
ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA RUS
PRIMAR

Rus Nr. 39, C.P. 457290; Tel./Fax: 0260639394
E-mail: !®ffim@riariss@v@!i®®.@\®yiîfi ; Sfte: \^/ww.comunarus.ro

DISPOZITIA NR 22
din 07.03.2022

privind Qiproburea Nomenclc[torului owhivistic pentru documentele
create  la nivelul UAT Comuna Rus, judeţul Sălad

Primarul comunei Rus ,
Având în vedere :

-  referatul nr. 726 /07.03.2022  întocmit de către responsabilul cu arhiva;
-  prevederile art.8 din  Legea nr.16/1996 privind Arhivele Naţionale, republicată , cu modificările

şi completările ulterioare ;
-  prevederile art.10-15 din lnstrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii Şi deţinătorii de

documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale  prin Ordinul de zi nr.217/1996;
-  prevederile art.  155,   alin.(2) , lit.(c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu

modificările Şi completările ulterioare.
/# femejnr/ art.196  alin.(1), lit.(b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu

modificările şi completările ulterioare.

DISPUN:

AJ4 J.  Se aprobă Nomenclatorul arhivistic al documentelor create la nivelul UAT Comuna Rus pe
compartimente de specialitate , confoim 4;9G#ej. care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

4rf. 2.   Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei se încredinţează doamna Bora Ana-Maria -
responsabi] cu arhjva , care va înainta Nomenc]atoru] arh;vistîc pentru confimare , la Servi.cjţ!l
Judeţean Sălaj al Arhivelor Naţionale , iar după confimare va distribui Nomenclatorul arhivistic
tuturorangajaţilorcarelucreazăcudocumente,pentruafiaplicatatâtlaînregistrareadocumentelor
cât şi la gruparea acestora în dosare.

Aftj.Prezentadispoziţiesecomunică,pringrijasecretaruluigenerstalcomuneiRus,în
termenele legale,  către :

-Ţnstituţia Prefectului  -Judeţul  Salaj;
-D-naBoraAm-Maria-responsabilcuarhiva;
-Dosar dispoziţii;
-Serviciul Judeţean Sălaj a jhhivelor Naţionale ;
-Sepublicăpentruaducerelacunoştintăprinafişareşipostarepesite-ul.L^!.ţL\LŞ_i2Emiarus.ro

PR"AR '
IAN COZM4 CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE,

sECRETARUL GENEmL AL  COMUNEI ,
IOAN~ b"AN BORA



R0mNIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA RUS

APR0BAT

Anexa la dispozitia nr.22/07.03.2022

SE CONFIRMA,
Seflil Serviciului Judetean Salaj
AI Arhivelor Nationale

NOMENCLATORUL ARHIVISTIC PENTRU DOCUMENTELE
CREATE LA NIVELUL UAT

COMUNA RUS, JUDEŢUL SALAJ
Aprobat  prin dispozitia Nr.22/07.03.2022

Comparti-mentu] Subdiviziunea Denumirea dosaru]ui Termendepăstrare(ani) Obs.

1. SECRETARGEMRAL A.Adriiiistrativ 1. Monitorul oficial al judeţului Sălaj P
2. Hotărâri ale Consiliului Judeţean, Ordine ale P
prefectului, decizii
3. Nome metodologice, regulamente, circulare şi P
alte acte de orientare, Îndrumare şi sprijin enrisedeautorităile.udeeneşicentraleleislaie

4. Infomări, adrese, răspunsuri şi alte lucrări
10

triinisedincomunaautorităţilorlocale,judeţeneicenti.ale5.

