
 

JUDEŢUL BIHOR 
COMUNA CEICA 
      PRIMAR 

          Privind delegarea atributiilor 
la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a c
circumscrip ţie teritorial ă defunctul a avut ultimul domiciliu,
procedurii succesorale, , d
stare  civil ă în cadrul Serviciului  Public Comunitar Local de Ev identa a 
Persoanelor Ceica . 

             Având în Raportul de specialitate întocmit de  

prin care propune d-nei primar emiterea unei dispozi

atribuţiilor pentru comunicarea, în termen de 30 de zile de la d ata decesului unei 
persoane, camerei notarilor publici în a c
avut ultimul domiciliu, pentru deschidere a procedu rii succesorale, ,
Viorica Aurica ,având func
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ceica .

          În baza art. 154,155 

57/2019 Codul Administrativ

 Primarul comunei Ceica ,

 Art.1.Începând cu data emiterii prezentei dispozi
pentru comunicarea, în termen de 30 de zile
camerei notarilor publici în a c
ultimul domiciliu, pentru deschidere a procedurii s uccesorale, ,
Viorica Aurica ,având func
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ceica .
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D I S P O Z I Ț I E 

Privind delegarea atributiilor pentru comunicarea, în termen de 30 de zile de 
la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a c ă

ă defunctul a avut ultimul domiciliu,  pentru deschidere a 
d-nei Mihu ț Viorica Aurica ,având func ț

în cadrul Serviciului  Public Comunitar Local de Ev identa a 

Având în Raportul de specialitate întocmit de  secretarul comunei Ceica

primar emiterea unei dispoziții  privind 

pentru comunicarea, în termen de 30 de zile de la d ata decesului unei 
persoane, camerei notarilor publici în a c ărei circumscrip ţie teritori
avut ultimul domiciliu, pentru deschidere a procedu rii succesorale, ,
Viorica Aurica ,având func ția de ofi țer de stare  civil ă în cadrul Serviciului  Public 
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ceica .  

154,155 ,157,alin. 1,2 și 3,art.196,alin.1,lit b) din OUG 

57/2019 Codul Administrativ, 

Primarul comunei Ceica , 

DISPUNE : 

Începând cu data emiterii prezentei dispoziții  se deleg
pentru comunicarea, în termen de 30 de zile  de la data decesului unei persoane, 
camerei notarilor publici în a c ărei circumscrip ţie teritorial ă defunctul a avut 
ultimul domiciliu, pentru deschidere a procedurii s uccesorale, ,
Viorica Aurica ,având func ția de ofi țer de stare  civil ă în cadrul Serviciului  Public 
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ceica .  
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pentru comunicarea, în termen de 30 de zile de 
la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a c ărei 

pentru deschidere a 
 Viorica Aurica ,având func ția de ofi țer de 

în cadrul Serviciului  Public Comunitar Local de Ev identa a 

secretarul comunei Ceica, 

privind  delegarea  

pentru comunicarea, în termen de 30 de zile de la d ata decesului unei 
ie teritori ală defunctul a 

avut ultimul domiciliu, pentru deschidere a procedu rii succesorale, , d-nei Mihu ț 
în cadrul Serviciului  Public 

și 3,art.196,alin.1,lit b) din OUG , nr 

delegă atributiile 
de la data decesului unei persoane, 

 defunctul a avut 
ultimul domiciliu, pentru deschidere a procedurii s uccesorale, , d-nei Mihu ț 

drul Serviciului  Public 



 
Art.2.Fișa postului  d-nei Mihu ț Viorica Aurica ,având func ția de ofi țer de stare  
civil ă în cadrul Serviciului  Public Comunitar Local de E videnta a Persoanelor 
Ceica va fi completat ă cu aceste atribu ții. 

 

Art.3.Prezenta dispoziție se comunică cu : 
 
 - Instituţia Prefectului judeţului Bihor 

 - primarul comunei Ceica 

 -dosar personal 

 - D-na  Mihu ț Viorica Aurica  
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       Privind delegarea atributiilor 
decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a c
defunctul a avut ultimul domiciliu, pentru deschidere a procedurii succesorale, ,
Mihuț Viorica Aurica ,având func
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ceica .

