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ROMANIA 

JUDEŢUL  ARAD 

COMUNA SOCODOR                                                                                                                                                      SE CONFIRMA 

ŞEF SERVICIUL JUDEŢEAN ARAD  AL ARHIVELOR NAŢIONALE  

APROBAT 

PRİMAR 

NOMENCLATORUL ARHIVISTIC 

Aprobat prin H.C.L. Socodor cu nr. 131 din 29.12.2017 

 
COMPARTIMENTUL 

DENUMIREA  
DOSARULUI 

 
TERMEN 

DE 

PASTRARE 

OBS. 

A. 
Conducere 
Secretariat 

1.Hotarari ale Consiliului Judetean,dispozitii ale Presedintelui Consiliului Judetean,deciziiale Delegatiei Permanente,ordine ale 
prefectului,acte si precizari cu caracter  normativ si registre pentru urmarirea acestora 

P  

2.Procese verbale ale sedintelor Consiliului local.proiecte de hotarari,rapoarte si avize ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 
local, informarea anuala a primarului,hotarari ale  Consiliului local. 

P  

3.Procese verbale ,hotarari ,rapoarte situatii centralizatoare corespondenta privind desfasurarea alegerilor generale si locale. P  

4.Procese verbale ,proiecte de hotarari ,rapoarte si avize,rapoarte privind constituirea Consiliului local P  

5.Registrude evidenta a hotararilor adoptate ale Consiliului local P  

6.Registru de evidenta a dispozitiilor emise de primar P  

7.Registru special pentru consemnarea obiectiilor privind legalitatea hotarariloradoptate de Consiliul local P  
8.Hotarari adoptate in sedintele Consiliului local, dispozitii emise de primarul comunei, adrese de inaintare si dispozitii catre 
Prefectura. 

P  

9.Regulament de organizare si functionare de ordine interioara P  
10. Procese verbale, planuri, situatii, hotarari privind prevenirea si combaterea incendiilor, calamitatilor,catastrofelor, 
fenomenelor meteorologice periculoase,protectia mediului inconjurator. 

P  

11.Procese verbale, note de control,indrumare,analize si informari anuale privind ativitatea unitatii P  

12.Procese verbale, hotarari,minute,adrese,liste in legatura cu organizare de referendum,adunari publice P  

13.Note de constatare ,procese-verbale referitoare la indrumare si control pe linie de administratie publica P  
14.Nomenclatorul arhivistic,inventare,procese-verbale de predare-selectionare,lucrari de selectie corespondenta  cu Arhivele 
Nationale, procese-verbale de control 

P  

15.Registrul de intrare-iesire al unitatilor arhivistice P  
16.Registru de depozit arhiva 30 C.S 
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17. Adrese dovezi privind recrutii trimise C.M.J.Arad.Serviciul de mobilizare a economiei si pregatirea teritoriului pentru aparare 
art.6 din HG nr.1290/1996 

P  

18.Actiuni judecatoresti, hotarari. P  

19.Hotarari studii de fezabilitate adrese privind lucrarile de gospodarire comunala. P  
20.Dari de seama statistice,centralizatoare  privind  recensamantul  populatiei si evidenta statistica a miscarii populatiei. Diverse 
situstii ststistice privind locuitorii comunei. 

P  

21.Registru l de evidenta al salariatilor P  

22.Organigrama unitati P  
23.Hotarari, procese-verbale privind organizareade licitatii pentru,concesionare,arendarea  unor bunuri aflate in patrimoniu  
consiliului  local sau achizitionarea de bunuri pentru consiliul local. 

90ani  

24.Statul nominal de functii pentru aparatul propriu,organele de specialitate si unitatile subordonate 50ani  
25.Dosare de personal,contracte de munca individuale,referate,avize caracterizari,fise privind aprecierea,miscarea si incetarea 
activitati  personalului contractual 

50ani  

26.Dosare profesionale ale functionarilor publici ,referate,avize ,caracterizari,fise privind aprecierea miscarea si incetare activitati 
functionarilor publici. 

