
R O M Â N I A  
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 
- P R I M A R - 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.93 
           Privitor la: - numirea ,,Comisiei pentru selecționarea documentelor create, în cadrul 
instituției Primăriei comunei Șirineasa, județul Vâlcea;  
 

Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea; 
Având in vedere referatul nr.3292 din 23 iunie 2022, întocmit de bibliotecarul din 

cadrul biblioteci comunale, prin care se propune  numirea ,,Comisiei pentru selecționarea 
documentelor create,, în cadrul instituției Primăriei comunei Șirineasa, județul Vâlcea; 

 În conformitate cu dispozițiile art.11, alin.1 din Legea nr.16/1996, Arhivelor 
Naționale, republicată, precum și art. 155 alin. 5, lit. e din Codul administrativ,cu 
modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b din Codul administrativ,cu modificările și 
completările ulterioare; 

Emite următoarea: 
D I S P O Z I Ț I E 

            Art.1 – Se numește ,,Comisia pentru selecționarea documentelor create,, în cadrul 
instituției Primăriei comunei Șirineasa, județul Vâlcea, cu următoarea componență nominală: 
 1. - POPESCU GH.PAUL, secretar general al  comunei – președintele comisiei; 
 2.- PUȘCAȘU ILEANA, bibliotecar, responsabil cu atribuții de arhivă – secretarul 
comisiei; 
 3. – ARDEERU ELENA - consilier achiziții publice – membru; 
 4. – HÎLDAN  MARIA – referent superior – membru; 
 5. – IORDAN CRISTIANA – referent superior – membru; 
          6. – OLARU MARIA - referent - membru; 
          7. – CICAN CARMEN – referent – membru; 
          8. – BĂCANU MARIUS-DANIEL – membru; 
          9. – CURCAN CARMEN-FLORENTINA – asistent medical comunitar; 

Art.2 – Comisia  stabilită în articolul precedent, se intrunește anual sau ori de câte ori 
este necesar, pentru a analiza fiecare unitate arhivistică în parte, stabilindu-i valoarea practică 
sau istorică, hotărârea luată se consemnează într-un proces-verbal, întocmit potrivit anexei nr. 
5, din lege. 

Art.3 – Începând cu data emiterii prezentei își încetează aplicabilitatea Dispoziția 
nr.67 din 28.02.2017,privind constituire comisie de selecționare documente de arhivă, 
desemnare responsabil cu activitatea arhivistică. 

-//- 



Art.4 – Prezenta dispoziţie se comunică: 
- fiecărui membru al comisiei; 
- Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, pentru controlul de legalitate; 

 
 
 
                                                ȘIRINEASA, 30 iunie 2022 

 

             Primar,                                                               Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                              Secretar general comună, 
 
     Ion STREINU                                                                 jurist Paul GH. POPESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Teh.red.-P.G.P.;  Nr.ex. - 12 ; 
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