
DISPOZI IA NR. 156

Privind  aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând m surile metodologice,
organizatorice, termenele i circula ia proiectelor de dispozi ii ale autorit ii executive.

          Primarul comunei Hele teni, jude ul Ia i;

Având în vedere:
- referatul   întocmit  de  secretarul  general  al comunei cu nr. 5137/05.11.2021 prin care propune 
emiterea   unei   dispozi ii   privind   aprobarea    Regulamentului    propriu    cuprinzând    m surile 
metodologice,  organizatorice,  termenele  i  circula ia  proiectelor  de  dispozi ii ale autorit ii executive;
- prevederile  art. 1 alin.  (2)  lit. b)  din   Anexa  nr.  1 -  Procedura  de  organizare  i  publicare a 
monitoarelor oficiale ale unit ilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic la Ordonan a 
de Urgen  nr. 57/2019 prind Codul administrativ, cu modific rile i complet rile ulterioare; 
- prevedrile art. 84 din Legea 24/2000 privind normele  de  tehnic   legislativ   pentru  elaborarea 
actelor normative, republicat  cu modific rile i complet rile ulterioare,

În  temeiul   prevederilor   art. 196,  alin. (1),  lit.b)  din  Ordonan a  de  urgen  nr. 57/2019 
privind 

   Codul administrativ, cu modific rile i complet rile ulterioare;

DISPUNE :

Art.  1  Se aprob  Regulamentul propriu cuprinzând m surile metodologice,
organizatorice, termenele i circula ia proiectelor de dispozi ii ale autorit ii executive,
conform anexei la prezenta dispozi ie.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire se încredin eaz  aparatul de specialitate al primarului

comunei Hele teni.

Art. 3 Secretarul general al comunei Hele teni, va comunica prezenta dispozi ie, Institu iei

Prefectului – Jude ul Ia i, pentru control i legalitate, aparatul de  specialitate al primarului comunei

Hele teni,  i se afi eaz  pe site-ul prim riei.

Data astazi 05.11.2021

                 P R I M A R,                                               Contrasemneaz   pentru legalitate                                   
           CONSTANTIN  HÎRA                                      Secretar  general al comunei,

PAUL RADU BORTA



Anexa la Dispozi ia nr. 156 / 05.11.2021

Regulamentul propriu cuprinzând m surile metodologice, organizatorice, 
termenele i circula ia proiectelor de dispozi ii ale autorit ii 
executive.

ART.1. Prezentul regulament este elaborat i emis avându-se în vederea aplicarea

prevederilor Anexei nr.1 la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ i a dispozi iilor art.

84 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnic  legislativ  pentru elaborarea actelor

normative, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare i cuprinde m surile

metodologice, organizatorice, termenele i circula ia proiectelor de dispozi ii i a dispozi iilor emise

de primarul Comunei Hele teni.

ART.2. (1) Dispozi ia primarului constituie un act administrativ al autorit ii executive

exprimând o voin  manifestat  unilateral de c tre primarul Comunei Hele teni, i care produce

în mod direct efecte juridice, are caracter de actualitate i este obligatoriu, func ie de caracterul ei,

astfel:

a) pentru persoana sau persoanele nominalizate în cazul dispozi iilor cu caracter individual;

b) pe toat  raza U.A.T. Comuna Hele teni în cazul dispozi iilor cu caracter normativ.

(2) Prin con inutul dispozi iei aceasta determin  crearea, modificarea sau stingerea unor

drepturi i/sau obliga ii sau se aprob  ori se interzice o activitate care potrivit normelor legale

intr  în competen a primarului ca autoritate local  sau care a fost delegat  ca îns rcinare de c tre

Consiliul Local al Comunei Hele teni.

ART.3. (1) Organizarea punerii în aplicare precum i punerea în aplicare în concret a

con inutului dispozi iilor trebuie s  constituie o preocupare constant  a primarului, a

viceprimarului, a secretarului general al U.A.T.-ului precum i a func ionarilor publici i  a

personalului contractual îns rcina i în mod expres sau conform atribu iilor care le revin cu

aducerea la îndeplinire a dispozi iei respective.

(2) În situa ia neaducerii la îndeplinire a prevederilor dispozi iilor primarului, la

termenele i în condi iile prev zute în acestea vor fi considerate abateri disciplinare i vor fi

sanc ionate conform prevederilor Codului administrativ sau ale Codului Muncii, dup  caz.



ART.4. (1)Competen a de ini iere i elaborare a proiectelor de dispozi ii c tre persoanele

salarizate se face în func ie de atribu iile specifice ale acestora stabilite prin intermediul fi ei

postului, specificul compartimentului din care acestea fac parte, preg tirea profesional  precum i

volumul de activitate care le revine.