50ani  

27.Procese verbale,tabele,lucrari scrise privind concursul pentru ocupare posturilor vacante si de perfectionare a personalului. 50ani  

28.Liste electorale 10ani  

29.Registru de intrare-iesire a corespondentei. 10ani  

30.Declaratii de avere ale aparatului propriu de lucru al consiliului local,consilierilor si alesilor locali 10ani  

31.Declaratii de interese ale alesilor locali 10ani  

32.Rapoarte de activitate ale consilierilor si viceprimarului 10ani  

33.Fise postangajati 10ani  
34.Registru de inregistrare a cererilor,reclamatiilor,sesizari ale propunerilor cetatenilor,privind accesul la informatiile de interes 
public. 

10ani  

35.Registrul de evidenta a autorizatiilor de functionarea asociatiilor familiale si personae fizice 10ani  

36.Corespondenta cu alte institutii 5ani  

37.Cereri si adrese privind planificare concediilor de odihna 5ani  

38.Cereri si adrese privind eliberarea de adeverinte,dovezi copii ale adeverintelor si a dovezilor eliberate 5ani  
39.Planul de organizare a pazei proprii,asigurarea linistii si ordinii publice si alte documente ce privesc 
asigurarea pazei pe raza comunei 

5ani  

40.Condica de prezenta a salariatilor 3ani  

41.Registrul de note telefonice 3ani  

42.Condica de corespondenta 3ani  

B. Urbanism 1.Dari de seama ,rapoarte statistice,chestionare privindactivitatea de urbanism P  

2.Registru de control privind activitatea de urbanism si amenajarea  teritoriului. P  

3.Autorizatii de construire sau desfintare constructii si certificate de urbanism P  

4.Registrulde evidenta a autorizatiilorde constructie sia certificatelor de urbanism P  

5.Plan urbanistic general P  

6.Documentari privind sursele de apa potadila ,canalizare,statii de epurare a apei. P  
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7.Adrese , precizari si alte documente privind activitatea de urbanism. 10ani  

8. Situatii privind inspectia in constructii 5ani  

9.Adrese instintare pentru regularizarea autorizatiei construire. 5ani  

10.Cereri privind elibererea nomenclatorului stradal,sau alte documente solicitate de institutii. 3ani  

C. Finanțe 
Contabilitate, 
Impozite și 
taxe 

1.Ordine,instructiuni,regulamente, norme metodologice cu continut financiar-contabil si de control.Raport Audit P  

2.Dare de seama contabila anuala P  

3.Bugetul localde venituri si cheltuieli P  

4.Actele financiare privind investitiile efectuate P  

5.Registrul inventar  privind bunurile administrate la nivelul localitati. P  

6.Listele cu evidenta si inventarierea patrimonului din domeniul public si privat P  

7. Matricola de evidenta a mijloacelor de transport,cladiri si terenuri. P  
8.Adrese,tabele ,procese verbale,privindorganizare licitatiilor,prezentarea ofertelorsiadjudecarea concesionarilor pentru bunurile 
imobiliare (constructiiterenuriintravilane siextravilane) dindomeniul public.Trecerea bunurilori mobile din domeniul public in 
domeniul privat 

90ani  

9..State de plata pentru aparatul propriu de lucru,a alesilorlocali si a unitatilor aflate in subordine 50ani  

10.Registru unic de control cu privire la evidenta impozitelor si taxelor locale pentru personae fizice si juridice 25ani  
11.State de plata privind ajutorul social,indemnizatiile de nastere,indemnizatii persoane cu handicap,indemnizatii ajutoare de 
urgenta si ajutoare de inmormantare,ajutoare incalzire. 

10ani  

12.Borderouri de debite-scaderi pentru impozitele pe cladiri si terenuri taxe mijloace de transport si procese-verbale de 
contraventii lista de ramasite,lista de suprasolviri 

10ani  

13.Declaratii lunare privind impozitul pe salarii,somaj si contributia pentru asigurari de sanatate. Fise fiscale privind impozitul pe 
venituri din salarii,la bugetul consolidat. 

10ani  

14.Declaratii de impunere pentru persoanele fizice si juridice,certificate de atestare fiscala,adrese de infiintare popriri ,titluri 
executorii.Contracte de Garantie mobiliara 

10ani  

15.Procese-verbale de verificare gestiune ,note de constatare efectuate de organele fiscale. 10ani  

16.Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli. 10ani  
17.Acte de banca,trezorerie,extrase de cont,foide varsamant,ordine de plata,acte justificative privind efectuarea plati ordonantari 
de plata,Propuneri de angajare a unei cheltuieli,fond de rulment. 