. Eviden a audienţelor tinute la nivelul comunei6.Reistrusecialcuevidenetiiilor7.Peti'.,cerericuîntreaadocumentaie8.Reistrueneraldeintrare-ieireaactelor9.Condicăderezenăentruaaratulrimări.
10P

10P5

1111-el10.Inventarealefondurilorşicolecţiilorarhivistice.Listedeselecionareiarobări11
P

. Nomenclatorul dosarelor12.Condicădecorespondenţă şi borderoul pentruexediereacoresondenei P
P 15



Obs.Comparti-mentul Subdiviziunea Denumirea dosarului Termendepăstrare(ani)

13. Inventarul domeniului public şi privat al P
comunei
14  Dosar cuDrinzând oferte de bunuri Şi s6rvicii P
15  Acte veterani de război P
16  Registru inventar bibliotecă P
17  Coresponderită iritemă, diversă, adrese 10

|  18: Acte secrete|19.RegistrLiindex alfabetic P
P

1 8. orgarizarea 1  1,L. I)osarele şedinţelor ordip.are şi exţraordinare lp 11

şi fhctionarea ale consiliului local cu întreaga documentaţie,
autoritătiideliberative sesiuri  adunări generale'2.Registrul cu evidenţa hotărârilor adoptate de

P
consiliul local  Şedintelor
3. fflaficul anual şi temat.ica orientativă pentru 30

Şedintele ordinare ale consiliului local
4. Registru special cu semnăturile consilierilor P

privind pariciparea acestora la şedinţe, sesiuni,
audiente
5. Dosarele privind activitatea comisiilor de P
spec,ialitate ale consiliului local, ROF] ROI
6. Lucrări privind propunerile legate de atribuirea P
sau schimbarea unor denumiri de pieţe, străzi,
şcoli etc[ Registru cu evidenţa denumirii străzilor
Şi riumerotarea gospodăriilor
7. Registru petitii, sesizări; petiţiile şi sesizările P
adresate autoritătiilor locale
8. Cereri consiliu local P
9. Procese verbale delinritare UAT P
10. Cores  onden ' consiliu local11.Sistemnationalanticorupţie.Acte,situatii P

P
consilier etica   rofesionala1.Dispozitiiemisedeprimar cu întreagadocumentatierevazutădelege

C. Activitateaspecificăaautorităţiiexecutive P

2. Re  istni cu eviden a dis  ozi iilor3.Lucrărireferitoarelaorganizarea şi P
P

desfăşurarea alegerilor prezidenţiale, Senat şiCameraDeputaţilor,europarlamentareşilocale,

rocese verbale cu     'vire la rezultatele voturilor
4. Documente cu privire la candidaturile pentru P
rimar şi consiliu local

5. Lucrări privind consultarea populatiei prinreferendum P



Comparti-mentul Subdiviziunea Denumirea dosarului Tel.mendepăstrare(ani) Obs.

6. Liste electorale pemanente P
7, Lucrări privind recensământul populatiei, P
animalelor] locuintelor8,Lucrăriprivindrecensământid agri col

P
9. Lucrări privind activitatea ştiintifică, cultual- P
artistică, de tineret Şi sportivă
10. Acte privind organizarea pazei bunurilor şi 10
valorilor11.Programe de măsuri, informări privind

5
situatiile de urgenţă, preverirea şi limitarea
efectelor unor calamităţi şi dezastre naturale,
protectie civilă, mobilizare12.Activitateadeprevenire şi stingere a

3
incendiilor13.Activitatea Serviciului Voluntar pentni

P
Situatii de Ur  en -14.Avize,acorduri date confom legii cu

15
întrea  a documentaţie aferentă lor,,
15. Infoman, note, constatări privind adunărileublice16.Proceseverbaledeconstatareşisancţionare acontraveniilor17.ActivitateaConrisieideaărare;A.L.A.18.Propuneri,sesizări,reclamaţiişlcereriimpreunăcureferateleşirăspunsurileprivindsolu.onarealor,cerericetăeri19.Adeverinţecert.fi.^

15

P

P
10

i icate, doveziinlegamrăcusituatiicarerezultădinevidenţeleserviciilorublicelocale20.FierivindevidenţamunciiînCAP21.Reismcuevidenatam.1elorisiiliilor22.Nomenclatoarearhivistice23.CorespondenţăcuDirecţiaJudeţeanăSălajaArhivelorNaţionale24.Dosarcoresondenă,adeverine
550

PP

P

1

D. Notariale şisuccesiuni
p   inscnsunrezentatede'i),regismactenotariale2.Documenteprivinddeschidereaproceduriiuccesorale.Registruprivindevidenţasesizărilorpentrueschideraoceduriisuccesorale P

S3 P I
d P



Comparti-mentu] Subdiviziunea Denumirea dosarului Termendepăstrare(ani) Obs.

