
PRIMARIA COMUNEI COARNELE CAPREI
JUDETUL IASI

TELEFON I 0292124111 Fax : 0232724111

Drs P O Z I T t A xr.fu s-10-2022
n\t'in.d lnrobyea leeylamentului cuprirpzand masurile m-todotogice , organizatorice , termenele sicin ulatia proiectelor de dispozitie are autoritatii executive

Pnlmarul comunei Coarnele Cqprei , Judetul lasi.
An al izand temei u ri I e j u ri d i ce, rgspectiv :

a) An. 720 olin I si art. l2I otin. l. si 2 din Constitutia Romaniei , republicota,
b) Art' 3 si 4 din carta europeonqa dutonomiei locale, adoptata la strosbourg la ill octombrie

7985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) Art. 2 alin 2, ort. 40, ort. 58-77 si dn. 80 si 84 din Legea nr, 24/2000 privind Nor,mele de

tehnica legislativo pentru elobprarea dctelor normative, repuhlicatd, cu modificorile si
completarile ulterioare .

d) Art. 7 din Legeo nr. 52/2003 piivind transporentd decizionala in adimistratia publica,
republicota.

e) Art. 7 alin. 2 din Legea nr. 28/2009 privind Codut Civil , repuhlicota, cu modificurile si
completorile u lte rioo re,

0 Art. 705 olin.(7) , aft. 706, art. 240 otin. 7 si ort. 743 alin, 7 tit. o din Ordonanto dle ltrgento
a Guvernului nr.57/2079 privi4d Codutddimistrotiv, cu modificarile si completarile
ulterioare.

il Art, 7 alin. 2 lit. b din Procedurg de organizore si publicore a monitoerelor oficia'le ale
unitatilor/subdiviziunilor odimlptrativ-teritoriale, in format electronic, Anexo I llo Codut
adimistrativ;

In temeiul art. 796 oliniat I lit. p din OllG nr. 57/2079 privind Codul odimistrativ,, cu
modificarile si completarile ultQrioare,

DISPUNE

Art. 7. Se oprobo Regula mentult, cuprinzand masurile metodologice, orgonizatorice,
termenele si circulatia proiectelpr de dispozitii ale autoritatii executive prevazut in onexo
care face parte integronta din prezenta dispozitie.
Art. 2. Cu aducereo Ia indeplinite a prezentei dispozitii se insarcineaza compartinrentele din
codrul aparatului de specidlitatp al primarului.
Art. 3. Secretarul comunei va cdmunico copie a prezentei primorului comunei,lnstitutiei
Prefectului tudetului lasi, persoqnelor si compartimentelor din aparotul de specicilitate ol
primorului si vo fi ofisata pe sitq-ul primariei Coarnele Caprei .

Controsemneaza

Secretar,

$\
ilF G heorghito Constantin,
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PROPRIU
masurile metodologice, , termenele si circulatia proiectelor de

, precum si a dispozitiilor de primarul comunei Coarnele Caprei

Art. 1. Prezentul regulament emis in aplicarea prevederilor anexei nr, I la OUG NR.
PRIVIND Codul adimistrativ si a dispozitiilor art. 84 din Legea nr. 24/2000 , privind
de tehnica legislativa

ulterioare si
elaborarea actelor normative , republicata cu modificarile
masu ri le metodologice, organizatorice, termenele si

proiectelor de dispozitii, si a dispozitiilor emise de primarul comunei Coarnele

Art.2.(1) Dispozitia , ca act adimistrativ al autoritatii executive , canstitue
juridic ce exprima o vointa unilateral de catre primarul comunei Coarnele

, produce, in mod direct, juridice, are caracter de actualitafe si esfe obligatoriu.
i ntereg terito ri u co m u n ei Caprei in cazul in care dispozitia are caracter normativ.

persoana sau persoanele , in cazul in care dispozitia are caracter

Prin dispozitie de creeaza lse /se sting unele drepturi si obligatii sau se aprobalse
o activitate din domeniile intra in competenta primarului, potrivit legii sau ca

data de catre Consiliul al comunei Coarnele Caprei .