10ani  

18.Daride seamacontabile trimestriale ,deschideri de credite,note justificative cu privire la solicitarea de sume 
defalcate,corespondenta privind executia bugetului ,local. 

10ani  

19.Registru de casa,borderouri ,chitante si alte acte privind evidenta incasarilor si cheltuielilor,fisa de cont analitica fisa de 
sah,fisa operatiuni bugetare. 

10ani  

20.Registru de evidenta a imprimatelor cu regim special 10ani  

21.Registrul pentru evidenta veniturilor si cheltuielilor,monitorizarea cheltuielilor de personal 10ani  

22.Extrase de rol cu privire la incasarea impozitelor si taxelor locale pentru personae fizice si juridice 10ani  
23.Note de receptie privind lucrarile de intretinere si reparatii la constructii si instalatii din administrarea 
Consiliului local,Contracte de prestari servicii prin atribuire directa.Asigurarea de carburant,combustibil si energie electrica. 

10ani  

24.Radieri si inscrieri mijloace de transport. 10ani  

25.Liste privind casarea unor bunuri si scoaterea lor din inventar. 10ani  

26.Situatia numarului de personal. 10ani  



Anexa  la  HCL 131 din 29.12.2017 

4 
 

27.Dari de seamacontabile lunare 10ani  

28.Instintare de plata ,confirmari de debit 10ani  
29.Note de receptie, bonuri de miscare a bunurilor, bonuride transfer bani,carnetCEC de ridicare de numerar chitante, bilete de 
intrare spectacol,avize de expeditie,carnete facturi 

5ani  

30.Condici si borderouri pentru predarea si expedierea corespondentei,cereri ,adrese,raspunsuri. 2ani  

31.Foi de parcurs 1an  

32.Ordine de serviciu si delegatii pentru deplasari in interes de serviciu. 1an  

D. Aricultură 
Fond Funciar 

1.Registre agricole P  

2.Registrul agricol centralizat P  
3.Hotarari,anexe,cereri privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, punerea in posesie,cereri si acte 
doveditoare pentru deschiderea de rol agricol,Procese –verbale,minute,declaratii privind schimbul de terenuri intravilane si 
extravilane intre cetateni ,primarii. 

P  

4.Adrese situatii,notificari cu privire la reconstituirea imobilelor conformLg.10/2001 P  

5.Planuri topografice  privind cadastrul funciar P  

6.Recensamantul agricol al animalelor si utilajelor agricole P  
7.Dari de seama statistice cu privire la efectivele de animale,miscarea si productia de animale,suprafete de 

teren cultivate si productii obtinute 
P  

8.Procese-verbale,copii,acte,privind atribuireade teren arabil si padure conform Legii 247/2005 P  
10.Corespondenta privind fondul funciar,evidenta eliberarii titlurilor de proprietate.Adeverinte de proprietate valabile pana la 
eliberarea titlurilor de proprietate,adeverinte de proprietate  anulate (urmare a unor greseli) 

P  

11.Registru pentru transcrierea proprietatii animalelor 50 ani  
12.Contracte de arendare a terenurilor 50ani  
13.Cereri,procese verbale,copii acte privind atribuireade despagubiri conform anexelor  intocmite 
Legea 247/2005 

50ani  

14.Rapoarte statistice privind sectorul zootehnic,prevenirea si combaterea bolilor produse de animale 15ani  
15.Cereri pentru eliberarea certificatelor de producator,si procese-verbale privind eliberarea certificatelor 
de producator 

15ani  

16.Hotarari cu privire la administrarea pasunilor si izlazurilor comunale,taxe de pasunat,intretinerea si 
folosirea acestora . 