E. Juridic 1.Registru cu evidenţa cauzelor ^maintate P
instanţelor judecătoreşti în care primăria,
consiliul locd sau comuna este i)arte
2. Comuricări ale instanţelor judecătoreşti, P
parchetului etc. pentm aplicarea de pedepse unor
persoane, mandate, citatii, sentinţe, acte comisia
dejudecată
3. Evidenţa adreselor primite de la instanţele P
judecătoreşti în legătură cu aplicarea legilor
fondului fimciar şi răspunsurile aferente,
contestatii, litigii fond fimciar, contestaţii
4. Dosare promovate la instanţele de judecată P
civile, i)enale şi de contencios administrative5.Dosarecuprinzânddocumentatiideîntăbulare

P
6. Notificări şi documentaţia aferente lor depuse P
în baza Le  .i rir.10/20017,Evidenţaadreselorînaintate pentru

P
modificarea titlurilor de proprietate, în baza umor
sentin e civile8.Registrude procese verbale, note şi constatări

P
ale autorita ilor .ude ene9.Registnicuevidenţadeclara iilor de avere10.Dosarcurinzânddeclaraiiledeavere11.Reistrulcuevidenadeclaraiilordeinterese12.Dosarcuprinzânddeclaraiiledeinterese

PPP _1
13. Re  istru uric de control14.Acteliberăiniiativă1.Re.strecuactedenaştere2.Reistrecuactedecăsătorie3.Reistrecuactededeces4.Evidenareistrelordestare civilă5.Listacodurilornumericeprecalculate şievidenţacuprivirelaatribuire4înscrierea şiestionareaacestora6Acteri^

PP

F. Starea tivilă P
PP

Sepreda laDir.Arhiv.Naţ-

P
P
P

p  mare ce stau la baza inregistrăriinaşterii(adopţii,transcrieri,înregisffăritardive),schimbdenume,ortografiereretrd P

a  ucere7.Declaratiidecăsătorieşialtedocumentenecesareîncheieriicăsătoriei(inclusivdosarele lacares-arenunat8Acterima^'

P

p        re ce staulabazainregistrariidecesuluişiamorţiirezumate P



Comparti-mentul Subdiviziunea Denumirea dosarului Termendepăstrare(ani) Obs.

1

9. Hotărâri judecatoreşti, disporitii ale primarului P
şi alte documente legale ce stau la baza
înscrierilor făcute pe actele de stare civilă,
rectificarea, completarea sau anularea acestora,
stabilirea ffliatiei, divort
10. Registm special de divort şi cereri divorţ 30
11. Cereri, adrese privind eliberarea certificatelor 15

de naştere Şi extraselor i)entru uz oficial
12. Cereri] adrese privind eliberarea certificatelor 15
de căsătorie şi extraselor pentru uz oficial
13. Cereri, adrese privind eliberarea certificatelor 15
de deces şi extraselor pentru uz oficial
14. Registru cont certificate de stare civilă 15
15. Registni cu evidenţa nominală a eliberării 'p
ccrtificatelor de stare civilă
16. Evidenţa certificatelor de stare civilă 15
dispănite în alb C.S.
17. Comunicări naşteri, modificări statutul civil P
al persoanelor fizice18.Borderouripentru depunerea livretelor

15
militare şi buletinelor, cărţilor de identitate ale
deceda .lor19.Adrese ^maintate buletine statistice

5
demo  rafice2

0. Regismi de intrare-ieşire a corespondenţei destarecivilă,adrese,comunicăridemenţiunicuprivirelarenunţarea,retragerea,acordareasauredobândireacetăţenieiromâne?1Dan^na+-. P se predalaDir.AI.hiv.Na.

