
R O M A N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TÂRGŞORU VECHI 

P R I M A R 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind constituirea comisiei pentru inventariere a sigiliilor, stantelor şi ştampilelor utilizate 

in activitatea specifica S.P.C.L.E.P Targsoru Vechi 

Având in vedere referatul Biroului "Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a 
Persoanelor" Targsoru Vechi înregistrat sub nr. 66/03.01.2019, privind constituirea comisiei pentru 
inventarierea sigiliilor, stantelor si a ştampilelor utilizate in activitatea specifica serviciului; 

In baza prevederilor: 
-Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi 

folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şî instituţiile publice, coroborate cu HG 
nr.544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema Români ei, păstrarea şi utilizarea acestora precum şi 
scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile; 

-art.61, alin.2 şi 5, art 63. alin.4, lit.a şi al in. 5, lit,a din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

-H.G. nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a 
dispoziţiilor legale privind evidenta, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetatenilor romani; 

In temeiul art.68 alin.l coroborat cu art.115, alin.l, lit. a din Legea nr.215/2001, 
republicata, cu modificările si completările ulterioare, privind administraţia publica locala, 

Nicolae Dragan , primarul comunei Targsoru Vechi, judeţul Prahova, emite prezenta 
dispoziţie: 

Art.l- începând cu data de 03.01.2019 se consituie comisia de inventariere a sigiliilor, 
stantelor şi ştampilelor utilizate in activitatea specifica de S.P.C.L.E.P Targsoru Vechi, in urmatoarea 
componenta: 

-Sereşan Valeria, sef birou - S.P.C.L.E.P Targsoru Vechi - preşedinte 
-Dinca Constanta-Diana, inspector -S.P.C.L.E.P Targsoru Vechi - membru 
-Vasile Ioana-Catalina, consilier - S.P.C.L.E.P Targsoru Vechi - membru 

Art.2- Cu comunicarea prezentei se insarcineaza secretarul comunei TÂRGŞORU Vechi, 
iar cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se insarcineaza membrii comisiei de 
inventariere menţionaţi la art. 1. 

P R I M A R , 
Nicolae Dra 
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