           Având în vedere prevederile art.
Administrativ ,prin care secretarul 
delegarea atribuțiile ofițerului de stare civil
zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a c
circumscripţie teritorială defunctul 
procedurii succesorale 

           Ținând cont de art..449 ,alin.3
referitor la atribuțiile funcțiilor de conducere,

   În baza art. 154,155 ,157,alin. 1,2 
Codul Administrativ, 

,          Propun delegare atributiilor 
data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a c
teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, pentru deschidere a procedurii succesorale, 
,d-nei Mihuț Viorica Aurica ,având func
Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ceica .

 

                                                        

                                           

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                   Ș

                                                     RAPORT  DE  SPECIALITATE     

Privind delegarea atributiilor pentru comunicarea, în termen de 30 de zile de la data 
decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumsc
defunctul a avut ultimul domiciliu, pentru deschidere a procedurii succesorale, ,

 Viorica Aurica ,având funcția de ofițer de stare  civilă în cadrul Serviciului  Public 
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ceica . 

prevederile art. 243,alin.5 ,6 și 7 din OUG nr.57/2019 Codul 
,prin care secretarul general al comunei comunei poate 

țerului de stare civilă privind comunicarea, în termen
zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a c

ă defunctul a avut ultimul domiciliu, pentru deschidere a 

inând cont de art..449 ,alin.3-6 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
țiilor de conducere, 

În baza art. 154,155 ,157,alin. 1,2 și 3,art.196,alin.1,lit b) din OUG , nr 57/2019 

,          Propun delegare atributiilor pentru comunicarea, în termen de 30 de zile de la 
data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei circumscrip

 defunctul a avut ultimul domiciliu, pentru deschidere a procedurii succesorale, 
 Viorica Aurica ,având funcția de ofițer de stare  civilă în cadrul Serviciului  

Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ceica . 

                                                        Secretar general 

                                                     Dorel Octavian Goldea 

                                                                                                                      Aprob primar 

ȘOVRE ANA LIVIA    

pentru comunicarea, în termen de 30 de zile de la data 
rei circumscripţie teritorială 

defunctul a avut ultimul domiciliu, pentru deschidere a procedurii succesorale, ,d-nei 
în cadrul Serviciului  Public 

i 7 din OUG nr.57/2019 Codul 
comunei poate solicita primarului 

comunicarea, în termen de 30 de 
zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a cărei 

a avut ultimul domiciliu, pentru deschidere a 

9 privind Codul administrativ,  

i 3,art.196,alin.1,lit b) din OUG , nr 57/2019 

termen de 30 de zile de la 
rei circumscripţie 

 defunctul a avut ultimul domiciliu, pentru deschidere a procedurii succesorale, 
în cadrul Serviciului  



 

 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA CEICA 

PRIMAR 

                 ANEXĂ LA FIȘA POSTULUI NR.__________

 

Comunică în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a 
cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschidere a 
procedurii succesorale, care va cuprinde: 
 
    a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situa
localitatea de domiciliu; 
    b) la data luării la cunoştinţă, în situa
teritoriale; 
    c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a c
imobilele defuncţilor înscrişi în că
    (4) Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprin
    a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;
    b) data decesului, în format zi, lun
    c) data naşterii, în format zi, lun
    d) ultimul domiciliu al defunctului;
    e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului
registrul agricol; 
    f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume 
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ȘA POSTULUI NR.__________ 

în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a 
cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschidere a 
procedurii succesorale, care va cuprinde:  

de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care decesul a survenit în 

ţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei unit

rii de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competen
i în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării înregistr

 la alin. (3) cuprinde: 
i codul numeric personal ale defunctului; 

b) data decesului, în format zi, lună, an; 
terii, în format zi, lună, an; 

d) ultimul domiciliu al defunctului; 
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, dup

f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea.

GENERAL                                 AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ                             
                                   MIHUȚ VIORICA AURIACA
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APROB    PRIMAR  
             ȘOVRE ANA LIVIA                                                                                                               

 

în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a 
cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschidere a 

ia în care decesul a survenit în 

ia în care decesul a survenit pe raza altei unităţi administrativ-

 de competenţă teritorială se află 
rii înregistrării sistematice. 

ele fiscale sau, după caz, în 

i adresa la care se face citarea. 

ȘTINȚĂ                              
Ț VIORICA AURIACA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