41., I.\.l,ULLDLittrire acte N, c, D22.Proceseverbaledepredare-primire aCxcrcităriiatribuiilordeofierdestarecivilă23.Publicaţiidecăsătorieprimitedelaalteunităiadministrative
P I
30

5 I
24. Adrese
25. Registru cu
controi a actl.Vli
26. Re

marimonjal
procese verbale

de stare civilă
de eviden

27. Documente
eliberării
28. Acte

1ivretului

de autorităti

de îndrumare şi

a a livretului de familie
ce au stat la baza întocmirii

de familie
nomative, precizări,

centrale şi judeţene, situatii stare
Onden

circulare transnrise

radio



Comparti-mentul Subdiviziunea Denumirea dosarului Termendepăstrare(ani) Obs.

29. Situatii statistice privind activitatea de stare 3
civilă
30. Mentiuni stare civilă P
31, Registm buletine Ştatistice P
32. Corespondenţă intemă, diversă 3

G. Resurse 1. Organigrama, statul de fimcţii, fişele posturilor P
umane şi fişele de evaluare a performanţelor

profesionale individuale, fişe de încadrare, fişe
de apreciere
2. Lucrări ale comisiei de angajare şi promovare 80
în clasa şi grade profesionale, probleme de
personal, concursuri
3. Dosarele profesionale ale fimcţionarilor 80
publici şi dosarele personalului contractual şi ale
deiimitarilor
4. Lucrări, documente privind planificarea şi 5
efectuarea concediilor de odihnă, de studii ori
fără plată şi a celor de maternitate şi de îngrijire a
copilului până la 2 ani sau, în cazul copiilor cu
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani5.Fişadeevidenţăapersonaluluimobilizat şi

P
corespondenţa cu Centrul Militar al judeţului,
cores  onden a OnmpTA  SnffTA
6. Lucrări referitoare la perfecţionarea pregătiriirofesionalecursurideerfecionare7D.^..

10

.    osar cupnnzand constituirea şi lucrările
10Comslel   aritare8.Dosarcuprinzând consti"irea şi lucrărileconrisieidedisciplină9.Evidenacăilordemuncă10.Evidenarecruilori.Reistruaricol,roiect,strudiu,ochinric2.Lucrăricarestaulabazaînscrierii^mregistrulagricol,cereriCAP,fondsilvic,cartecadastrală3.Certificatedeproducător4gricol,cererimotorină,cererilemnefoc,cupoaneagricole,cereriînrăănrinte,subveniia.cultură4,Cererirecot..

P80

H- Agricol P
P I
P

10

ns ituirea dreptului de propnetateasuraterenurilorîntovărăiri5.Hotărâriale P

comsiei judeţene de fond fimciarŞisentinţejudecătoreştiprivindreconstituireadretuluidero.etate P



11
1 1

1  păstrare(ani) 1 1

11_•ACHZITII,URBAMSM,VICEPRIMAR

(A.Proffame,

6. Lucrări în legatură cu aplicarea legilor P
fondului ftnciar, Legea 18/1991 ; Legea
247/2005; Legea 165/2013; Legea 1/2000
7. Bilete de proprietate a aiiimalelor, cotoare 5

certificate de producător
8. Fişe cu norme CAP, registru evidenţă zile P

1

muncă CAP
9. Lucrări în legătura cu dezvoltarea creşterii 10

!animalelor (prevenirea Şi combaterea epizotiilor)
10. Adeverinţe, certificate, dovezi în legătura cu 5

situaţii care rezultă din evidenţele registrului
agricol, adeverinţe APIA, cereri, reclamaţii,
sesizan
11. Rapoarte statistice Şi comunicări cu Direcţia 10
Judeţeană de Statistică
12. Contracte de arendă, contracte de vânzare P
Cumparare, ConcesIorlare
13. Procese verbale OUG 72/2003, oug 117/2005 15

14. Cotoare bon valorice 5 1

15. Adrese şi circulare transmise de autorităţile 3
centrale Şi judetene
16. Situatii privind fabricarea de rachiu 5
17. Registru gaj P
18. Registru special pentru înfiinţarea biletelor de P
ordin agricol
19. Documente în legătură cu stabilirea cotei de 5
lână1.Studii, proiecte, propuneri privind dezvoltarea

P
)

Prognozedezvoltareurbairistică economico-socială a comunei şi localitătilor, laamplasarea^mteritoriuanoilorobiective.Plan

anual de dezvoltare; plan de muncă, indicatori delan,contribu.ibăneşti2.Planulurbanisticgeneral,zonalşidedetaliualelocalita-lorcomunei3.Reistrucadastral

P 1

P
4. Documente pnvind autorizarea constnictiilor,desffintareaacestora,eliberareacertificatuluideurbanismşiaavizuluiprimarului5R. P

!)

