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ROMANIA
JUDETUL MURE$
CONSILIUL LOCAL GANESTI

HOTARAREA NR. 46128.1 1.2013
privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al aparatului de specialitate al

primarului comunei Ginegti, judeful Mureq

Consiliul local al comunei Gdnegti, Jud. Mureq in gedinla ordinard din data de

28.11.2013;
Avdnd in vedere proiectul de hotdrare iniliat de conducerea primdriei comunel

G6negti, privind aprobarea nomenclatorului arhivistic al aparatului de specialitate al

prirnarului comunei Gdnegti, jude{ul Mureg;
in conformitate cu prevederile ar1. 8, alin. 2, din Lega arhivelor na{ionale nr'

I611996 cu toate modificdrile 9i completdrile ulterioare;
in terneiul prevederilor art 36, alin. 9 qi art. 45, alin. 1 din Legea nr.215/2001

privind administra{ia publicd locald, republicatd cu toate modificdrile 9i completdrile

ulterioaro;

HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobd Nornenclatorul arhivistic al aparatului de specialitate al

primarului comunei Gdneqti, judelul Mureg, conform Anexei care face parte integrantd

din prezenta hotdrdre.

Art.2. Cornpartimentul arhivi, informa{ii publice va duce la indeplinire

prezenta hotdrdre.

Art.3. Prezenta hotdrdre va fi comunicatd prin grij a secretarului UAT Instituliei

Prefectului Judc{ului Mureg, primarului comunei, compartimentului Arhiva qi D.J.A.N.

PRESEDINTE CONTRASEMNEAZA.
MAGO SECRETAR,



Primăria Găneşti ANEXA  
Str. Principală, nr. 548 
Găneşti, jud. Mureş 
 
  Aprob,                                                               Se confirmă, 
  Primar,                                   Directorul DirecŃiei jud. Mureş a            
  Balog Elemér         Arhivelor NaŃionale 

 
NOMENCLATORUL ARHIVISTIC 

Aprobat prin ordinul (dispoziŃia) nr.……..din………….. 
 

Serviciul Nr.
Crt. 

Denumirea dosarului, registrului etc. 
(conŃinutul pe scurt a problemelor care se referă) 

Termenul 
de 

păstrare 

ObservaŃii 

A. AdministraŃie  

     Publică        

1. Hotărârile consiliului local, procese verbale şi alte 
materiale prezentate în şedinŃele consiliului local 

Permanent  

 2. DispoziŃiile emise de primar şi actele care stau la baza 
emiterii acestora 

Permanent  

 3. Registrul privind evidenŃa hotărârilor consiliului local Permanent  
 4. Registrul privind evidenŃa dispoziŃiilor primarului Permanent  
 5. a) Registrul special privind comunicarea hotărârilor 

consiliului local şi a dispoziŃiilor primarului 
b)    Registru privind obiecŃiile secretarului cu privire la 
nelegalitatea actelor administrative (Hot.C.L. şi 
dispoziŃii) 

Permanent  

 6. a) Registrul declaraŃiilor de interese  
b) Registrul declaraŃiilor de avere 

Permanent  

 7. a) Documente privind alegerile locale şi constituirea 
consiliului local 
b) Registru special privind alegerile autorităŃilor publice 
locale 

Permanent  

 8. Documente privind alegerile prezidenŃiale, parlamentare 
şi pentru Parlamentul European 

Permanent  

 9. Documente privind referendumul şi recensământul 
locuinŃelor şi a populaŃiei 

Permanent  

 10. EvidenŃa listelor electorale permanente şi materiale 
privind eliberarea cărŃilor de alegător 

Permanent  

 11. Registrul privind evidenŃa cărŃilor de alegător Permanent  
 12. Statutul comunei Permanent  
 13. Registrul de intrare-ieşire a corespondenŃei Permanent  
 14. Registrul de intrare-ieşire a cererilor şi reclamaŃiilor 

privind informaŃiile publice 
Permanent  

 15. Raportul anual privind accesul al informaŃiile de interes 
public 

Permanent  

 16. Registrul de intrare-ieşire a petiŃiilor Permanent  
 17. Registrul de intrare-ieşire a corespondenŃei privind 

informaŃiile clasificate 
Permanent  

 18. Hotărâri definitive ale instanŃelor judecătoreşti Permanent  
 19. Documente ale Comitetului Local pentru SituaŃii de 