(2) Persoanele prev zute la alin.(1) c tre care s-a delegat competen a de ini iere i elaborare

a proiectelor de dispozi ii, vor exercita aceste atribu ii în numele primarului i nu în calitate de

ocupante ale func iei pe care o de in.

(3) inând cont de calitatea de titular exclusiv al dreptului de emitere a dispozi iilor, primarul

poate interveni oricând pe parcursul procesului de ini iere i elaborare a proiectelor de dispozi ii.

(4) Elaborarea proiectelor de dispozi ii se realizeaz  atât la solicitarea primarului cât i la

propunerea compartimentului de specialitate care are ca atribu ii activitatea în cadrul c reia se

ini iaz  proiectul de dispozi ie.

ART.5. Procedura de ini iere a unui proiect de dispozi ie de c tre personalul care are delegat

aceast  competen  va fi demarat  doar dup  informarea prealabil  a primarului i ob inerea

acordului acestuia, în form  scris  sau verbal .

ART.6. (1) Proiectele de dispozi ie trebuie s  îndeplineasc  condi iile de form  i de fond

prev zute de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic  legislativ  pentru elaborarea actelor

normative, adaptate acestor categorii de acte i nu pot contraveni unor prevederi din acte normative

de nivel superior.

(2) Proiectul  de  dispozi ie  are  urm toarele  p r i  constitutive:  titlul,  formula

introductiv , preambulul, partea dispozitiv , partea de publicitate/comunicare i partea de atestare a

autenticit ii.

(3) Întotdeauna în partea de sus a proiectului de dispozi ie va fi inclus antetul institu iei

cuprinzând  urm toarele  date:  ”România,  Judeul  Ia i,  Comuna  Hele teni,  Prim ria,  adresa

administrativ  a institu iei, numerele de telefon de contact, adresa de e-mail a institu iei i pagina

web a acesteia .

(4) Dup  antet, în partea din dreapta sus se va introduce formularea ”PROIECT”.

(5) Titlul proiectului de dispozi ie cuprinde obiectul reglement rii exprimat sintetic.

(6) Se interzice ca titlul unui proiect de dispozi ie s  fie acela i cu al altei dispozi ii în

vigoare, fiind acceptat acest lucru doar în situa ia în care prin acest proiect se abrog  dispozi ia

anterioar .

(7) Formula introductiv  utilizat  în con inutul proiectului de dispozi ie este: ”Primarul

Comunei Hele teni, jude ul Ia i ”

(8) Preambulul urmeaz  dup  formula introductiv  i cuprinde:

a) documentul care a determinat ini ierea proiectului de dispozi ie dac  este cazul (cerere,

adres , sesizare, hot râre a Consiliului Local .a.)



b) men ionarea dispozi iilor legale pe baza c rora proiectul de dispozi ie a fost ini iat;

c) avizele avute în vedere în situa ia în care pentru emiterea dispozi iei este necesar  ob inerea

unui/unor aviz/avize;

d) înaintea p r ii dispozitive se va introduce formula ”DISPUNE”

(9) Partea dispozitiv  a proiectului de dispozi ie reprezint  con inutul propriu-zis al

reglement rii, alc tuit  din totalitatea normelor juridice instituite în sfera de aplicare a dispozi iei

emise.

(10) Partea de publicitate a proiectului de dispozi ie va cuprinde enumerarea

persoanelor/institu iilor c tre care va fi comunicat  dispozi ia emis  în vederea lu rii la

cuno tin /punerii în aplicare precum i modalit ile de aducere a acesteia la cuno tin a public  ( afi are

la sediul institu iei, publicare pe site).

(11) Formula de atestare a autenticit ii va cuprinde: a) ”PRIMAR” sub care se va introduce

prenumele i numele persoanei care exercit  aceast  autoritate i se va l sa spa iul necesar pentru

aplicarea semn turii;

b) ”AVIZAT PENTRU LEGALITATE” sub care se men ioneaz  ”SECRETAR GENERAL”

urmat de prenumele i numele persoanei care ocup  aceast  func ie public , l sându-se spa iul

necesar pentru semn tura sa;

c) în partea de jos a proiectului de dispozi ie/dispozi ie se va introduce un cartu  cu

urm toarele date: ”INI IATOR urmat de ini ialele numelui i prenumelui acestuia”, ”REDACTAT

urmat de ini ialele numelui i prenumelui acestuia” i ”EX. ” reprezentând num rul de exemplare în

care proiectul de dispozi ie/dispozi ia este  redactat .

