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D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

                                                               
privind  alocarea  secven ţelor de numere pentru înregistrarea coresponden ţei 

în registrele de intrare-ie şire, constituite la nivelul Serviciului Public Comu nitar 
Local de Eviden ță a persoanelor  Ceica, pentru anul 2023. 

 
 
  Având în vedere  referatul de necesitate   nr. 50 din  03.01.2023  al SPCLEP 
Ceica prin care se propune alocarea secvenţelor de numere pentru înregistrarea 
documentelor în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor  
Ceica, pentru anul 2022 ,pentru registrul privind cererile pentru eliberarea  actelor de 
identitate și pentru stabilirea reședinței, 
          Ţinând seama de: 

- Prevederile art.4 și 7 din Legea Nr.16/1996 a Arhivelor Naţionale; 
- Prevederile art. 9 din Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi 

deţinătorii de documente aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin 
Ordinul nr. 217/1996; 

- Regulamentul de ordine interioară al Primăriei comunei Ceica, 
Având în vedere prevederile art. 155 alin (1) lit.(a),  art. 156 alin. (1), art. 196 

alin (1) lit. (b) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ, 
 
Primarul comunei  CEICA,        
 

                                        
D I S P U N E : 

 
 

            Art. 1. Se alocă secvenţele  de numere pentru înregistrarea corespondenţei 
în registrele de intrare – ieşire constituite la nivelul Serviciului Public Comunitar Local 
de Evidenţă a Persoanelor al  Comunei Ceica pe anul 2023  privind cererile pentru 
eliberarea  actelor de identitate și pentru stabilirea reședinței, astfel: 



 
 
 
 
 

Nr.crt. Compartiment Secvenţa de numere 
alocate 

•SECRETARIAT 
 

1 Registru Unic 1-50 
2. Registrul de corespondenţă a documentelor 

clasificate secret de serviciu 
2001-2050 

3. Registru pentru furnizarea informaţiilor de interes 
public , conform prevederilor Legii 544/2001; 

2251-2300 

4. Registrul de evidenţă a petiţiilor 2201-2250 
5. Registrul pentru înregistrarea corespondenţei 

ordinare; 
50-800 

•GHIŞEU UNIC 
6. Registru privind cererile pentru eliberarea actelor 

de identitate şi pentru stabilirea reşedinţei 
801-2000 

7. Registrul pentru evidenţa fişelor de însoţire a 
loturilor de producţie a cărţilor de identitate  

2051-2150 

8. Registru pentru furnizarea datelor cu caracter 
personal în conformitate cu prevederile 
Regulamentului UE 679/2016 
 

2151-2200 
 
 
 

9. Registre note telefonice 2000-2005 

•STAREA CIVILĂ 
10. Registru de intrare-ieşire 6001-7000 
11. Registru pentru înregistrarea cererilor de divorţ 7001-7100 

  
 
        
             Art. 2. Prezenta dispoziţie se comunică cu : 
                -  Instituţia Prefectului  Judeţul Bihor.                                                                           
                - Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor  Ceica 
                -dosar 
                -monitorul oficial local 
 
                                                                                                             
                  Primar                                                                Viza pentru legalitate 
             Șovre Ana Livia                                                          Secretar general 
                                                                                           Dorel Octavian Goldea 
 
 
 
 
 
Nr.1  din 03 ianuarie   2023. 
 
 



 