UrgenŃă şi planurile de apărare împotriva dezastrelor şi a 
altor fenomene meteorologice periculoase 

Permanent  

 20. Registrul de evidenŃă a sigiliilor, ştampilelor şi parafelor 
din cadrul consiliului local 

Permanent  



 21. Registrul de evidenŃă curentă a intrărilor şi ieşirilor din 
arhivă 

Permanent  

 22. Registrul de depozit Permanent  
 23. Dosarul arhivei: nomenclatorul arhivistic, deciziile de 

numire a comisiei de selecŃionare, procese verbale ale 
comisiei de selecŃionare a arhivei, corespondenŃa cu 
Arhivele NaŃionale DirecŃia JudeŃeană Mureş, procese 
verbale de predare a documentelor selecŃionate la 
unităŃile de colectare a hârtiei, procese verbale de 
predare-primire a arhivei 

Permanent  

 24. Inventare arhivistice ale documentelor predate la arhiva 
instituŃiei de către servicii, cu termene de păstrare şi 
procese verbale de predare-primire de la servicii de 
arhivă 

Permanent  

 25. a) Registrul unic de control 
b) Procese verbale de control 

50 ani  

 26. CorespondenŃă privind informaŃiile clasificate 50 ani C.S. 
 27. Registrul privind evidenŃa autorizaŃiilor pentru persoane 

fizice şi AF care desfăşoară activităŃi economice în mod 
independent 

50 ani C.S. 

 28. Documente privind PoliŃia Comunitară 50 ani C.S. 
 29. DocumentaŃia privind cauzele civile, penale, economice, 

de muncă şi contencios administrativ în care consiliul 
local şi primăria au calitate de parte în litigiu. 
CorespondenŃă 

50 ani C.S. 

 30. Documente şi situaŃii statistice privind:  
a) eliberarea autorizaŃiilor pentru PF şi AF care 

desfăşoară activităŃi economice în mod 
independent 

b) autorizaŃii de funcŃionare eliberate pentru PF, AF, 
SC.CorespondenŃă 

50 ani C.S. 

 31. Lucrări şi alte documente privind parteneriatul cu 
organizaŃiile guvernamentale şi neguvernamentale 

20 ani C.S. 

 32. Planul local de mobilizare a economiei, carnet de 
mobilizare a consiliului local 

20 ani C.S. 

 33. CorespondenŃă cu autorităŃi ale administraŃiei publice 
centrale, judeŃene şi alte instituŃii publice 

15 ani  

 34. Materiale referitoare la relaŃia cu mass-media 15 ani C.S. 
 35. DeclaraŃiile de interese ale consilierilor locali. 

DeclaraŃiile de avere ale consilierilor locali 
15 ani C.S. 

 36. Cereri cu privire la informaŃiile de interes public 10 ani  
 37. Cereri, reclamaŃii, sesizări, propuneri adresate consiliului 

local şi primăriei. Răspunsurile privind soluŃionarea lor. 
Informări şi note privind activitatea de soluŃionare a 
petiŃiilor 

10 ani  

 38. Registrul de audienŃe 10 ani  
 39. Cereri pentru întocmirea actelor notariale ce sunt în 

competenŃa primăriilor 
10 ani  

 40. EvidenŃa documentelor primare pentru deschiderea 
procedurii succesorale 

10 ani  

 41. Registru privind deschiderea procedurii succesorale 10 ani  
 42. Registrul de control P.S.I. 10 ani  
 43. Documente privind organizarea şi executarea pazei 

bunurilor şi locuinŃelor 
10 ani  

 44. AdeverinŃe şi certificate eliberate persoanelor fizice după 
documentele şi evidenŃele existente în arhivă inclusiv 

5 ani  



după registrul agricol 
 45. Graficul şedinŃelor comisiilor de specialitate ale 

consiliului local, procese verbale şi matriale prezentate în 
şedinŃele pe comisii 

