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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Referitor la: îndeplinirea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă  
 
 

Având în vedere:   
- prevederile art. 3, alin. 3 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art. 1, 10, 11 din anexa la H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire 

la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile art. 155, alin. 1, lit. a, alin. 2, lit. a, art. 157 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;   
 - prevederile art. 148, alin. 2 din Constituția României, republicată; 
 - referatul nr. 4853 din 28.10.2020 al secretarului general al comunei Săliștea, județul Alba; 
 - informarea prealabilă a doamnelor Comănescu D. Ana și Oana I. Marinela, persoane cărora li se 
deleagă atribuţiile de ofițer de stare civilă, 

în temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. b  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 
P  R  I  M  A  R  U  L 

comunei Săliștea, judeţul Alba, emite prezenta 
D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E: 

 
Art. 1. Doamna Comănescu D. Ana, referent – nivel studii medii, clasa a III-a, grad profesional 

superior, în cadrul compartimentului administrație publică locală, resurse umane, stare civilă al Primăriei 
comunei Săliștea, județul Alba, este desemnată persoană responsabilă cu exercitarea atribuţiilor de ofiţer 
de stare civilă, pe perioada mandatului primarului comunei Săliștea. 

Art. 2. Doamna Oana I. Marinela, inspector – nivel studii superioare, clasa I, grad profesional 
superior, în cadrul compartimentului monitorizare proceduri administrative, relații cu publicul, registru 
agricol, fond funciar, cadastru și urbanism, este desemnată persoană responsabilă cu exercitarea 
atribuţiilor de ofiţer de stare civilă, pe perioada cât doamna Comănescu D. Ana lipseşte motivat de la 
serviciu (concedii, deplasări etc.) 

Art. 3. Pe data intrării în vigoare a prezentei dispoziţii, orice dispoziţie contrară îşi încetează 
aplicabilitatea. 

Art. 4. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art. 5. Prezenta dispoziţie se comunică, prin grija secretarului general, persoanelor nominalizate la 
art. 1 și 2, compartimentelor de specialitate ale Primăriei comunei Săliștea, pentru ducere la îndeplinire  şi 
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba. 

 
                                            PRIMAR, 
         Jr.  Stănilă Aurel-Emil      Contrasemnează pentru legalitate, 
            SECRETAR  GENERAL 
        Jr. Ionescu Mihaela-Alina 
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