ART.7. (1) Proiectele de dispozi ii, inclusiv anexele la acestea, având ca ini iatori persoanele

care au aceste atribu ii, prealabil prezent rii acestora c tre primar în vederea însu irii prin semn tur

în calitate de emitent al dispozi iei, vor fi prezentate secretarului general al comunei în vederea

aviz rii acestora pentru legalitate materializat  prin semn tura sa înso ite de o adres  de înaintare

reia i se va atribui un num r de înregistrare de la compartimentul care înainteaz  proiectul de

dispozi ie.

(2) Avizarea pentru legalitate a proiectului de dispozi ie poate fi:

a) favorabil caz în care proiectul de dispozi ie se avizeaz  prin semn tur  de c tre secretarul

general al U.A.T.-ului;

b) favorabil  cu obiec ii sau propuneri care vor fi comunicate în scris sau verbal c tre

persoana ini iatoare astfel încât acestea s  fie cuprinse în proiectul de dispozi ie definitiv;

c) negativ , caz în care avizul negativ va fi motivat de c tre secretarul general i va fi înso it

de documentele sau temeiurile legale pe care se bazeaz  avizul negativ.



(3) Avizarea proiectului de dispozi ie de c tre secretarul U.A.T. se face:

a) în ziua prezent rii proiectului de c tre ini iator;

b) în situa ia în care examinarea proiectului de dispozi ie necesit  o documentare mai

am nun it , secretarul general al U.A.T.-ului va notifica acest lucru în scris sau verbal c tre ini iator

precizând i termenul în care apreciaz  c  va putea emite un aviz, favorabil sau nu, proiectului de

dispozi ie;

c) în situa ia precizat  la litera b) nu se va putea dep i un termen de 3(trei) zile lucr toare

de la data primirii proiectului spre avizare.

(4) Dup  avizarea proiectului de dispozi ie de c tre secretarul U.A.T.-ului, acesta va fi

înaintat spre însu ire i semnare c tre primarul comunei cu respectarea de c tre acesta a termenelor

prev zute în aliniatul anterior.

ART.8. (1) Dup  însu irea proiectului de dispozi ie de c tre primarul Comunei, ini iatorul se

va ocupa de redactarea final  a dispozi iei care va fi înaintat  spre semnare de c tre primar i

contrasemnat  pentru legalitate de c tre secretarul general al Comunei.

(2) În situa ia în care în proiectul de dispozi ie înaintat primarului comunei nu se reg sesc

materializate obiec iunile sau propunerile secretarului general al comunei sau ca urmare a unei

aviz ri negative de c tre secretarul general al comunei, primarul poate dispune refacerea proiectului

de dispozi ie conform obiec iunilor sau propunerilor secretarului general sau poate dispune

continuarea procedurii prin redactarea dispozi iei finale în forma propus  f  avizul secretarului

general.

(3) În situa ia refuzului contrasemn rii de c tre secretarul general al dispozi iei finale, acesta

va motiva în scris refuzul contrasemn rii i va comunica în termen de 5 zile de la emitere aceast

motivare a refuzului împreun  cu dispozi ia respectiv , c tre Institu ia Prefectului - Jude ul Ia i cu

respectarea condi iilor prev zute în art. 490 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

ART.9. Înregistrarea în registrul de eviden  a proiectelor de dispozi ie  i respectiv a

dispozi iilor emise de primar se va face în ordinea ini ierii/emiterii acestora, începând cu num rul 1

în fiecare an calendaristic.

(2) Dup  contrasemnarea dispozi iei, secretarul general va efectua procedurile de înscriere a

acesteia în Registrul de eviden  a dispozi iilor, atât în cel letric cât i cel electronic i va înainta,

dup  caz, dispozi ia compartimentului responsabil cu efectuarea publicit ii acesteia prin publicarea

pe site-ul institu iei la adresa www.comunahelesteni.ro     în sec iunea Monitorul Oficial Local.

(2) Procedurile de publicitate prev zute la alin.(2) vor fi efectuate i pentru Registrul

proiectelor de dispozi ie i Registrul dispozi iilor emise de primarul Comunei Hele teni.



(3) Prin grija secretarului general, dispozi ia emis  va fi comunicat  c tre compartimentele

de resort, c tre persoana/persoanele vizate în con inutul dispozi iei i spre efectuarea publicit ii prin

afi are la sediul institu iei.

                 P R I M A R,                                               Contrasemneaz   pentru legalitate                                        
           CONSTANTIN  HÎRA                                      Secretar  general al comunei,

PAUL RADU BORTA  