5 ani   

 46. Condici, borderouri de predare-primire şi expediere a 
corespondenŃei 

5 ani  

 47. Oferte şi abonamente publicaŃii 5 ani  
B. AsitenŃă     

            Socială 

1. Lucrări şi alte documente privind colaborarea cu 
organizaŃiile revoluŃionarilor din decembrie 1989. 
EvidenŃa revoluŃionarilor 

Permanent  

 2. Registrul pentru evidenŃa persoanelor ocrotite (minori, 
majori), autoritate tutelară 

100 ani  

 3. Documente privind executarea atribuŃiilor de autoritate 
tutelară 

100 ani  

 4. Anchete sociale şi alte documente privind protecŃia 
persoabelor cu dizabilităŃi. Hotărâri ale Comisiei 
JudeŃene pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului şi ale 
Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru 
AdulŃi. EvidenŃa persoanelor cu handicap şi a asistenŃilor 
personali 

70 ani C.S. 

 5. Registrul de înregistrare a cererilor pentru ajutor social 30 ani  
 6.  Lucrări, statistici şi alte documente privind activitatea 

instituŃiilor de învăŃământ, cultură, sănătate, culte, 
asistenŃă socială şi sport. CorespondenŃă 

30 ani C.S. 

 7. Registrul de evidenŃă a cererilor pentru alocaŃii de stat 
pentru copii 

10 ani  

 8. Cereri, statistici şi alte documente privind acordarea 
ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinŃei, 
alocaŃii de stat pentru copii, alocaŃiei complementare şi 
de susŃinere pentru familia monoparentală. 
CorespondenŃă 

10 ani  

 9. Registru pentru înregistrarea cererilor privind alocaŃia 
pentru susŃinerea familiei 

10 ani  

 10. Cereri şi documente privind alocaŃia pentru susŃinerea 
familiei 

10 ani  

 11. Registru de evidenŃă a cererilor privind ajutorul pentru 
încălzirea locuinŃei 

10 ani  

 12. Registru de evidenŃă a cererilor privind susŃinerea 
familiei în vederea creşterii copilului 

10 ani  

 13. Documente cu privire la distribuirea laptelui paraf pentru 
copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni 

5 ani  

 14. Procese verbale de recepŃie-distribuŃie a produselor 
lactate şi de panificaŃie conform programului 
guvernamental lapte-corn. CorespondenŃă 

5 ani  

 15. Registru privind situaŃia persoanelor de etnie romă fără 
acte de identitate/stare civilă, nivel de şcolarizare etc. 

5 ani  

 16. Documente privind situaŃia persoanelor de etnie romă 
fără acte de identitate/stare civilă, nivel de şcolarizare 
etc. 

5 ani  

 17. Documente privind activitatea mediatorului sanitar 5 ani  
 18. Adrese, corespondenŃă asistenŃă socială 5 ani  
 19. Documente privind planul anual pentru furnizarea de 

produse alimentare provenite din stocurile de intervenŃie 
comunitare (PEAD) 

3 ani  

C. Resurse 

            umane 

1. Regulament de organizare şi funcŃionare a aparatului 
propriu, a Consiliului Local. Regulament de ordine 

Permanent  



interioară 
 2. Statele de funcŃii/personal, organigrame, statele de plată 

ale funcŃionarilor publici, personalul contractual al 
aparatului propriu şi a aleşilor locali 

Permanent  

 3. Dosarele personale ale funcŃionarilor publici şi ale 
personalului contractual 

70 ani  

 4. Statistici privind aparatul de specialitate, locurile de 
muncă vacante. CorespondenŃă ANFP. InstrucŃiuni, 
circulare 

50 ani  

 5. Registrul de evidenŃă al personalului 50 ani  
 6. a) SancŃiuni, transferuri şi desfacerea contractului de 

muncă 
b)   Documente privind activitatea comisiei de diciplină 
c)   Documente privind activitatea comisiei paritare 

