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D I S P O Z I Ț I A  nr. 67 

din 15 aprilie 2021 
 

privind : delegarea exercitării atribuțiilor de ofițer  de stare civilă în 
cadrul Primăriei comunei Oancea 

 
Chiriloaie Victor , primarul comunei Oancea,  județul Galați, validat prin sentința civilă nr. 65/2020.  

        
           Având în vedere referatul d-nei Chiriloaie Doinița cu atribuții de ofițer de stare civilă 
înregistrat sub nr.1089/13.04.2021; 
            Ţinând cont de prevederile: 
           - art.3 alin.(1), alin. (3) din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, 
cu  modificarile si completarile ulterioare; 
          - art.1 din H.G. nr. 64/2011 privind aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a  
dispozițiilor in materie de stare civilă; 
           Având in vedere prevederile art.157 alin.(1) din OUG.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările si completările ulterioare; 
            În temeiul art. 196 alin.(1) lit. b) din OUG. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

D I S P U N 
 
           Art.1.- Se delegă atribuțiile de ofițer de stare civilă d-nei Chiriloaie Doinița având funcția de 
consilier principal în aparatul de specialitate al primarului comunei Oancea. 
           Art.2.- Pe perioada absenței d-nei Chiriloaie Doinița, atribuțiile de ofițer de stare civilă vor fi 
preluate de d-na Ciubotariu Aurora, având funcția de referent în aparatul de specialitate al 
primarului Comunei Oancea . 
            Art.3.- Drepturile și obligațiile celor delegați pentru îndeplinirea atribuțiilor de ofițer de 
stare civilă sunt cele cuprinse în Codul familiei, Legea nr.119/1996 și celelalte acte normative în 
materie de stare  civilă. Atribuțiile privind starea civilă vor fi stabilite prin fișa postului. 
            Art.4.- Cu data emiterii prezentei dispoziții se revocă Dispoziția nr.105 din 26 octombrie 
2020 privind delegarea atribuțiilor de ofiţer de stare civilă d-nei Chiriloaie Doinița funcționar public 
în aparatul de specialitate al primarului comunei Oancea. 
            Art.5.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează persoanele 
menţionate la art.1 si 2. 
            Art.6.- Prezenta dispoziție, va fi comunicată persoanelor menționate la art.1 si 2, Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Galați, Instituției Prefectului Județului Galați pentru controlul 
de legalitate si va fi adusă la cunoștință publică, prin grija secretarului general Dima Elisabeta. 
 
 
                                 PRIMAR,                                                                                

                    VICTOR CHIRILOAIE                                    Contrasemnează pentru legalitate , 

                                                         Secretar general,  

                                                                                                            ELISABETA DIMA.                      


