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D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 3 

din data de 06 ianuarie 2021 
 

privind atribuirea plajei de numere de înregistrare pentru documentele intrate, create şi expediate de 

către Primăria comunei Vărădia de Mureş 
 

 

Primarul comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, 
Având în vedere: 
 Referatul secretarului comunei Vărădia de Mureş, prin care se propune atribuirea plajei de 

numere de înregistrare pentru documentele intrate, create şi expediate de către Primăria comunei 
Vărădia de Mureş, înregistrat sub nr.29/06.01.2020; 

 Prevederile art.7 din Legea nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 Prevederile art.155 alin.(1) lit.d) alin.(5) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
 

PRIMARUL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

D I S P U N E: 
 

 Art.1. Se atribuie numere de înregistrare pentru documentele care intră, sunt create sau sunt 

expediate de către Primăria comunei Vărădia de Mureş, în anul 2020, după cum urmează: 
Secretariat: 

- secvenţa de numere de la 00001 la 5000, alocată registrului general de intrare-ieşire a 

corespondenţei; 
Secretar: 

- secvenţa de numere de la 0001 la 1000, alocată registrului de evidenţă a dispoziţiilor emise 

de primar; 
- secvenţa de numere de la 001 la 500, alocată registrului de evidenţă a hotărârilor adoptate 

consiliul local; 

- secvenţa de numere de la 0001 la 1500, alocată registrului de evidenţă a contractelor de 
arendă; 

- secvenţa de numere de la 001 la 500, alocată registrului de evidenţă a ofertelor de vânzare 
a terenurilor agricole situate în extravilan; 

Stare civilă: 
- secvenţa de numere de la 5001 la 6000, alocată registrului de intrare-ieşire a corespondenţei 

de stare civilă; 

- secvenţa de numere de la 6001 la 6100, alocată registrului de intrare-ieşire a corespondenţei 
de divorţ; 
Agricol: 

- secvenţa de numere de la 001 la 100, alocată registrului de evidenţă a cererilor pentru 
eliberarea atestatelor de producător; 
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- secvenţa de numere de la 001 la 100, alocată registrului de evidenţă a cererilor pentru 

eliberarea carnetelor de comercializare; 
Asistenţă socială: 

- secvenţa de numere de la 001 la 200, alocată registrului de înregistrare a cererilor de 

acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei; 
- secvenţa de numere de la 001 la 100, alocată registrului de înregistare a cererilor de 

acordare a ajutorului social; 

- secvenţa de numere de la 001 la 100, alocată registrului de înregistare a cererilor de 
acordare a alocaţiei de susţinere a familiei; 

- secvenţa de numere de la 001 la 100, alocată registrului de înregistare a cererilor de 

acordare a alocaţiei de stat pentru copii; 
- secvenţa de numere de la 001 la 100, alocată registrului de înregistare a cererilor de 

acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului; 

- secvenţa de numere de la 001 la 100, alocată registrului de înregistare a cererilor 
beneficiarilor stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul comunei şi 

compartimentele secretariat, agricol şi asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei Vărădia de Mureş. 
Art. 3.  Secretarul comunei Vărădia de Mureş va aduce la cunoştinţă publică prevederile 

prezentei dispoziţii şi prezenta dispoziție  se comunică cu: 

 Institutia Prefectului – Judetului Arad, 

 Primarului comunei Vărădia de Mureş; 
 Compartimentele secretariat, agricol şi asistenţă socială din cadrul Primăriei comunei 

Vărădia de Mureş. 

 
 
 

 
P R I M A R,                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

 MICULIŢ CRINA-MELANIA                                                                   SECRETAR GENERAL                 

LUPUTIU LACRIMIOARA  
 

 


