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Dispoziţia nr.  73/2020 

Privind delegarea atribuţiilor  de ofiţer de stare civilă Secretarei general al comunei Zăbala doamna 

Barabás Réka 

  

Primarul comunei Zăbala, judeţul Covasna 

 Având în vedere Referatul nr. 829/03.02.2020, prin care se propune delegarea 

atribuţiilor  de ofiţer de stare civilă Secretarei General al comunei Zăbala doamna 

Barabás Réka, 

Văzând Dispoziţia nr.  48/2020 privind numirea în funcţia publică de conducere de 

Secretar general  al comunei Zăbala a doamnei Barabás Réka. 

 În baza prevederilor: 

 -art. 3, alin. 3, din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 
republicată, cu modificările              
            -În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) si alin (4)din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ 
             -În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din OUG 57/2019 privind 
Codul Administrativ  
  

 

                   D I S P U N E 

 

Art. 1.  Începând cu data de 03.02.2020, se deleagă exercitarea atribuţiilor de 

ofiţer de stare civilă Secretarului comunei Zăbala doamna Barabás Réka. 

Art. 2. Fişa postului, aferentă funcţiei publice de conducere, se completează cu 

atribuţia prevăzută la art. 1. 



Art. 3. Secretarul comunei Zăbala va asigura comunicarea prezentei dispoziţii 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

Zăbala, la 03.02.2020 

 

PRIMAR, 

Fejer Levente    

                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                      SECRETAR GENERAL 

                          Barabás Réka 

Difuzarea: - . 

-     1 ex. la dosarul de dispoziţii 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului  jud.Covasna 

- 1 ex. Persoanelor desemnate la art.1  

          

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          ROMÂNIA 

    JUDEŢUL COVASNA 

        PRIMĂRIA COMUNEI ZĂBALA 

 

NR. 829/03.02.2020 

 

 

REFERAT 

Privind delegarea atribuţiilor  de ofiţer de stare civilă Secretarei general al comunei Zăbala doamna 

Barabás Réka 

 

Văzând Dispoziţia nr.  48/2020 privind numirea în funcţia publică de conducere de Secretar 

general  al comunei Zăbala a doamnei Barabás Réka. 

 

În baza prevederilor art. 3, alin. 3, din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora ,,primarii şi şefii misiunilor 

diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot delega sau retrage, după caz, 

exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă viceprimarului, secretarului unităţii administrativ-

teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul propriu cu competenţă în acest domeniu, respectiv 

agentului diplomatic care îndeplineşte funcţii consulare sau unuia dintre funcţionarii consulari”. 

Având în vedere aceste considerente, propunem domnului Primar emiterea unei dispoziţii 

privind delegarea atribuţiilor  de ofiţer de stare  începând cu data de 03.02.2020, se deleagă exercitarea 

atribuţiilor de ofiţer de stare civilă Secretarului comunei Zăbala doamna Barabás Réka. 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

                                                           Barabás Réka 


