
R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

  H O T Ă R Â R E
 privind aprobarea completarii H.C.L nr.193/20.12.2018 prin care sa aprobat Nomenclatorul

arhivistiv la  nivelul Primăriei Orașului Huedin, cu  Nomenclatorul documentelor înregistrate, create și
supuse  termenlor de păstrare care constituie fondul arhivistic al S.P.C.L.E.P Huedin – Evidenta Populației
pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Huedin, Evidenţa Populaţiei – aprobat prin
decizia nr. 139/17.02.2015

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Având în vedere Decizia 139/17.02.2015 emisă  de Ministerul Afacerilor Interne, Arhivele

Naţionale, prin care a fost aprobat Nomenclatorul  documentelor inregistrate, create si supuse  termenlor

de pastrare care constituie fondul arhivistic al SPCLEP Huedin – Evidenta Populatiei pentru Serviciul

Public Comunitar de Evidenţă  a Persoanelor Huedin, Evidenţa Populaţiei, Nomenclatorul Arhivistic

aprobat prin H.C.L 193/20.12.2018 .

Ținând seama de referatul nr. 895/21.01.2019  înaintat de Boca Paula inspector asistent Resurse

Umane, prin care se solicită  aprobarea completării la H.C.L nr. 193/20.12.2018 prin care sa aprobat

Nomenclatorul arhivistiv la  nivelul Primăriei Orașului Huedin, cu Nomenclatorul  documentelor

inregistrate, create si supuse  termenlor de pastrare care constituie fondul arhivistic al SPCLEP Huedin –

Evidenta Populatiei pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenţă  a Persoanelor Huedin, Evidenţa

Populaţiei, conform anexei.

Luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 901/21.01.2019 înaintat de primar șiu avizat de

comisia  de  administratie  publica,  de  disciplină,  muncă  si  protectie  sociala  la  ședința  din  data  de

21.01.2019.

Tinand seama de prevederile art.7 coroborat cu art.8 din Legea nr.16/1996, privind Legea

Arhivelor Naționale, cu modificările și completările ulterioare, unde creatorii şi deţinătorii de documente

sunt obligaţi să înregistreze şi să ţină  evidenţa tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz

intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii, art.36, alin.1, alin.2, lit.a, alin.3, lit.a, b și art.45 din  Legea

administrației publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare

      H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 Se aprobă  completarea H.C.L nr.193/20.12.2018 prin care sa aprobat Nomenclatorul

arhivistiv la  nivelul Primăriei Orașului Huedin, cu  Nomenclatorul documentelor înregistrate, create și

supuse  termenlor de păstrare care constituie fondul arhivistic al S.P.C.L.E.P Huedin – Evidenta Populației

pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Huedin, Evidenţa Populaţiei – aprobat prin

decizia nr. 139/17.02.2015, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  compartimentul Resurse

Umane din cadrul Primariei orașului Huedin.

Nr.15/25.01.2019 Consilieri total: 15
Consilieri prezenţi: 13
Consilieri absenti:   2
Votat pentru: 13

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează Secretar
Cozea Marinela              Cozea Dan
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