50 ani  

 7. Documente privind organizarea şi desfăşurarea  
concursurilor pentru aparatul propriu şi serviciile publice 

30 ani  

 8. Dosar privind fişele posturilor din aparatul propriu 10 ani  

 9. AdeverinŃe, certificate eliberate la cererea funcŃionarilor 
publici şi a personalului contractual 

10 ani  

 10. Fişe privind protecŃia muncii 10 ani  

 11. Acte privind evidenŃa recruŃilor, încorporarea şi 
îndeplinirea serviciului militar. Rezervişti şi mobilizare 
la locul de muncă 

10 ani  

 12. Planificare şi replanificare concedii de odihnă; procese 
verbale de predare-primire a carnetelor de muncă; 
programe de perfecŃionare profesională-oferte 

5 ani  

 13. Condică de prezenŃă 4 ani  
 14. Fişa de prezenŃă lunară a personalului (pontaj) 4 ani  

D. Agricultură,  

fond    funciar, 

        cadastru 

1. Registrul agricol, centralizatorul registrului agricol Permanent  

 2. Lucrări privind completarea şi conducerea registrului 
agricol. SituaŃii statistice privind balanŃa terenurilor 
agricole AGR-ul 

Permanent  

 3. Procese verbale ale comisiei locale de aplicare a legilor 
fondului funciar şi alte documente privind activitatea 
comisiei 

Permanent  

 4. Registrul cu lucrări privind aplicarea legilor fondului 
funciar  

Permanent  

 5. Registrul privind evidenŃa cererilor depuse pentru 
acordarea drepturilor în baza legilor fondului funciar 

Permanent  

 6. Registrul de evidenŃă a înmânării titlurilor de proprietate Permanent  

 7. Contracte de arendare privind bunurile agricole Permanent  

 8. Registrul de evidenŃa contractelor de arendare a 
terenurilor agricole 

Permanent  

 9. Registrul de evidenŃa contractelor de închiriere şi 
concesionare a terenurilor agricole 

Permanent  

 10. EvidenŃă cadastrală, folosirea terenurilor agricole şi 
evidenŃa lucrărilor de îmbunătăŃiri funciare 

Permanent  

 11. EvidenŃa fondului silvic şi exploatarea masei lemnoase Permanent  

 12. Documente privind recensământul agricol Permanent  

 13. Statistici şi alte documente privind fondul funciar 50 ani  
 14. Registrul de evidenŃă a certificatului de producător 50 ani  

 15. EvidenŃa subvenŃiilor acordate agricultorilor 30 ani  

 16. Documente privind procedura de înstrăinare a terenului 30 ani  



agricol din intravilan şi extravilan, a terenurilor cu 
vegetaŃie forestieră, contract de vânzare-cumpărare 

 17. EvidenŃa lucrărilor de întreŃinere şi amenajare a 
păşunilor, organizarea păşunatului 

15 ani  

 18. Documente privind pagubele produse la culturile agricole 
de către fenomenele meteorologice şi animalele sălbatice 

10 ani  

 19. Lucrări privind organizarea pieŃelor, târgurilor şi 
oboarelor 

10 ani  

 20. Cereri, procese verbale şi alte documente privind 
eliberarea certificatului de producător 

10 ani  

 21. Lucrări privind prevenirea şi combaterea epizodiilor, 
starea de sănătate a animalelor, loturi zootehnice, etc. 

10 ani  

 22. Registru de evidenŃă privind eliberarea adeverinŃelor 
agricole 

10 ani  

E. Sistematizarea,  

      amenajarea,  

      dezvoltarea     

      urbanistică a 

      localităŃii       
 

1. Planuri de amenajare a teritoriului, planuri urbanistice 
generale, zonale, de detaliu, avize şi alte lucrări de 
amenajare a teritoriului 

