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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
otuq9uL BtcAz

CONSILIUL LOCAL

HoTARARE
privind aprobarea Nomencratorurui arhivistic pentru documentere create de compartimentere din cadrul

aparatului de specialitate ar primarurui oragurui Bicaz si serviciire pubrice din subordinea consiriului Local

Art. 3. Prin grija secretarului oragului Bicaz, hotererea se va comunica
autoritAtiloI interesate.

persoanet0r gl

INI

Primar, Nic

Consiliul Local al ora$ului Bicaz, iudelul Neam!;
Avend in vedere prevederire ari, I din Legea nr, '16/1996 a Arhiveror Nalionare @, precum gi

ari. 12 din Instructiunile privind activitatea de arhivd la creaiorii 9i delinbtorii de dbcumente, aprobate
de conducerea Arhivelor Nalionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1S196;

Vdzend Expunerea de motive intocmite de primarul oraqului, domnul Nicolae Sdligean;
Analizend Rapodul compartimentului de resort din cadrur aparatului de speiialitate

primaru'u , ^nregistrat sub rr.JAlLL_ di1 ,7-,05.2017;
Luand acl de avizul comisiilor de specialitaie pe domenii de activitate ale consiliului Local;

, , ,il l9Tuiyr,,.rt, 116. atin,-(9), art. 45 atin, (ty qi ate art. 11S rilrn. ir1, tit.,'b,' din Legea
administraliei publice locale nr. 215/2001 @,

HOTARA$TE

Art. l. Aprobd NomencJatorul arhivistic pentru documentele create de compariimentele din
cadru aparatului de specialitate al primarului orasului Bicaz Ei serviciile publice din subordinea
Cons liuLi Local, conform Alexei care face pane dln hotd.ere.

^ Art.2. Primarul oragului Bicaz prin aparatul de specialitaie Ei servic;iile publice din subordrnea
Consillului Local vor duce ia indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
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EXPLIIIERE DE MOTIVE
Privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistir:

Vdzand rapoflul de specialitate nr5107din )7.05.2017
prin care doamna Asavei Margareta, angajatd in cadrul primiriei orasului
Bicaz, in flmclia de Consilier. Superior - responsabil cu arhiva_
Compadimentul Gestiune, Documente, Administrativ, solicit6 aprobarea
Nomenc latolu lui Arhivisric

Potrivit prevederilor art. 8/ Capitolul II/ Secliuneal/ _ din Legea
\6/1996 - a fuhivelor Nalionale - privind aprobarea Nomenclatorulur
Arhivistic inlocmil de fiecare creator in pane IJenlru documentele
proprii:

Propun Consiliului Local adoptarea unei hotdrari privind
aprobarea Nornenclatoru lu i fuhivisric.

PzuMAR,
NICOLAE SA
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Nr. inreg 5 107 dtn 17 .05.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea Nomenclatorului Arhivisti,;

Subsemnata Asavei Margareta, angajatd in cadrul prirmdriei
orasului Bicaz, in funclia de Consilier Superior - responsabil cu arhiva
Compaftimentul Gestiune, Documente, Administrativ, vd aduc la
cunostintd. unndtoarele :

Avand in vedere faptul cA Nomenclatoml Arhivistic al institutiei
noastre este din anul 2004 qi nu mai corespunde organigr.amei actuale;

Potrivit prevederilor art.8 / Capitolul III/ Secliunetl - din Legea
l611996 a Arhivelor Nalionale - privind aprobarea Nomenc,latoruiii
Arhivistic intocmit de flrecare cretor pentru documentele proprii;
_ Conform celor prezentate mai sus, vin cu rugamintea s,i analizali gi

dispuneJi in conlbrmitate cu legislalia in vigoare;

Intocmit,
Margareta Asavei
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