.    egistru special cu evidenţa autonzaţiilor de P
1

construire, de demolare, a certificatelor de
urbanism şi a avizelor primamlui, precum şi acontraveniilorlaîn-1-.11

ca cari e  e  ale m matene



Comparti-mentul Subdiviziunea    Denumirea dosarului Termendepăstrar(ani) Obs.        (1el

8, Adnrinistra-reabunurilor

6. Lucrări privind organizarea circulaţiei ped"murilepublice,amenajareaparcărilorşi P

amplasarea panourilor publicitare7.Studii,documentaţii,note,infomări privind

P
întretinerea drumurilor comunale Şi vicinale
8. Note, lucrări, infomări privind evidenţa şi P

()Întreţinerea monumentelor istori ce, de
arhitectură, a vestigiilor istorice, rezervatii
naturale, case memoriale etc.9.Infomări,programedemăsuri privind igienaşisalubritatealocalitaţilor,respectareanomelor

20 1111'1

sanitare în comerţ, prevenirea şi combaterea
bolilor şi dăunatorilor, declaraţii salubrizare,
de  euri10.Protec .a mediului înconjurător11.Raortăristatistice,coresonden ă  adrese

5

55 1

12. Ecarisare teritoriului
13. Note, infomări   rivind câini fără stăpân14.Circulare,notedecontrolcuprivirela

515
1

activitatea de urbanism1.Rqparatiicapitaleşicurente ale imobilelor din

P
patrimoniu şi a celor ale căror lucrări se
fman ează din bu  etul local  investi ii2.Registruinventar,1ucrăriprivindcasarea,declasareaşltransferulbunurilordinlnventarul1\,.,

10

rimariei  concesiimi3.Documenteprivind închei erea, concesionareaoridareaînfolosinţăgratultăabunurilordinatrimonialcomunei,licitaţieleme4.Evidenalu-.

10

ţ      cranlor executate de cătrepersoaneleobligatesăprestezeoredemuncă înfolosulcomurităţiistabiuteprinhotărârejudecatorească5.Evidenaautovechiculelorabandonate6.RegismŞldocumentelecareaustatlabazaînreistrăriivehiculelor7.Coresondenă1.Anchetesociale,infomări,avizeşialtelucrăriprivindprotecţiaşipromovareadrepturilorersoanelorcuhandica2.Aoteriv.d...
15

11

10
1

P 111

111.AUTOFUTA-TETUTELARĂ,ASISTENŢASOCIALA, A. Autoritateatutelară     C 5
15

111

p     in   instituirea tutelei, curatelei,adopţieişidăriledeseamaaletutorilor,oresondenăDMSS,autoritatetutelară
P

1)



Comparti-mentul Subdiviziunea Denumirea dosarului Termendepăstrare(ani) Obs.         ,111

PROTECŢIACOPILULUI 3. Corespondentă cu instanta de tutelă1.Acteprivindacordareaajutoruluisocial, a 155
1

8.  Asistenţă
11(

socială ajutorului privind încălzirea locuinţei, evidenţa
persoanelor care îfldeplinesc aceste c,ondiţii şi a
celor care beneficiază de plata acestuia 1

2. Rapoarte statistice, borderouri şi situaţii 15

(

privind acordarea ajutorului social şi a ajutorului
pentru încălzirea locuinţei, foi de prezenţă, ajutor
social,  disp. 416/2001; Legea 76/2002;

11

adeverinţe, dispoziţii, state de plată ajutoare
sociale3.Evidenţa persoanelor adulte lipsite de ocrotire,