Permanent  

 2. AutorizaŃii de contrucŃii, de demolări, certificate de 
urbanism, avize şi documentaŃia privind eliberarea 
acestora 

Permanent  

 3. Registrul de evidenŃă a certificatelor de urbanism, 
autorizaŃii de demolare, autorizaŃii de construcŃii 

Permanent  

 4. Inventarul bunurilor aparŃinând domeniului public şi 
privat al localităŃii 

Permanent  

 5. Documente privind acordarea şi schimbarea denumirilor 
de străzi, instituŃii publice, localităŃi, organizarea 
administrativă a unităŃilor administrartiv-teritoriale 

Permanent  

 6. EvidenŃa imobilelor vândute la legea 112/1995. 
Notificări, situaŃii şi corespondenŃă cu autorităŃile 
administraŃiei publice judeŃene şi alte instituŃii publice 
privind aplicarea legii 112/1995 

Permanent  

 7. EvidenŃa emobilelor retrocedate la legea 10/2001. 
Notificări, situaŃii şi corespondenŃă cu autorităŃile 
administraŃiei publice judeŃene şi alte instituŃii publice 
privind aplicarea legii 10/2001 

Permanent  

 8. EvidenŃa spaŃiilor comerciale la legea 550/2002. 
Notificări, situaŃii şi corespondenŃă cu autorităŃile 
administraŃiei publice judeŃene şi alte instituŃii publice 
privind aplicarea legii 550/2002 

Permanent  

 9. EvidenŃa drumurilor şi podurilor locale Permanent  

 10. EvidenŃa matricolă clădiri şi terenuri Permanent  

 11. Cartea tehnică a construcŃiilor din domeniul public şi 
privat al comunei (extrase CF, schiŃe RLV, documentaŃii 
RK) 

Permanent  

 12. Contracte şi procese verbale de recepŃie privind 
investiŃiile şi alte lucrări de întreŃinere 

25 ani C.S. 

 13. Statistici, studii, avize, proiecte şi alte lucrări de 
urbanism şi amenajarea teritoriului. CorespondenŃă 

25 ani C.S. 

 14. Studii, programe de măsuri, rapoarte privind prevenirea 
şi combaterea poluării mediului, a degradării sau 
distrugerii terenurilor şi măsurile luate în acest sens. 
CorespondenŃă 

25 ani C.S. 

 15. Proiecte tehnice, documente privind organizarea 25 ani C.S. 



licitaŃiilor, adjudecarea execuŃiei lucrărilor 
 16. EvidenŃa persoanelor beneficiare ale legii 15/2003 25 ani C.S. 
 17. InstrucŃiuni, circulare, precizări privind urbanismul şi 

amenajarea teritoriului 
25 ani C.S. 

F. Audit public 

        intern       
1. Raportul anual al activităŃii de audit public intern Permanent  

 2. Rapoarte de audit intern, note de constatare 15 ani  

 3. Plan de audit public intern 5 ani  

G. Buget, finanŃe, 

       venituri şi   

       contabilitate. 

       Taxe şi   

       impozite 

1. Bugetul local Permanent  

 2. Dări de seamă statistice anuale Permanent  

 3. Lucrări privind existenŃa şi mişcarea bunurilor de 
inventar. Inventare 

Permanent  

 4. Contracte de închiriere, concesionare Permanent  

 5. Strategii, prognoze, programe de dezvoltare a localităŃii Permanent  

 6. Registru rol 100 ani  

 7. DeclaraŃii clădiri, terenuri 100 ani  

 8. Registru unic de control 50 ani  

 9. EvidenŃa persoanelor scutite de taxe şi impozite 50 ani  
 10. Registu-casă (procese verbale de control a execuŃiei de 

casă) 
50 ani  

 11. State de plată salarii 50 ani  
 12. Dări de seamă contabile 50 ani  

 13. Documente privind acordarea alocaŃiei de stat pentru 
copii, indemnizaŃii de naştere, indemnizaŃii pentru 
plasament familial, plata asistenŃilor personali ai 
persoanelor cu dizabilităŃi, ajutoare sociale 

30 ani  

 14. Documente privind investiŃiile, deschideri de finanŃare 20 ani C.S. 
 15. Proiecte privind finanŃarea unor lucrări din fonduri 

interne sau externe 
20 ani C.S. 