Art.3. (1) Organizarea si executarea in concret a dispozitiilor constitue o
constanta a primarului , viceprimarului si a secretarului generalal comunei a

d i ntre f u ncti o nari i p u bl i ci din personalul contractual anume responsabilizat cu
la indeplinire a dispozitiei

(2) Neaducerea la indeplinire prevederiilor dispozitiilor , Ia termenele si in conditiile
vazute in acestea , se potrivit prevederilor Codului adimistrativ sau al Codului

dupa caz.
Art.4(1) Se deleaga de initiere si elaborarea proiectelor de dispozitie catre

salariate din de resort din cadrul aparatului propriu de specialikte
comunei Coarnele , potrivit competentelor , atributiilor si limitetror stabilite

fisa postului sau prin alte acte, realizarea prerogativelor primarului cu care esfe

, potrivit legii sau ca data de catre Consiliul Local al comunei Caarnele

(2) Persoanele prevazute la catre care s-a delegat competenta de initiere si
a proiectelor de dispozitie exercita acesfe atributii in numele primarului si nu in

de ocupante ale functiei pe o detin.
(3) Fara a fi in situatia unui pozitiv de competenta , primarul, in calitate de titular

:lusiv al dreptului de emitere a , poate interveni oricand in procesul de initiere si
a proiectelor de dispozitii.

(4) Elaborarea proiectelor de se realizeaza atat la solicitarea primarului , in
prevazute la alin.(l) cat si propu nerea com parti mentului subordonat.

Att.5 (1) lnitierea unui de dispozitie de persoanele catre ,care s-a delegat
competenta, se realizeaza dupa incunostiintarea si implicit obtinerea acordului

Atat i n c u nosti i ntarea cat acordul pot fi si verbale .
(2) Initierea proiectului de se efectueaza de catre persoanele prevazute la aft.
') , care va prezenta un referat de aprobare ce va insoti proiectul de

Referatul de aprobare se in registru general pentru inregistrarea

, constituind indeplinirii atributiilor si competentelor stabilite prin fisa

(3) ln cazul in care initierea de dispozitie are la baza o atributie sau

stabilita prin hotarare a Local , iar primarul nu emite dispoztitia, dupa

procedurii prevazuta la 2 , secretarul general al comunei va prezenta Consiliului



a)

8. :ormula de atestare a

care a

avizarii, pentru:

sau in scris, dupa cum

a) Ia prezentarea de catre

3) Insusirea proiectului de

Att. 8.(1) Dupa insusirea

de catre primar si pentru legalitate de swretarul general al comunei - Dupa

, Ia proxima sedinta,situatia , astfelincat deliberativa,safie in
sura sa interuina cu noi masuri rezolvarea a problemelor . Secretarul
rcral prezinta Consiliului Local situatie, atat in ce priveste activitatea proprie ,
sipe cea a celorlante persoane la art. 4 slin.(

Art.6 (1) Proiectele de trebuie sa conditiile de fond si forma
de Legea nr.24/2000 normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
,adaptate acestor
de nivel superior.

unui astefel de aviz.

lementarii , alcatuit din totalil
:iale ce fac obiectul acestuia .

in calitatea sa de

a) Favordbilo, cdz in core proiectul

comunei.

de acte si nu pot conlraveni unor prevederii din acte

,i reglementarii :
pe baza si in exeQutarea carora proiectul de dispozitie

(2) Proiectul de dispozitie urmatoarele parti : titlu , forma
,partea si formula de a autenticitatii .