10ani  

17.Registrul de evidenta a eliberarii certificatelor agricole ,adeverinte eliberate privind titlu de proprietate. 10ani  
18.Copii de certificate de rol liberate pentru instrainarea de bunuri mobile si imobile 10ani  
19.Cereri pentru  acordarea de subventii,acte doveditoare  teren 10ani  
20.Cereri, adrese,referate  reclamatii ,sesizari ,raspunsuri privind examinarea si solutionarea acestora. 5ani  
21.Bilete pentru  adeverirea proprietatii animalelor 3ani  

E. Asistență 
Socială 

1.Rapoarte statistice privind prestatiile sociale inaintate Directiei Muncii. P  

2.Anchete sociale,corespondentacu institutiile de asistenta sociala. 10ani  

3.Registrul de evidenta a cererilor de ajutor social 10ani  

4.Regisrtu de evidenta a cererilor de alocatie de stat pentru copii conformlegii nr.61/1993 10ani  

5.Registru de evidenta a cererilor  de alocatii complementare si de sustinere penrtru familiile monoparentale conformlegii 10ani  
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277/2010. 
6.Registrude evidenta a cererilor de ajutor de urgenta 10ani  
7.Registru de evidenta a cererilor de alocatie  pentru cresterea copilului pana la 2ani sau 3 ani pentru copilul cu handicap 
conform O.U.G. 148/2005 modificata si completata prin O.U.G.111/2010/ 

10ani  

8.Registrul de evidenta a cererilor de ajutor de inmormantare. 10ani  

9.Registrul de evidenta a cererilor de ajutor pentru incalzire 10ani  
10.Cereri declaratii anchete socilale ,fise de calcul,cu privere la stabilirea ajutorului social Legea nr.416/2001  modificata prin 
Legea 276/2010 

10ani  

11.Cereri,anchete sociale,acte doveditoare cu privire la stabilirea acordului de urgenta 10ani  

12.Borderouri cu privire la depunerea dosarelor de alocatii de stat pentru copii,Legea61/1993. 10ani  
13.Cereri declaratii,anchete sociale cu privire la stabilirea dreptului la alocatie familia la complementara si a alocatii lor de 
sustinere pentru familiile monoparentale 

10ani  

14.Borderouri privind depunerea dosarelor de indemnizatii de concedii de crestere a copilului pana la 2 ani sau 3 ani pentru 
copilul cu handicap 

10ani  

15.Cereri,declaratii ,acte doveditoare cu privire la stabilirea ajutorului pentru incalzirea locuintei ,conform O.U.G.nr.5/2003 
modificata  prin OUG nr.86/2010 

10ani  

F.   Serviciul 
Voluntar 
pentru Situații 
de Urgență 

1.Ordine Instructiuni,Regulamente,Norme metodologice , Note de constatare privind situatiile de urgenta. P  

2.Organizarea si pregatirea Comitetului Local pentru situatii de urgenta P  
3.Plan de protectie civila P  
4.Plan de aparare  impotriva inundatiilor,gheturilor si poluari accidentale P  
5.Regulamentul de  organizare si functionare  a Serviciului Voluntar  pentru situatii de Urgenta P  
6.Organizarea si inzestrarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta P  
7.Registrul istoric al Serviciului voluntar  pretru Situatii de Urgenta. P  
8.Planul pentru interventia Serviciului Voluntar pentru Situatii de urgenta. P  
9.Programe de masuri ,studii ,rapoarte privind prevenirea si combaterea poluarii mediului inconjurator. P  
10.Registru  de evidente a participarii la pregatirea profesionala si calificatvele obtinute. 10ani  
11.Registru de note de anuntare si de evidenta a interventiilor. 10ani  
12.Registrude control. 10ani  
13.Programul de masuri in vederea acordarii asistentei pentru prevenirea situatiilor de urgenta la gospodariile populatiei. 10ani  
14.Carnetele cu constatarile rezultate din controale 5ani  
15.Corespondenta cu Inspectoratul  pentru situatii de urgenta. 5ani  

G.Bivlioteca 1.Registrul de organizare si miscare a fondului biblioteci P  

2.Registrul fondului biblioteci P  

3.Registrul de evidenta cititorilor 10ani  

4, Fise biblioteca cititori 5ani  

H. Cămin 
Cultural 

1.Planul anual de activitate cultural artistica P  

2.Constituire si activitatea,evidenta si istoricul ansamblurilor si fomatii artistice de dansatosi,calusari,rapsozi de muzica populara P  

3.Procese verbale de inchiriere  a localului caminuluic ultural 10ani  
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I.Serviciul Evidența 

Persoanelor 

Denumirea dosarului 

(conţinutul pe scurt al problemelor la care se referă) 

Termen 

de 

păstrare 

Obs. 

