
 R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
 PRIMĂRIA COMUNEI PARVA 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
 

privind desemnarea domnului CALUS TOADER-VASILE  
                              ca responsabil de arhivă,la Primaria comunei Parva 
 
                  Primarul comunei Parva,judetul Bistrita-Nasaud: 
 
 Având în vedere 
                     -raportul nr. 181 din 05.02.2007 a domnului Calus Ioan-secretarul comunei Parva, 
privind propunerea de desemnare ca responsabil de arhivă a domnului Calus Toader-Vasile, 
funcţionar public în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Parva; 
          -Certificatul de absolvire nr.4393/15.04.2002 eliberat de Arhivele Nationale-Scoala 
Nationala de Perfectionare  Arhivistica-„Profesor Aurelian Sarcedoteanu” prin care se arata 
ca domnul Calus Toader-Vasile a obtinut atestatul –personal arhiva,calificat in „arhivistica”. 
                     -prevederile art.2, art.4, art.9, art.12, art.13 şi art.23 din  Legea nr. 16/1996 
privind Arhinele Naţionale; 
                     -prevederile art.3, art.4, art.5 cap.I, art.8, art.9, art.10 cap. II din Instrucţiunile 
privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea 
Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996. 
 În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1)(2), art.68 alin (1) litera „d”,„e”.alin.(5) 
lit.”e”,art.71 alin (1) si art.1207 alin.1,lit.”a” din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001 modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006, 
 

D I S P U N  
 
 Art.1. Se desemnează domnul Calus Toader-Vasile-referent III in cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Parva, ca responsabil a arhivei Primăriei şi Consiliului local 
al comunei. 
 Art.2. Sarcinile şi atribuţiile sunt cele prevăzute în Instrucţiunile privind activitatea de 
arhivă aprobare prin Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996 a conducerii Arhivelor Naţionale. 
 Art.3. Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor prezentei dispoziţi se încredinţează 
funcţionarul public desemnat la art.1 din prezenta dispoziţiie. 
 Art.4. Prezenta dispoziţiie se comunică prin  secretarului comunei,cu: 
            -Instituţia Prefectului,judeţul Bistriţa-Năsăud; 
  -persoanei desemnate la art.1. din prezenta dispoziţie; 
  -Arhivele Naţionale Direcţia judeţeană Bistriţa-Năsăud; 
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