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D I S P O Z I Ţ I E  
privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer stare civilă 

	
							Primarul		Comunei	Bozioru,	judeţul	Buzău;	 	 	 	 	

Având	în	vedere:	
—	 dispoziţiile art. 154, alin. (4) şi art. 155, alin. (2), lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 
— dispoziţiile art. 3, alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 

civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
— dispoziţiile art. 1 din Metodologia cu privire la  aplicarea unitară a 

dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 
64/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 157, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

                                             D I S P U N E : 
   Art. 1. Se deleagă atribuţiile de ofiţer de stare civilă pentru oficierea căsătoriilor 

doamnei: 
- OPREA MIRELA – secretar general comună. 
Art. 2. Se deleagă exercitarea celorlalte atribuţii ale ofiţerului de stare civilă, 

respectiv înregistrarea şi întocmirea actelor de stare civilă, efectuarea menţiunilor 
etc., următorilor funcţionari: 

- BUDUIANU LILIANA     -  referent superior         
- GRIGORE CORINA         - consilier debutant 
Art. 3. Pe data prezentei, Dispoziţia nr. 130 din 06.11.2020 își incetează 

aplicabilitatea. 
         Art.4. - Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa publică, a 

titularilor, serviciilor, compartimentelor si autorităţilor vizate si interesate, 
prevederile prezentei si o va înainta la Instituţia Prefectului - Judeţului Buzău. 

 
Nr.6/08.01.2021 
Bozioru 

					PRIMAR	,	
GRIGORE	Valentin																																											CONTRASEMNEAZĂ	 	
																																																																		SECRETAR	GENERAL	COMUNĂ,	
	



	

   

COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZAU 
PRIMAR 

Tel. 0238/708036; Fax. 0238/750308  www.comunabozioru.ro e-mail: primariabozioru@yahoo.com 
      

Nr. 56/07.01.2021                                                                                                                                                     

 Aprob, 

                                                                                                  PRIMAR                                                                                                                                                   

                                                                                               ……………….. 

REFERAT, 

În conformitate cu prevederile: 
§ Art.3 alin. (3)  din Legea nr.116/1996 cu privire la actele de stare 

civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
§ Hotărârii Guvernului României  nr.64/2011 pentru aprobarea 

Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie 
de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare; 

§ Dispoziţia primarului  nr. 150/30.12.2020 privind numirea 
doamnei Grigore Corina în funcţia de consilier debutant în 
compartimentul Resurse umane, Informare, Relaţii publice şi Stare 
Civilă. 

Având în vedere faptul că începând cu data de 01.01.2021, în 
compartimentul Resurse umane, Informare, Relaţii publice şi Stare 
Civilă, a mai fost angajat un funcţionar public cu atribuţii de stare 
civilă, propun emiterea  unei dispozitii prin care: 

a) Se deleaga atributiile de ofiter de stare civila pentru oficierea 
casatoriilor doamnei :  

-  OPREA MIRELA -SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
b) Se deleaga exercitarea celorlalte atributii ale ofiterului de stare 

civila,respective inregistrarea si intocmirea actelor de stare 
civila,efectuarea mentiunilor etc.,urmatorilor functionari:  

- BUDUIANU LILIANA 
- GRIGORE CORINA  
Cu data prezentei dispozitii, dispozitia nr.130/06.11.2020 îşi 

încetează aplicabilitatea.  
Secretar general comună, 

OPREA Mirela 

 ………………	


