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DISPOZIȚIA 

NR. 203 din 12.11.2020                                                
cu privire la delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă în exercitarea  actualului 

mandat ( 2020 -2024); 

 
 

 
                  Costică Deacu , Primarul Comunei Jijila, Județul Tulcea; 
                   Având în vedere: 

- referatul nr. 10161 din 11.11.2020 prin care se arată necesitatea  emiterii  unei dispoziții cu 
privire la delegarea atribuțiilor  de ofițer de stare civilă; 

- radiograma D.E.P.A.B.D. nr. 3298453/2020; 
-  prevederile  art.3 , alin, 3 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă coroborat 

cu art.1 și art.9 din  H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea 
unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.154, alin.1,  155, alin. 1, lit. a, alin. 2, lit. a și al art. 196, alin. 1, lit. b, art. 197 din 
O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul  administrativ; 
 

DISPUN 

 

 

Art. 1  Se deleagă  doamna SIMA NICOLETA – consilier superior în cadrul compartimentului  
„Stare civilă, evidența populației și autoritate electorală” ca ofițer de stare civilă delegat pentru 
exercitarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă. 

Art.2. Se deleagă  domnișoara DEACU ALEXANDRINA – administrator public să 
îndeplinească atribuțiile  de ofițer de stare civilă delegat  pe timpul  concediului de odihnă, a 
concediului medical sau învoirilor doamnei Sima Nicoleta.  

Art. 3 Persoanele delegate la art. 1 și 2 vor îndeplini atribuțiile de stare civilă prevăzute în 
Metodologia pentru aplicarea  unitară a dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare 
civilă. 

Art. 3 – Prezenta dispoziție va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Tulcea, Direcției 
Publice Comunitare Județene pentru Evidența Persoanelor Tulcea , doamnei Sima Nicoleta, 
domnișoarei  Deacu Alexandrina și va fi făcută publică în condițiile legii în Monitorul Oficial Local. 
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