ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA BALACIU
PRIMAR
__________________________________________________________________________________

DISPOZIŢIE
privind stabilirea secvenţelor de numere alocate registrelor constituite la nivelul Primăriei comunei
Balaciu,pentru anul 2020
Primarul comunei Balaciu;
Având în vedere:
- referatul secretarului comunei,înregistrat cu nr. 11 din 06.01.2020,prin care propune
stabilirea secvenţelor de numere alocate registrelor ,constituite la nivelul Primăriei
comunei Balaciu,pentru anul 2020.
- prevederile art.4 din OG nr.27/2002,actualizată ,privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor.
În temeiul art.155 alin.5 lit.a) raportat la alin.1 lit.d) si art.196 alin.(1) lit.b) coroborat cu
art.240 alin.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările
ulterioare.
D I S P U N E:
Art.1 – Pentru anul 2020 stabilirea secvenţelor de numere alocate registrelor constituite
potrivit legii la nivelul Primăriei Balaciu , se face conform anexei la prezenta dispoziţie.
Art.2 – Prin grija secretarului comunei,prezenta dispoziţie se va comunica:
compartimentelor de specialitate şi Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului de
legalitate.
PRIMAR
Simion Mirel Danuţ

Nr. 1
Emisă la comuna Balaciu
Astăzi 06.01.2020

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru-Viorel Trandafir

Anexă la Dispoziţia nr. 1 din 06.01.2020
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6.

Compartimentul

Registratură,relatii cu
publicul,petiţii,arhivă

Secretar general u.a.t.

Compartiment impozite
taxe locale şi alte venituri

Compartiment stare civila

Compartiment asistenţă
sociala şi autoritate
tutelară
Compartiment registrul
agricol

Registrul ce se
Constituie
Registrul general de intrareieşire a corespondentei
Registrul de înregistrare a
petiţiilor adresate Consiliului
Local
Registrul de evidenţă a
comunicării hotărârilor C.L. şi
a dispoziţiilor primarului
Registrul de evidentă a
proiectelor de hotărâri

Secventa de
numere
alocată
1- 4600
4601- 4650

4651- 5000

5001-5100

Registrul de înregistrare a
contractelor de arendă

5101- 5500

Registrul de evidenta a
cauzelor la instanta

5501-5540

Registrul de intrare-ieşire a
corespondenţei specifice
compartimentului
Registrul de evidenta a mijl.
de transport supuse
înmatriculării.
Registrul de intrare-ieşire a
corespondenţei stare civila
Registrul de intrare-ieşire a
cererilor de divorţ

5541 – 7100

Registrul de evidenţă a
sesizărilor pentru deschiderea
procedurii succesorale
Registrul cereri informatii
de interes public

7851-8050

Registrul de intrare-ieşire a
corespondenţei specifice
compartimentului
Registrul de evidenţă a
ofertelor de vânzare a
terenurilor agricole situate în
extravilan

8101 – 8700

7101-7300

7301-7800
7801-7850

8051-8100

8701-9200
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