 16. EvidenŃa matricolă auto 20 ani  

 17. EvidenŃa şi alte documente privind executarea silită 
persoane fizice 

20 ani  

 18. EvidenŃa şi alte documente privind executarea silită 
persoane juridice 

20 ani  

 19. Lucrări privind evidenŃa tehnico-materială, evidenŃa 
consumului de energie, combustibil şi alte cheltuieli de 
întreŃinere a bunurilor din domeniul public sau privat 

15 ani  

 20. InstrucŃiuni, circulare cu privire la probleme financiar 
contabile 

10 ani  

 21. Contracte cu diverşi furnizori. CorespondenŃă 10 ani  

 22. EvidenŃa bugetului de venituri şi cheltuieli 10 ani  

 23. Fişe fiscale 10 ani C.S. 
 24. DeclaraŃii finanŃe, sănătate, pensii, şomaj 10 ani C.S. 
 25. Acte justificative privind acŃiuni financiar contabile 10 ani  

 26. BalanŃă de verificare, registru jurnal, cartea mare 10 ani  

 27. Registru de casă 10 ani  

 28. Extrase de cont 10 ani  

 29. Deschideri de credite 10 ani  

 30. Dări de seamă statistice lunare şi trimestiale 10 ani  

 31. Încasări impozite şi taxe persoane fizice-chitanŃiere 10 ani  

 32. Încasări impozite şi taxe persoane juridice-chitanŃiere 10 ani  



 33. Borderouri scăderi, amenzi, sistări auto 10 ani  

 34. Certificate fiscale 10 ani  

 35. Registru extras de rol 10 ani  

 36. Registru control financiar preventiv (CFP) 10 ani  

 37. Liste inventare mijloace fixe 10 ani  

 38. ÎnştiinŃări plată, somaŃii, corespondenŃă restituită, adrese 5 ani  

 39. AdeverinŃe eliberate salariaŃilor. CorespondenŃă 5 ani  

 40. Procese verbale de de contravenŃie. ÎnsŃiinŃări de plată şi 
contestaŃii 

5 ani  

 41. Foi de parcurs auto 3 ani  

H. Stare civilă      1. Registrele cu acte de stare civilă (naşteri, căsătoii, 
decese) 

Permanent  

 2. Documente şi evidenŃe cu privire la atribuirea, înscrierea 
şi gestionarea codului numeric personal 

Permanent  

 3. Registru de evidenŃă a livretelor de familie Permanent  

 4. Lucrări cu privire la renunŃarea la cetăŃenia română, 
stabilirea domiciliului sau reşedinŃei în străinătate cu 
menŃinerea cetăŃeniei române, redobândirea cetăŃeniei 
române 

Permanent  

 5. SituaŃii statistice anuale privind activitatea de stare civilă Permanent  

 6. Registrul de procese verbale de îndrumare şi control a 
activităŃii de stare civilă 

Permanent  

 7. Registrul de intrare-ieşire privind corespondenŃa de stare 
civilă 

Permanent  

 8. CorespondenŃa privind soluŃionarea cererii de schimbare 
a numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă de 
către preşedintele consiliului judeŃean 

100 ani  

 9. Acte care stau la baza înregistrării naşterii 100 ani  

 10. Acte care stau la baza înregistrării căsătoriei 100 ani  

 11. Acte care stau la baza înregistrării decesului 100 ani  

 12. Documente care stau la baza înscrierii pe actele de stare 
civilă a unor modificări în statutul civil al persoanelor în 
cauză 