P 1!11

anchete sociale, adrese, propuneri pentru
intemare în unităţile de asistenţă socială; dosare
acreditare servicii sociale4.Dosareprivindacordarea alocaţiei de naştere,indemnizaţiidenaştere

10

5. Dosare pnvind acordarea alocaţiei 10
1

compl e mentare/susţin ere, monoparentală,sulimentară6.Dosareprivindacordareatrusouluinou-

15
născu ., indemniza ie   entru cre terea co  ilului7.Evidenadistribuiriilateluirafentrucoii8.Dosareprivindacordareasprijinuluifinanciar

15P
I

la constituirea familiei9.Rapoartest@tistice,borderouri şi situatiiprivindalocaţiidestat,alocatiiledenaştere,trusoulpentrunou-născuţi,alocatiicomplementaresusţinere,asprijinuluifmanciarlaconstituireafamiliei,marginalizaresocială,later@fasisten.ersonali10.Situatiprivindacordare.

15

a ajutoarelor pentrupersoanedefavorizatedinfonduldeajutoreuroeanPOADll.Evldenţae
10

p  rsoanelor care beneficiază deajutoarealimentarecareprovindinstocurile deintewenţiecomunitarădestinatepersoanelordefavorizatePEAD12.Dosareprivindacredita/
10

11

are   reacreditareaserviciilordeaşistenţăsocialaasistenţipersonaliiînsoitoriersoanecuhandica13.Reistmevidenaminorilorlisiideocrotire14.Coresonden- 15P
1(

a  cerefl
5 1



-10-

Comparti-mentul Subdiviziunea Denumirea dosarului Termendepăstrare(ani)
!rbs.1

15.Contracte de munca asistenti 50
\

pers onali, muncitori nec alifi cati
16.Dosare,. situatii privind acordarea tichetelor 15

1

educationale pentru gradinita Lg. 248/2015
17.Dosare , situatii privind tichete sociale pe 15

support electronic pentni sprijinirea categoriilor
de elevi defavorizati acordate din fonduri exteme
nerambursabile OUG 133/2020
18. Situatii privind acordarea mastilor confom 15

LG.148/2020
19. Situatii privind acordarea de mese calde pe 15
baza de tichete sociale pe suport electronic
acordate din fonduri exteme nerambursabile
OUG 1 15/2020

C. Protecţia 1. Hotărâri de Comisiei judeţene pentru protecţia P
copilului copilului

2. Evidenţa copiilor aflaţi în dificultate, a P
ajutoarelor acordate, anchete sociale, adrese etc.
3. Acte privind protecţia şi promovarea 50
drq]turilor copilului, conrisia judeţeana minori,
adulti4.Dosare   rivind co  ii afla i în   lasament

505 I
5. Cores  onden ă
6.Fise de monitorizare privind copiii cu parintilecatiinstrainattnfi

15

IV, BUGET,CONTABI-LITATE'ImozITEŞITAXE A. Buget,contabilitate
a e co    omHG.691/20151.Lucrăripregătitoareşiproiectulbugetuluianualîndiferitevariante28tull^

10

.    uge       ocal aprobatin şedinta consiliuluiLocalcudefalcarepetrimestereasurselorde
P

vemturi şi a cheltuielilor, proiect de bi" bugetdestatentmrăzboi3.Lucrări..d

pnvin   executarea bugetulu local,ajutorsalubritate,tichetedemasă,registruordinedelată4Conturid 10

e execuţie bugetara lunară. Extrasedecontşidecontăricutrezoreria,deschideridecredite,actedebancă,monitorizarecheltuielidepersonal,situatiidisponibilitati,notecorectieCAB5Dăridese-
10

1

a" contabile anuale şi tnmestriale,bilanţcontabil,situaţiirecapitulative;monitorizareacheltuielilordepersonal,situatiiForexebug6.Daredeseamăstatistică
P

'
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Comparti-mentul Subdiviziunea Denumirea dosarului Termendepăstrare(ani) Obs.