 
1. Dispoziţii de muncă (radiograme, circulare) cu caracter normativ, primite spre informare sau executare. 

P  

 
2. Dispoziţii de muncă (radiograme, circulare) fără caracter normativ, primite spre informare sau executare. 

5 ani  

 3. Plan de muncă, de măsuri, de activitate, necesar, rapoarte de bilanț, dări de seamă, sinteze, analize de activități - lunar, trimestrial, 

semestrial. 

5 ani  

 
4. Plan de măsuri şi activităţi, analiza activităţii, situaţii statistice pe linie de evidenţă a persoanelor, volum de muncă, etc. – anual. 

P  

 5. Situaţii statistice referitoare la activităţile desfăşurate pe linie de evidenţă a persoanelor (indicatori zilnici, situaţii statistice lunare 

şi trimestriale). 

2 ani  

 6. Documente privind pregătirea profesională și de specialitate: teme profesionale, agende individuale de muncă și caiete 

profesionale. 

10 ani  

 
7. Documente întocmite pentru mediatizarea în mass-media (prevederi legale, informări, articole publicate în presă, etc.) 

3 ani  

 8. Planificarea activităţilor în teren pentru preluarea imaginii cetăţenilor organizate la solicitarea şi cu sprijinul unităţilor 

administrativ-teritoriale.  

5 ani  

 
9. Cereri pentru eliberarea actelor de identitate. 

10 ani  

 
10. Cereri pentru stabilirea reşedinţei. 

5 ani  

 11. Cereri, reclamaţii, petiţii, sesizări ale cetăţenilor, instituţiilor şi organizaţiilor legal constituite şi corespondenţa legată de 

soluţionarea acestora. Propuneri şi scrisori de mulţumire primite de la cetăţeni. 

5 ani  

 
12. Corespondență privind furnizările de date cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor. 

3 ani  

 
13. Corespondenţă rezultată din relaţiile cu ministere, unităţi MAI, alte autorităţi publice precum şi cu persoane fizice şi juridice. 

5 ani  

 
14. Corespondenţă privind primirea și eliberarea certificatelor de atestare a domiciliului și cetățeniei române. 

5 ani  

 
15. Corespondenţă cu privire la referendumuri, alegeri locale, prezidenţiale și europarlamentare. 

5 ani  

 
16. Corespondenţă privind raportările pe linie de stare civilă (romi, minori, etc.) 

3 ani  
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17. Corespondență legată de unele persoane cărora li s-a aprobat acordarea, (re)dobândirea sau renunțarea la cetățenia română. 

P  

 
18. Corespondenţă legată de atribuire C.N.P. 

P  

 19. Adrese de înaintare a actelor de identitate găsite în străinătate sau pe teritoriul României, a actelor CRDS retrase, sau a actelor de 

identitate declarate pierdute în străinătate (Spațiul Schengen).  

3 ani  

 
20. Documente privind cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate (anexa 5). 

P  

 21. Corespondență privind activitățile desfășurate pentru persoanele care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul 

prevăzut de lege (expirați, posibili decedați, centenari, etc.), precum și pentru actualizarea RNEP prin intermediul SNIEP. 

10 ani  

 
22. Corespondență M.A.I. privind comunicări de deces în străinătate precum și a altor mențiuni operative. 

P  

 
23. Documente referitoare la eliberarea actelor de identitate prin substituire de persoană. 

10 ani  

 24. Corespondenţă legată de asigurarea tehnico-materială, corespondenţă privind confecţionarea, distrugerea şi restituirea 

ştampilelor, sigiliilor, cleştilor, etc., scoase din uz, documente de gestiune, etc. 

P  

 
25. Corespondenţă privind informaţiile de interes public conform Legii nr.544/2001. 

5 ani  

 
26. Documente referitoare la sesizările şi cercetările unor cazuri de încălcare ale legii şi a deontologiei profesionale. 

20 ani  

 27. Borderourile de însoţire a comunicărilor de naştere sau modificare, precum şi borderourile de înaintare a actelor de identitate 

pentru persoanele decedate. 

