ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă drei inspector, ŢUŢULEA Iuliana-Ioana

Geambaşu Iulian, Primar al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi
Având în vedere:


Referatul înregistrat sub nr.4184/14.06.2017, elaborat de secretarul comunei Şoldanu, prin care propune delegarea
exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă drei inspector, ŢUŢULEA Iuliana-Ioana, pe eprioada efectuării
concediului de odihnă al dnei referent, SLAVE Elena;



Dispoziţia nr.307/19.04.2004 privind numirea d-nei SLAVE ELENA, în funcţia publică de execuţie de
referent, clasa a III-a, în compartimentul de stare civilă, din cadrul aparatului propriu de specialitate al
Consiliului Local al comunei Șoldanu, judeţul Călărași;



Dispoziţia nr.633/19.10.2016 privind numirea definitivă a domnișoarei ŢUŢULEA Iuliana-Ioana, în funcţia
publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent;
Cererea înregistrată cu nr.4148/13.06.2017 prin care dna referent, Slave Elana, solicită efectuarea unei prime tranșe
de 15 zile din concediul aferent anului 2017;
Adeverința de participare la programul de perfecționare cu tema Stare civilă, evidența persoanelor, emisă de S.C.
Trivento S.R.L. pentru dra ȚUȚULEA Iuliana-Ioana.




În baza:



prevederilor art.3 alin.(3) din Legea nr.119/1996 privind actele de stare civilă, modificată şi completată;
prevederile art.63 alin.(1) lit.a) şi alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
modificată şi completată.

În temeiul art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată
şi completată,
DISPUN:
Art.1. - Se deleagă exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă, drei ŢUŢULEA Iuliana-Ioana,
numită în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, numită în
compartimentul registru agricol, în perioada efectuării concediului de odihnă al doamnei Slave Elena,
referent, clasa a III-a, grad profesional superior, gradația 5, numită în cadrul compartimentului stare civilă al
aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi.
Art.2. - Primarul și secretarul comunei, împreună cu persoana nominalizată la art.1 va lua măsuri pentru
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii.
Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziţii autorităților și persoanelor interesate:
a) Instituției Prefectului - Județul Călărași;
b) Drei Iuliana-Ioana ȚUȚULEA.
P R I M A R,
Iulian GEAMBAŞU
Nr. 414
Emisă la comuna Șoldanu
Astăzi 15 iunie 2016

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:

Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA

