
 

                                                                   
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

DISPOZIŢIE 
 

privivind aprobarea Nomenclatorului arhivistic ale documentelor  create de compartimentele  

                                   din cadrul Primăriei Comunei    Băița de sub Codru  
 

Având în vedere  prevederile: 

                        - art.7 alin. (1) din Legea 52 /2003 privind transparenta decizionala in administrația publica,republicata 

    -  Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru eleborarea actelor normative, 

republicata cu modificările si completările ulterioare 

     -   art. 8 alin 2 din Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naționale, cu modificările și completările 

ulterioare  ;       

 -  art. 11-15 din Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente,  

aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996; 

                   Luând in considerare : 

  -referatul de specialitate  elaborat de secretarul general al U.A.T. Comuna  Băița de sub Codru. 

        In temeiul prevederilor art. 155 aliniatul 1 litera ”e”,ale  art. 156 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit.b) din 

OUG 57/ 2019 privind Codul administrativ -publicat în M.O. al României nr. 555 din 5 iulie 2019;         
 Primarul comunei Băița de sub Codru județul Maramureș,emite prezenta; 

 

DISPOZIȚIE; 
 

Articolul . 1 Se aprobă Nomenclatorul arhivistic ale documentelor create de comprtimentele din cadrul  
Primăriei Comunei  Băița de sub Codru, care cuprinde și  termenele de păstrare, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 
Articolul . 2 Nomenclatorul arhivistic se comunică spre aprobare Direcției Județeane  Maramureș a  

Arhivelor Naționale, conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naționale, 

actualizata, cu modificările și completările ulterioare . 
Articolul. 3 Fiecare compartiment din cadrul Primăriei Comunei  Băița de sub Codru răspunde de  

inventarierea și predarea la depozitul de arhivă a tuturor documentelor care constituie fondul arhivistic al Primăriei 

Comunei   Băița de sub Codru. 
Articolul .4. Nomenclatorul documentelor astfel creat, v-a fi utilizat de către compartimentele din  

cadrul primăriei comunei Băița de sub Codru începănd cu data de 1 ianuarie 2022.Începând cu aceeași dată încetează 

aplicabilitatea vechiului nomenclartor arhivistic în vigoare din anul 2001. 
Articolul .5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se însărcinează responsabilul  

cu problemele de arhivă din cadrul Primăriei Comunei   Băița de sub Codru, care va difuza tuturor compartimentelor 

organizate în cadrul Primăriei Comunei  Băița de sub Codru, după ce va fi aprobat, un extras al Nomenclatorului 

arhivistic care cuprinde termenele de păstrare ale documentelor create de comprtimentele din cadrul Primăriei Comunei 

Băița de sub Codru, pentru a fi aplicat atât la înregistrarea cât și la gruparea acestora în dosare.     
Articolul .6. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei  ,se  

publică în Monitorul Oficial local şi se comunică prin grija secretarului general al comunei, în conformitate cu 

prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 
- Direcției Județeane  Maramureș a Arhivelor Naționale. 

   - tuturor compartimentelor din cadrul primăriei comunei Băița de sub Codru 
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      DUMUŢA  AUREL 

 

Băiţa de sub Codru                          CONTRASEMNAT  

la 13.12.2021                                                            pentru legalitate   

                                                                Secretarul General al  Comunei 

                                   Traian Dragos 
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