înă materieă deă stareă civil<;ă dovezileă cuprind,ă dup<ă caz,ă preciz<riă
referitoareălaămenYiunileăexistenteăpeămargineaăactuluiădeăstareăcivil<;ă 

   e)ătrimiteăstructurilorădeăevidenY<ăaăpersoanelorădinăcadrulăS.P.C.L.E.P.,ăînătermenă
deă10ăzileădeălaădataăîntocmiriiăactuluiădeăstareăcivil<ăsauăaămodific<rilorăinterveniteăînăstatutulă
civil,ăcomunic<riănominaleăpentruăn<scuYiiăvii,ăcet<Yeniăromâni,ăoriăcuăprivireălaămodific<rileă
interveniteăînăstatutulăcivilăalăcet<Yenilorăromâni;ăacteleădeăidentitateăaleăpersoanelorădecedateă
oriădeclaraYiileădinăcareărezult<ăc<ăpersoaneleădecedateănuăauăavutăactădeăidentitateăseătrimitălaă
structura deăevidenY<ăaăpersoanelorădinăcadrulăS.P.C.L.E.P.ădeăultimulălocădeădomiciliu;ă 

   f)ădispuneăm<surileănecesareăp<str<riiăregistrelorăşiăcertificatelorădeăstareăcivil<ăînă
condiYiiăcareăs<ăasigureăevitareaădeterior<riiăsauăaădispariYieiăacestoraăşiăasigur<ăspaYiulănecesară
destinatădesf<şur<riiăactivit<Yiiădeăstareăcivil<;ă 

   g) atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele 
deăcoduriăprecalculate,ăpeăcareăleăp<streaz<ăşiăleăarhiveaz<ăînăcondiYiiădeădeplin<ăsecuritate;ă 

   h) prime群teăcererileădeăschimbareăaănumeluiăpeăcaleăadministrativ<ăşiădocumenteleă
prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este 
arondat<ăcomuna;ă 

   i)ăprimesteăcererileădeăînscriereădeămenYiuniăcuăprivireălaămodific<rileăinterveniteăînă
str<in<tate,ă înăstatutulăcivilăalăpersoanei,ădeterminateădeădivorY,ăadopYie,ăschimbareădeănumeă
şi/sauă prenume,ă precumă şiă documenteleă ceă susYină cererileă respective,ă peă careă leă înainteaz<ă
D.E.P.A.B.D.,ă înă vedereaă aviz<riiă înscrieriiă menYiuniloră corespunz<toareă sau,ă dup<ă caz,ă aă
emiteriiăaprob<rii;ă 

   j)ă primesteă cererileă deă transcriereă aă certificateloră şiă extraseloră deă stareă civil<ă
procurateădinăstr<in<tate,ă însoYiteădeăacteleăceăleăsusYin,ă întocmescăreferatulăcuăpropunereădeă
aprobare sauă respingereă aă cereriiă deă transcriereă peă careă îlă înainteaz<,ă împreun<ă cuă întreagaă
documentaYie,ă înă vedereaă aviz<riiă prealabileă deă c<treă S.P.C.J.E.P.ă înă coordonareaă c<roraă seă
afl<;ăăă 

 k)ă primesteă cererileă deă rectificareă aă acteloră deă stareă civil<ă şiă efectueaz<ă verific<riă
pentruă stabilireaă cuă exactitateă aă eroriloră depistateă înă cuprinsulă acteloră deă stareă civil<ă sauă aă
menYiunilorăînscriseăpeăacestea,ăîntocmescădocumentaYiaăşiăreferatulăcuăpropunereădeăaprobareă
sauă respingereă şiă leă înainteaz<ă S.P.C.J.E.P.,ă pentru aviz prealabil, în vederea emiterii 
dispoziYieiădeăaprobare/respingereădeărectificareădeăc<treăprimarulăcomunei;ă 



   l)ăprimesteăcererileădeăreconstituireăşiăîntocmireăulterioar<ăaăactelorădeăstareăcivil<,ă
întocmescă documentaYiaă şiă referatulă prină careă se propune primarului comunei emiterea 
dispoziYieiădeăaprobareăsauărespingere,ăcuăavizulăprealabilăalăS.P.C.J.E.P.;ă 

   m)ăsesizeaz<ăimediatăS.P.C.J.E.P.ăînăcazulăpierderiiăsauăfurtuluiăunorădocumenteădeă
stareăcivil<ăcuăregimăspecial. 

