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DISPOZIŢIE 
privind desemnarea doamnei  ILIOI ELENA-DOINA, secretar UAT, ca responsabil cu 

preluarea trimiterilor postale si cu comunicarea actelor de procedura 

 

  
       VASILIU MIHAI, Viceprimar cu atributii de Primar al comunei Agapia, judetul Neamţ; 

 In temeiul art. 72 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, rep., cu modificarile si 

completarile ulterioare  

 Luand in considerare art. 163 si urmatoarele din Noul Cod de Procedura Civila, privind obligatiile 

functionarului desemnat al primariei in comunicarea actelor de procedura 

 Avand in vedere prevederile OUG nr.13/2013 privind serviciile poştale, aprobată, cu modificări şi 

completări, prin Legea nr.187/2013,  

 HG. nr. 1.349  din 2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia, pe teritoriul 

Romaniei, a corespondentei clasificate, modificata si completata prin HG.172 din 2004  

 Avand in vedere ca activitatea de primire a trimiterilor postale  are caracter continuu si constant, si 

raspunderea primirii este asumata pe baza de semnatura , document de identitate si stampila 

institutiei, pentru respectarea prevederilor legale 

 In temeiul prevederilor art. 63 alin.(1) lit. d, e ,art.68 alin.(1), art.115 alin.(1) lit. a) şi  

art.117 lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificarile si 

completările ulterioare; 

 

DISPUN: 
 
 Art.1. Se desemneaza doamna ILIOI ELENA-DOINA, secretar UAT, pentru exercitarea 

atributiilor de  responsabil cu preluarea trimiterilor postale si cu comunicarea actelor de 

procedura, conform art.163 si urmatoarele din Noul Cod de Procedura Civila in anul 2018. 

 Art.2. (1). Persoana desemnata la Art.1 va raspunde de primirea trimiterilor postale care se va    

efectua pe baza de semnatura, prezentare act de identitate si aplicarea stampilei instituiei si va   

coordona corespondenta catre primarul comunei pentru distribuire si inregistrare in Registrul  

general de corespondenta al institutiei. 

(2). Persoana desemnata la Art.1 va raspunde de comunicarea actelor de procedura, in relatie cu   

serviciile postale, instantele de judecata sau executori judecatoresti. 

Art.3.  In perioada concediilor, delegarilor sau altor situatii de absenta din institutie, persoana  

desemnata va fi inlocuita prin Dispozitie scrisa. 

Art.4. Secretarul comunei Agapia, judetul Neamt va comunica prezenta dispoziţie autoritaţilor  

şi persoanelor interesate. 

 

p.PRIMAR, 

VICEPRIMAR 

                                                    VASILIU MIHAI 
   

                                                                                                           

                                                                                                                     Avizat legalitate, 

                                                                                                              Secretar comuna Agapia, 

                                                                                                                   Ilioi Elena –Doina 
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