RoMANTa
JUDETUL ARGE$
PRTMARUL ORA$ULUI TOPOLOVENI

DISPOZITIE
Nr.34 din 10 februarie 2020
referitoare actualizarea componentci Comisiei de selectionare a documentelor qi unitl(ilor arhivistice aflate in eviden(a Primlrici orasului
Topoloveni, ca urmare inlocuiriia 2 membrii; prccum qi pentru aprobarea intrunirii comisiei in componen(a actualizattr incepind cu tlatn
{e l2 februarie 2020, in vedcrea selectionlrii si eliminlrii documentelorcu tcrmen de plstmrc dcplqit

Primarul ora$ului Topoloveni, judeful Argeq;
Ludnd act de referatul nr.864 din 04.02.2020 intocmit de catre presedintele comisiei de selectionare a
documentelor gi unitalilor arhivistice, doamna Mocanu Elena, prin care propune actualizarea componentei Comisiei de
selectionare a documentelor gi unitalilor arhivistice aflate in evidenla Primdriei orasului Topoloveni, ca urmare inlocuirii
a 2 mernbrii, sens in care formuleazd propuneri de inlocuire; precum gi pentru aprobarea intrunirii comisiei in
componenta actualizat6 incepdnd cu data de 12 februarie2020, in vederea selec{iondrii qi elimindrii documentelor cu
termen de pdstrare depaqit;

V[zancl gi prevederile Dispozi{iei prirrarului nr. 185 din 13.05.20 l6 prin care s-a constituit comisia de
selectionare a docutnentelor qi unit[1ilor arhivistice se constatd cd 2 membrii din cornponenla comisiei numai fac parle
din structura de personal a Primdriei orasului Topoloveni, rnotiv pentru care se in.rpune inlocuirea acestora cu functionarii
propusi prin referatul nr.864 I 2020 ;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. l6 din 2.04. 1996, aArhivelor Na{ionale, republicatS; pe cele ale art.l4 si
I 5 din Instruc{iunile privind activitatea de arhiva la creatorii gi delin[torii de docurnente, aprobate de conducerea
Arhivelor Nalionale prin Ordinul de Zi nr.2l 7 din 23 mai I 996; precum 9i prevederile art. I 55 alin.( 1) lit.e) din Codul
Administrativ aprobat prin OUG nr.5712019;
in temeiul disp.ar1.l96 alin.(l) lit.b) coroborat cu art.24i alin.(l) lit.a) din CodLrl Administrativ aprobat prirr

OUG nr.57/20191

DISPUN:

gi unit6lilor arhivistice
numai au rapofiuri
care
din
comisie
inlocuiesc
2
membrii
aflate in evidenfa Primdriei orasului Topoloveni, sens in care se
de serviciu in cadrul prn,driei, astfel:
a) se desemneazd doamna BUCIU DENISA din cadrul con,p.achizilii publice in calitate de mernbru al comisiei. in locul
doamnei Nicu Alina:
b) se desemneaza doarnna POPESCU ALINA din cadrul comp.impozite si taxe locale in calitate de menrbru al cornisiei.
in locul doamnei Breazu Simona.
(2) Se mentin in rest prevederile Dispoziliei primarului nr.l85 din 13.05.2016 prin care s-a constituit
a documentelor !i unitalilor arhivistice aflate in evidenla Prirnariei orasului Topoloveni.
de
selectionare
corrisia
(3) Dispozilia primaruluinr.l85 din 13.05.2016 se completeazdcu prevederile prezenteidispozilii.

Art.1. (1) Se aprobd actualizareacomponentei Comisiei de selectionare a documentelor

Art.Z. Seaprobaintrunireacomisiei incomponen!aactualizatdincep6ndcudatadel2februarie2020, invederea
seleclionarii 9i eliminirii documentelor cu termen de pastrare depdqit.

Art.3. ( l) Copie de pe prezenta dispozifie se va cornunica, prin grija secretar-ului general, lnstituliei Pref'ectului
JudeJul ArgeE, pentru exercitarea controlului de legalitate; personalului deserrnat cu responsabilitdli pentru
activitatea de arhivf, din cadrg[primdriei - spre qtiintd qi aducere la indeplinire.
(2) c
ii Publice" va aduce la cunogtinjf, publicd prezenta dispozilie prin publicare
in MonitorulOfici
care poate fi
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Secretar
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*Activitatea Prirninei orasului

se supune
Priivnd prelucrarea datelor cu caracter personal
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