7. Documente privind operaţiile de alimentare cu P
fonduri, rectificări ale bugetului, constituirea şi
utili zarea rezervei bugetare
8. Evidenţa contractelor pentru închirierea, P
concesionarea ori darea în folosinţă gratuită a
bunurilor din patrimoniu, contracte vânzare-
cumparare
9.Popriri salarii 15

10.  State de plată, state de plată CAP, situaţii 50
recapitulative, fond de salarii, pontaje,state de
fimctii, cereri DSP(asistent comunitar)
11. Evidenta ordinelor de deplasare 5
12[ Documente contabile privind evidenţa 10

patrimoniului comunei, facturi, ordonanţe de
plată, situatii planificări, prognoză, fişe sintetice
13. Acte de casă. Evidenţa imprimatelor cu regim 10
special
14. Documente justificative privind calculul 50
drepturilor salariale. Fişe de evidenţă privind
reţinerea şi virarea fondului de sănătate, ajutor de
şomaj, pensia suplimentară etc., contractul
colectiv de muncă, indicatori salarizare, presaj,
fişe fiscal,declaratii D112,ANRSC15.Bonuridetransferşibonuride rnişcare

5
materiale16.Registre, documente privind pririrea,

3
recepţloriarea şl Coflsumui materiaieior

C.S.aprovizionate17.Documente justificative privind consumul de

5energie eiectrică, temică, apă, combustibil,telefon.Foideparcurs,consumcarburanţi,lubrefianiirula.anveloe18Documt

en e ce stau la baza acordarii unorsporurisalariale(salardemerit,condiţiideosebitedemuncăetc.),cerericoncediudeodihnă19Proceseveb1d
5C.S.

1r  a e   e control ale Curţii deConturiSăla.CFP,raoarteaudit20.Chitantiereex.11,registredecasaex.11, bondeconsmex.11,facturiex.11,111,cotoareCEC,adeverinerechizite,adeverintesalariati2lRe't''1 P

5

.        is rum  oacefixe
P
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Compal.ti-mentul Subdiviziunea Denumirea dosarului Termendepăstrare(ani) Obs.

22. Documente de inventariere şi casare, P
declasare şi de transfer ale bunurilor din
domeniul public Şi i]rivat
23. Registru partizi venituri privind evidenţa 10

încasărilor impozitelor şi taxelor locale, activităţi
extrabugetare şi fonduri legal constituite.
Registru material e, registru cheltuieli, registni
ordine de plată, registm venituri
24. Documente privind achizitiile public,e, P
licitatii. investitii
25, Program de audit intem, rapoarte activitate P
26. Note de receptie 10
27. Concedii medicale 10

28. Acte de bancă investitii P
29. Contracte prestări servicii 10
30. Dosar specimene semnături P
31. Inventar obiecte de inventar 10

8. Impozite şi 1. Matricole de impunere (clădiri, particulari, P1

11

taxe taxe mijloace transport2 verituri neagricoleţ venit
agricol)
2. Registre ROL şi extrasele de ROL pentru P
impozite Şi taxe locale
3. Declaraţii de impunere şi acte de verificare şi P
stabilire a impozitelor, taxelor locale şi
amenzilor, titluri executorii, protocol cadru
insolvabili..Decizii de im  unere4.Dosarecontribuabiliinştiinţări de plată,

10
somaii de   lată5.Cereri,contestaţii, reclamatii, sesizări,corespondenţăprivindimpoziteleşitaxele locale,întiinăritaxatimbru,bonificaiisomaii6Confl...-

1515

man pnmire debite8.Documenteprivindînfiinţare propririi,sechestru9Do

15

.       cumente care staula baza scutmi de laplataimpozitelorşitaxelorlocale,listerămăşiţe,borderouîncasări,borderoudebitescăderi,radieri,înmatriculăriauto.Hotarariimpozitesitaxe,Confiurariimozite10.Certificatefiscaleatestatefiscale
15

10511. Re  istru de casă12.Chitafl.ere.Extrase trezorerie verituri.

5
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Comparti-mentul Subdiviziunea Denumirea dosarului Termendepăstrare(ani) Obs.

13. Procese verbale de constatare a 15

contraventiilor, amenzi
14. Chitantiere ex. 11, registni de casă ex.11 5
15.Acte de casa taxe si impozite 10