5 ani  

 
28. Procese-verbale de distrugere a cotoarelor CIP. 

3 ani de la 

data 

expirării 

ultimului 

act din 

carnet 

 

 
29. Procese verbale privind inventarierea dosarelor predate la depozitul de arhivă. 

P  

 
30. Procese verbale de distrugere a actelor de identitate. 

P  

 
31. Procese verbale de distrugere a documentelor clasificate. 

P  

 
32. Procese verbale de distrugere a documentelor neclasificate. 

P  
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33. Procese verbale predare-primire cărţi de alegător. 

10 ani  

 
34. Registre de evidenţă a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi pentru stabilirea reşedinţei. 

P  

 
35. Registrul de evidenţă a contravenţiilor aplicate prin procese verbale. 

P  

 
36. Registrul pentru evidența fișelor de însoțire a loturilor de producție a cărților de identitate și fișe de însoțire lot. 

P  

 
37. Registrul pentru evidența interogărilor bazei de date centrală în vederea valorificării datelor cu caracter personal. 

P  

 
38. Registre de intrare-ieşire a documentelor neclasificate.  

P  

 
39. Registre cuprinzând procesele verbale întocmite cu ocazia controalelor efectuate de organele ierarhice superioare. 

P  

 
40. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei clasificate. 

P  

 
41. Registrul de dactilografiere a documentelor clasificate. 

P  

 
42. Registrul de multiplicare a documentelor clasificate. 

P  

 
43. Registrul de evidenţă a suporţilor magnetici/optici (FD, CD, DVD). 

  

 
44. Registrul privind planificarea lucrătorilor la ghișeul de lucru cu publicul. 

P  

 
45. Registrul privind înregistrarea solicitărilor de informaţii de interes public. 

P  

 
46. Registrul de audienţe. 

P  

 47. Registrul privind furnizările de date, conform Legii 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulaţie a acestor date. 

P  

 
48. Registrul de evidenţa cheilor de la fişete, ateliere, birouri, etc. 

P  

 
49. Registrul de petiţii. 

P  

 
50. Registrul de note telefonice. 

P  

 
51. Condica de predare-primire a actelor de identitate emise în urma activităţilor în teren la posturile de poliţie. 

5 ani  
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52. Condici şi borderouri de predare şi expediere a corespondenţei ordinare/nesecrete. 

5 ani  

 
53. Condici şi borderouri de expediţie a corespondenţei clasificate. 

5 ani  

 
54. Condica de predare-primire a suporţilor magnetici/optici (FD, CD, DVD). 

10 ani  

 
55. Condica de sugestii și reclamații. 

10 ani  

 
56. Condică de prezenţă a personalului. 

3 ani  

 
57. Cotoare şi procese verbele de constatare a contravenţiei. 

10 ani  

 
58. Fişele de post ale personalului din cadrul serviciului. 

2 ani de la 

scoaterea 

din uz 

 

 
59. Exemplarul 2 al cărţii de imobil. P 

 

 
60. Corespondenţă privind administrarea şi valorificarea bazelor de date. 

5 ani  

 
61. Fişe de evidenţă locală. P 

 

 62. Extrase şi copii ale instrucţiunilor ce fac parte din sistemul de siguranţă naţională şi ordine-regulamente emise de conducerea 

M.A.I. 

1an de la 

data 

abrogării și 

C.S. 

 

J.Oficiul Stare Civilă 
63. Registre pentru intregistrarea actelor de stare civila (nasteri, casatorii, decese) 

100 ani  

 
64. Registre opis ale actelor de stare civila (nasteri, casatorii, decese) 

100 ani  

 
65. Registru inventar al registrelor pentru inregistrarea actelor de stare civila  (nasteri, casatorii, decese) 

P  

 
66. Registrul de consemnare a rezultatului verificarilor efectuate de organele ierarhic superioare (procese verbale control ierarhic) 

P  

 
67. Registru-cont privind gestionarea certificatelor /extraselor , de stare civila primite de la DJEP 

P  
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68. Registru privind eliberarea certificatelor de stare civila-desfasurator 