(3) Titlu proiectului de cuprinde obiectul exprimat sintetic.
@) Se intezice ca titlu unui de dispozitie sa acelasi , cu cel al altei dispozitii

, numai daca prin acesf , se abroga respectiva.
(5) Formula introductiva urmatoarea ,,Primarul Coarnele Caprei ,...."
(6) Preanbulul urmeza introductiva si
a) precizarea in sinteza , a
b) m e ntio n a rea d i spoziti i I o r

initiat.
cand pentru emitelea dispozitiei rxpectiv,e se impunec) avizele avute in vedere ,

d) inaintea partii dispozitive, u rm atoa rea f o rm u I a : " f m ite u r m ato a rea d ispoziti e.....,,
d i spoziti e rep rez i nta cQ nti n utu I p ro p ri u -zi s a I
normelor juridice instiluite pentru sfera rapofturilor

cuorinde:

dispozitiva a proiectul ui

, sub care se inscrie si numele persoQnei care exercita aeeasta
, Iasandu-se spatiu

Avizeaza pentru legalitate,, sub
se inscrie numele si

, lasandu-se spatiu
privind numarul de file

PERSOANEI CARE

Art.7. (1) Proiectele de
prevazute Ia art.4 alin. ( , prealabil prezentarii primarului pentru a fi insusite prin

, vorfi prezentate secfttarului general al comunei in

dispozitie se semneaza/pvizeazo de catre secretaruX general al

b)favorabila, cu obiectii sau

aceasta sa fie avute in vedere Ia
c) negativa; in acest caz avizul
documentele sau de informatiile
2) Avizarea pentru legalitate de secretarul general Bl comunei se poate face:

b) pana cel tarziu cu doua ore
i s-a prezentat proiectul de

de dispozitie fecesifa o documentare aprofundatac) in cazul in care examinarea
si care nu permite incadrarea in
termen , secretarul general solicita primarului privind prelungirea
termenului. Dupa avizare pentru
secretarul general al comunei si

proiectul de va fi inregistrat de catre
primarului semnare.

, avizat pentru potrivit prezentului articol , se

face de catre primarul comunei trimis primarului semnare.

comunei,compartimentul de



contrasemnarea dispoziti ilor, general Ie va inregistra in Registru pentru evidenta
dispozitiilor, incepand cu nr.1 fiecare an calendaristic.
2) In cazul in care proiectul de esfe insusif de catre primarul comunei , iar acesta
nu se regasesc materializate sau propunerile efectuate de catre secretarul
general al comunei , ori acesta sa semneze ca efect al faptului ca avizarea pentru
legalitate este negativa poate dispune refacerea proiectului de dispozltie conform
obiecti u n i I o r sa u p rop u neri I or general ori poate dispune continuarea
procedurii , prin redactarea finale conform proiectului de dispozitie nefuzat Ia
avizare. ln aceasta ultima , refuzul contrasemnarii dispozitiei finale de c:atre

fi motivat in scris si comunicat, in termen de 5 zile
, impreuna cu dispozitia respectiva, in conditiile
57/201 9 privind Codul adimistrativ.

secretarul general al comunei
I u c ratoa re, I n stituti ei
prevazute de art.490 din OUG
3) Locul si data emiterii
acestuia.

sunf inscnlse Ia sfsitul textului , intregind identitatea

4) In faza de proiect de , in spatiul rezeruat numarului de inscrie,,Proiect" iar in
spatiul rezeruat datei emiterii se
Iegalitate.

data la care s-a prezentat spre avizare pentru

4ft.9. Prin grija persoanei asigura secretariatul tehnic , din cadrul aparatului de
specialikte al primarului , com un icarea dispozitiei sem nate si contrasem nate
pentru legalitate , Ia termenele in conditiile prevazute de lege silsau hotararii ale
Consiliului Local , catre , institutiile, persoanelor interesate, precum si
aducerea la cunostinta publica a
Caprei, Judetul lasi

Primar,
Tibucanu Mihai ,

dispozitiilor emise de catre primarul comunei ()oarnele

Intocmit,
Secretar general
Gheorghita
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