100 ani  

 13. SentinŃe judecătoreşti privind înscrierea divorŃului, 
anulării ori încetării căsătoriei; privind anularea, 
completarea sau modificarea actelor de stare civilă şi a 
menŃiunulor înscrise pe acestea. Documente privind 
rectificarea actelor de stare civilă şi a menŃiunuilor 
înscise pe acestea prin dispoziŃia primarului 

100 ani  

 14. Cereri, decizii şi alte acte referitoare la transcrierea, 
reconstituirea sau întocmirea ulterioară a actelor de stare 
civilă 

100 ani  

 15. EvidenŃa certificatelor de stare civilă dispărute în alb 100 ani  

 16. Acte referitoare la completarea şi trimiterea 
comunicărilor de modificare de stare civilă 

100 ani  

 17. Acte care stau la baza eliberării livretelor de familie 100 ani  

 18. EvidenŃa registrelor de acte de stare civilă exemplarul I 100 ani  

 19. a) Registru pentru înregistrarea cererilor de divorŃ 
b) Registru de evidenŃă a certificatelor de divorŃ 

50 ani  

 20. Cereri şi documente privind divorŃul pe cale 
administrativă şi certificatele de divorŃ 

50 ani  

 21. CorespondenŃă privind extrase de pe actele de stare civilă 
pentru uzul organelor de stat 

30 ani  

 22. Borderou cu livrete militare, carte de identitate şi 
certificate de stare civilă anulate ca urmare a completării 

30 ani  



cu erori ce se trimit centrelor militare sau S.P.C.L.E.P. 
 23. CorespondenŃă privind soluŃionarea cererilor de acordare 

a dispensiei de vârstă sau grad de rudenie 
30 ani  

 24. Registre privind gestionarea certificatelor de stare civilă 25 ani C.S. 
 25. CorespondenŃă cu privire la transcrierea certificatelor de 

stare civilă procurate din străinătate 
20 ani  

 26. CorespondenŃă privind soluŃionarea cererilor de înscriere 
a menŃiunii de schimbare a numelui si/sau a prenumelui 
intervenite în străinătate 

20 ani C.S. 

 27. InstrucŃiuni, circulare, precizări privind activitarea de 
stare civilă 

15 ani C.S. 

 28. Cereri şi adrese privind eliberarea de certificate şi dovezi 
de stare civilă:  
      a)   naştere 

b) căsătorii 
c) decese 

5 ani  

 29. Adrese şi comunicări de menŃiuni 5 ani  

 
 
 
 
 

 
  

 



ROMANIA
JUDETUL MURE$
PRIMARIA COM. GANE$TI

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al aparatului de specialitate al

primarului comunei Ginegti' jude{ul MureE

Ptimarul comunei Gdneqti, jud' Mureq;

TinAnd cont de Lega arhivelor nalionale nr. 1611996 cu toate modificarile 9i

complet[rile ulterioarc;

Avdnd in vedere faptul ca institutia noastrd este creatoare 9i de{inStoare de

dooumente cu un volum destul de substan{ial gi bineinleles de o importanla deosebitd

pentru comunitatea noastrd qi nu numai, consider cb aceste documente trebuie pastrate qi

conser,/ate in condilii cAt mai bune intrucat in caz de nevoie acestea sd poatd servi

cetd{enilor.

Datoritd laptului c[ documentele pe care le credm prezint[ o importanld deosebit[

fler:are in mod separat, avan<l ca termen de pSstrare de la minim 3 ani pand la termen

permanent, tr-cbuie sb asigurd.m un cadru adecvat de eviden{d qi pdstrare a tuturor

documentelol.

TinAnd cont qi de faptul cd an de an legislalia 9i practica in domeniul administrativ a

suferit foarte rnulte schimbdri qi modificdri, fapt pentru care vechiul nomenclator arhivistic

al comunei nu mai corespunde cu necesitSlile de astdzi, propun aprobarea de cStre c.L.

GdneEti a unui nou nomenclator arhivistic, conform Anexei care face parte integrantl din

prezenta expunere.

PRIMAR,
BALOG ELEMER

.4--