  n)ă elibereaz<,ă laă cerereaă persoaneloră fiziceă îndrept<Yite,ă certificateă careă s<ă atesteă
componenYaă familiei,ă necesareă reîntregiriiă familieiă aflateă înă str<in<tate,ă potrivită modeleloră
prev<zuteăînăanexeleănr.ă11ăşiă12ădinăMetodologiaăcuăprivireălaăaplicareaăunitar<ăaădispoziYiilor 
înămaterieădeăstareăcivil<;ă 

   o)ăefectueaz<ăverific<rileănecesareăaviz<riiăcererilorădeăreconstituireăşiădeăîntocmireă
ulterioar<ă aă acteloră deă stareă civil<ă pentruă cet<Yeniiă româniă şiă persoaneleă f<r<ă cet<Yenieă
domiciliate în România;  

   p)ă efectueaz<ă verific<riă şiă întocmescă referateă cuă propuneriă înă vedereaă aviz<riiă deă
c<treăS.P.C.J.E.P.ăaăcererilorădeătranscriereăaăcertificatelor/extraselorădeăstareăcivil<ăeliberateă
deăautorit<Yileăstr<ine,ăprecumăşiăaăcererilorădeărectificareăaăactelorădeăstareăcivil<;ă 

   r)ăefectueaz<ăverific<riăşiăîntocmescăreferateăcuăpropuneriăînădosareleăavândădreptă
obiectăanularea,ăcompletarea,ămodificareaăpeăcaleăjudec<toreasc<ăaăactelorădeăstareăcivil<ăşiăaă
menYiunilorăexistenteăpeămargineaăacestora,ădeclarareaăjudec<toreasc<ăaădispariYieiăşiăaămorYiiă
uneiăpersoane,ăprecumăşiăînregistrareaătardiv<ăaănaşterii;ă 

   s)ă înscriuă înă registreleă deă stareă civil<,ă deă îndat<,ă menYiunileă privindă dobândirea,ă
redobândireaă sauă renunYareaă laă cet<Yenia român<,ă înă bazaă comunic<riloră primiteă deă laă
D.E.P.A.B.D.ăprinăstructuraădeăstareăcivil<ădinăcadrulăS.P.C.J.E.P.;ă 

   群)ă efectueaz<ă verific<riă cuă privireă laă cererileă deă schimbareă aă numeluiă peă caleă
administrativ<;ă 

   t)ăcolaboreaz<ăcuădirecYiileădeăs<n<tateă judeYeneăşiăaămunicipiuluiăBucureştiăşiăcuă
maternit<Yileă pentruă prevenireaă cazuriloră deă internareă aă gravideloră f<r<ă acteă deă identitateă
asupraă lorăsauăaăc<roră identitateănuăesteăcunoscut<ăşiăaăcazurilorădeăp<r<sireăaăcopiilorănou-
n<scuYiăşiăneînregistraYi laăstareaăcivil<;ă 

   郡)ă colaboreaz<ă cuă unit<Yileă sanitare,ă DirecYiaă General<ă deă AsistenY<ă Social<ă şiă
ProtecYiaăCopilului,ădenumit<ăînăcontinuareăD.G.A.S.P.C.,ăşiăreprezentanYiiăserviciuluiăpublică
deăasistenY<ăsocial<,ădenumită înăcontinuareăS.P.A.S.,ă şiăunit<YileădeăpoliYie,ădup<ăcaz,ăpentruă
cunoaştereaăpermanent<ăaăsituaYieiănumericeăşiănominaleăaăpersoanelorăcuăsituaYieăneclar<ăpeă
linieă deă stareă civil<ă şiă deă evidenY<ă aă persoanelor,ă aă demersuriloră ceă seă facă pentruă punereaă
acestoraă înă legalitate,ăpân<ă laă rezolvareaă fiec<ruiăcază înăparte,ăprecumăşiă pentruăclarificareaă
situaYieiăpersoanelor/cadavrelorăcuăidentitateănecunoscut<. 

u)ăAlteăatribu郡iiăînădomeniulăăstariiăcivile. 
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PRIM;RIAăCOMUNEIăS;B;RENI 
JUDE軍ULăGIURGIU 
Nr. 1085/27.02.2020 
 
 
 

REFERAT 
 

 
 
     Având în vedere ca în perioada 02-06 martie 2020, secretarul general  al 
comuneiăS<b<reni,ăcareăareădelegateăatributiiădeăofi郡erădeăstareăcivil<ăvaăparticipaă
laă cursulă deă preg<tireă înă domeniulă ă situa郡iiloră deă urgen郡<ă ă din domeniul 
administra郡ieiăpubliceă localeă aăpersonaluluiă cuă func郡iiădeă conducereă laăCentrulă
ZonalădeăPreg<tireăCraiovaăesteănecesarădelegareaăatribu郡iilorăînădomeniulăst<riiă
civile unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
S<b<reni.ă 
  Astfelăseădeleag<ăatribu郡iileădeăstareăcivil<ăd-nei Iordache Mioara, care a fost 
informat<ăînăprealabilă群iăaăluatăcuno群tin郡<ădeăaceasta.ă 
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