
 

PRIMAR

DISPOZIȚIA NR. 96
din 6 Octombrie 2022

 privind desemnarea persoanei responsabile de arhiva si constituirea Comisiei de selectionare
a documentelor la nivelul Primariei Ciclova Romana

        Primarul Comunei Ciclova Romana, judetul Caras-Severin,

Avand in vedere :

- Referatul  nr.  1516  din  6.10.2022,  prin  care  se  propune  desemnarea  persoanei
responsabile de arhiva si constituirea Comisiei  de selectionare a documentelor la
nivelul Primariei Ciclova Romana

- Procesul verbal de control incheiat in data de 27.09.2022 de catre Iova Laura Mihaela,
consilier  superior  in  cadrul  Serviciului  Judetean  Caras-Severin  al  Arhivelor
Nationale

- In  conformitate  cu  prevederile  art.4,  art.11  alin.  1  si  art.31  din  Legea  Arhivelor
Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Instructiunilor
privind activitatea de arhiva la creatorii  si detinatorii de documente, aprobate de
conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 Mai 1996 

      În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b, art. 197 alin. 1, art. 199 si art.243 alin. 1 lit. a din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

DISPUNE :

Art. 1 – Incepand cu data de 6 Octombrie 2022, se desemneaza persoana responsabila de
arhivă,  doamna  Schnell  Mariana,  Consilier  I  asistent  la  compartimentul  Stare  Civila  din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.



Art.  2  –  Se  constituie  Comisia  de  selectionare  a  documentelor  la  nivelul  Primariei
Ciclova Romana, in urmatoarea componenta :

- Vuc Nicolae-Cosmin, viceprimar – presedinte comisie ;
- Schnell Adriana-Mariana, responsabil arhiva – secretar comisie ;
- Becker Veronica, consilier I asistent – membru comisie ;
- State Florica, referent – membru comisie ;
- Radovan Alina-Corina, referent  – membru comisie.
Art. 3 – Fișa postului persoanei nominalizate la art.1 al prezentei se va completa cu noile

atribuții. 
Art.  4  –  Secretarul  comunei  si  compartimentul  financiar-contabil  din  aparatul  de

specialitate al primarului vor duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.
Art. 5 – Prezenta dispozitie va fi comunicata autoritatilor si persoanelor interesate prin

grija secretarului comunei.

 

Primar   Persoana desemnata
Golu Mircea–Cătălin                   Becker Veronica

                                                   