20 ani  

 
69. Registru privind eliberarea extraselor multilingve de naștere 

P  

 
70. Registru privind eliberarea extraselor multilingve de căsătorie 

P  

 
71. Registru privind eliberarea extraselor multilingve de deces 

P  

 
72. Registru intrare-isire corespondenta ordinară 

10 ani  

 
73. Registru privind dispariția în alb a certificatelor de stare civila din cadrul oficiilor de stare civila 

P  

 
74. Documente care stau la baza intocmirii actelor de naștere din registrele de stare civila 

P  

 
75. Documente care stau la baza intocmirii actelor de căsătorie din registrele de stare civila 

P  

 
76. Documente care stau la baza intocmirii actelor de deces din registrele de stare civila 

P  

 77. Dosare privind transcrierea certificatelor/extraselor multilingve de stare civila emise de autoritățile străine în registrele de stare 

civila romane 

5 ani  

 
78. Documente care atesta modificari ulterioare ale actelor de stare civila 

5 ani  

 
79. Sentinte de divorț; certificate de divorț primite de la notari 

5 ani  

 
80. Documente privind stabilirea filiatiei , tagada , incuviintare de purtare nume 

5 ani  

 
81. Dosar cu publicațiile de căsătorie primite pentru afisare 

3 ani  

 
82. Corespondenta privind inscrierile de mentiuni cu aprobarea DEPABD 

5 ani  

 
83. Dosare de schimbarea a numelui pe cale administrativa 

P  

 
84. Dosare privind rectificarea actelor de stare civila 

25 ani  

 
85. Corespondenta legată de unele persoane cărora li s-a aprobat acordarea/dobandirea sau renuntarea/pierderea cetateniei romane 

5 ani  

 
86. Cereri privind eliberarea certificatelor/extraselor de stare civila 

5 ani  
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87. Cereri privind eliberarea unor dovezi referitoare la inregistrari de stare civila (anexa9) 

5 ani  

 
88. Cereri privind eliberarea extraselor pentru uz oficial de pe actele de stare civila 

5 ani  

 
89. Cereri privind eliberarea livretelor de familie 

5 ani  

 
90. Corespondenta diversa, interna sau externa 

5 ani  

 
91. Condici/borderouri de predare și expeditie a corespondentei 

5 ani  

 
92. Mapa cu listele de CNP-uri 

P  

 
93. Procese verbale de reatribuire a CNP 

P  

 
94. Registre privind eliberarea livretelor de familie 

3 ani  

 
95. Plan de măsuri și activități , rapoarte, sinteze, analiza a activitatii, statistica lunara 

5 ani  

 96. Mapa cu situația unitatilor sanitare și protecția sociala de pe raza de competenta, planul de control și procesele verbale intocmite 

cu ocazia verificarilor în unitățile sanitare și de asistenta sociala, activități/documnete 

5 ani  

 
97. Dosar cuprinzand documentele referitoare la punerea în legalitate a persoanelor de etnie roma 

5 ani  

 
98. Dosar cuprinzand indrumarile primite de la DJEP și DEPABD 

P  

 
99. Dosar cuprinzand cereri de eliberare  certificate care atesta componenta familiei 

5 ani 

 

 

 100. Dosar cuprinzand verificarile efectuate în dosarele de intregistrare tardiva a nasterii, modificare, completare , anulare sau 

declararea judecatoreasca a morții 

25 ani  

 
101. Borderouri de insotire a actelor de identitate ale persoanelor decedate 

10 ani  

 
102. Borderouri privind comunicarile de naștere/ a modificarilorilor intervenite în statutul civil 

10 ani  

 
103. Corespondenta privind certificatele anulate la data completarii  

3 ani  

 
104. Dosarul privind divortul pe cale administrativa 

50 ani  
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105. Registrul de evidenta a numerelor de divorț 

P  

 
106. Registrul de evidenta a cererilor de divorț pe cale administrativa 

50 ani  

 
107. Registrul de evidenta a contraventiilor la regimul actelor de stare civila 

10 ani  

 
108. Cotoare și procese verbale de constatare a contraventiilor la regimul actelor de stare civila 

3 ani  

 
109. Documentatie legată de predarea registrelor /documentelor de stare civila ( inventariere) 

P  

 

Președinte de ședință,        Secretar, 

                                                Săcară Doru Ioan                                                                                           Crișan Gheorghe 

 


