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DISPOZITIA NR. 167 
din 11 noiembrie 2020 

privind : delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă  
la nivelul Oraşului Bereşti , judeţul Galaţi  

 
 Primarul oraşului Bereşti , judeţul Galaţi, validat prin Încheierea civilă nr. 43/14.10.2020 
a Judecătoriei oraşului Tg. Bujor; 
 Având în vedere referatul dnei Radu Alina - Ionica – consilier în cadrul Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din Aparatul de specialitate al Primarului oraşului 
Bereşti înregistrat sub nr.  4923 din  11 noiembrie 2020  prin care propune delegarea 
atribuțiilor de ofițer de stare civilă la nivelul Orașului Berești, județul Galați ;  
 În conformitate cu:  

- prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 
republicată în 2012, cu modificările și completările ulterioare;   
 - prevederile art. 1, art.  3 alin. (1), art. 10 și art. 11 din Metodologia cu privire la 
aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G.R. nr. 64/2011, cu 
modificările și completările ulterioare;    

- prevederile art. 155 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „a”, ale art. 156 alin. (1) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
 In baza art. 196 alin. (1) lit. „b”, art. 197 alin. (4) şi art. 199 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

DISPUNE: 
 

Art. 1.  (1) Se deleagă atribuțiile de stare civilă doamnei Radu Alina Ionica având 
funcția publică de consilier, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Serviciului Public 
Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din Aparatul de specialitate al Primarului Oraşului 
Bereşti.   

(2) În exercitarea atribuțiilor delegate, doamna Radu Alina Ionica îndeplinește atribuțiile 
de ofițer de stare civilă delegat în numele Instituției Primarului Orașului Berești și nu în nume 
propriu.  

 
Art. 2.  În perioada absenței din instituție a doamnei Radu Alina Ionica, ofițer de stare 

civilă delegat, fiind în concediu de odihnă, concediu medical, sau alte tipuri de concedii, învoiri 
sau deplasări în interes de serviciu, atribuțiile de ofițer de stare civilă vor fi îndeplinite de 
doamna Bîrlădeanu Elena – inspector de specialitate în Aparatul Primarului orașului Berești,.  

 
Art. 3. Persoanele delegate potrivit art. 1 și art. 2 din prezenta dispoziție vor îndeplini 

atribuțiile de stare civilă prevăzute de art. 10 și art. 11 din Metodologia cu privire la aplicarea 
unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobate prin H.G.R. nr. 64/2011.  



 
Art. 4. Prezenta Dispoziţie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
 
Art.5. Secretarul general al oraşului Bereşti va asigura comunicarea prezentei dispoziţii:  
-  doamnei Radu Alina Ionica 
- doamnei Bîrlădeanu Elena 
- Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Galați 
- Instituţiei Prefectului judeţului Galaţi în vederea exercitării controlului sub aspectul 

legalităţii. 
  
 
 
 

PRIMAR , 
Bejan Mihai-Lucian 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 Contrasemnează pentru legalitate, 
                SECRETAR GENERAL  
                   Donciu Ana Cristina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


