
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMLINA PUTNA
PRIMAR

DISPOZITTA
priv ind apr o b ar e a Re gul am e ntul u i p r o pr iu pr iv ind m ds ur i I e m e to do I o gi c e,

organizatorice, termenele Si circulalia proiectelor de dispozitrii ale primarului

coroami Gheorghe- primarul comunei putna, judelul Suceava;
Avdnd tn vedere : referatul secretarului general al comunei privind necesitatea

aprobdrii unui Regulament propriu privind mdsurile metodologice, organizatorice,
termenele qi circulalia proiectelor de dispozilii ale prirnarului , inregistrat sub nr. 3315
din 17 .06.2021

in conformitate cu prevederile;
- urt.15 alin. (2), aft.120 qi ar1. 121 alin. (1) qi alin. (2) din Constitulia RomAniei,

republicatd;
- art.7 alin. (2) din Codul civil al Romaniei, adoptat prin I-egeanr.287l2}0g,

republicat, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;
- ar1 84 din Legea nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativi pentru

elaborarea actelor normative, republicatd, au modific6rile qi complltArile
ulterioare;

- art.155 alin. (1) lit. e) qi anexa nr. 1 din Ordonanla de Urgenfd nr. 57l2olg
privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
In temeiul prevederilor ar1. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanfa de urgenld a

Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile qi completdrile
ulterioare,

DISPIIN:

Art. 1 - Se aprobd Regulamentul propriu privind mdsurile metodologice,
organizatorice, termenele gi circulalia proiectelor de dispozilii ale primarului, conform
Anexei care face parte integrantA din prezenta dispozilie.

Art. 2 - Secretarul general al comunei Putna va comunica prezenta dispozilie
Instituliei Prefectului - jude{ul Suceava, in termenul prevdzut de lege.

Contrasem FAZA

Secretar generpl qo

Putna 18.06.2021
Nr.93

PMMAR

Anca
una Putna



Anex5 la Dispozi{ia nr.93 din 1g.06.2021

REGULAMENT PROPRIU
privind misurile metodologice, organizatorice, termenele gi circulafia

proiectelor de dispozifii ale primarului

Art. I - (1) in exercitarea atribu{iilor ce
locale adoptd sau emit, dupd caz, acte
individual, dupd cum urmeazd:

le revin, autoritdtile administraliei publice
administrative cu caracter normativ sau

a) consiliul local qi consiliul judelean adoptd hotdrAri;
b) primarul qi preqeclintele consiliului judelean 

"mit 
jisp ozilii.

(2) in orguiirurea executdrii sau executirii in concret a legii, autorit6lile
deliberative qi cele executive adoptd, emit sau incheie, dupd caz, qi alte actejuridiceprin care se nasc, se modificd sau se sting drepturi gi obligalii. 

/ I

Art' 2 - (1) Dispozilia constituie actul administrativ cJexprimd voinla manifestat6
unilateral de cdtre primarul comunei Putna qi produce in mocl direct efecte, are caracter
de actualitate qi este obligatorie

a) pe intreg teritoriul comunei Putna, in cazvl in care dispozilia are caracter
normativ;

b) pentru persoana sau persoanele nominalizate, in cazulin care dispozilia are
caracter individual.

(2) Prin dispozilie se creeazSlse modificS/se sting unele drepturi qi obligalii sau
se aprobd/se interzice o activitate din domeniile care intrd in competenla primarului,
potrivit legii sau ca insdrcinare clatd de cdtre Consiliul Local al Comunei putna.
Art' 3 - (1) Organizarea executdrii gi executareain concret a dispoziliilor constituie opreocupare constant6 a primarului comunei Putna, pr..r- qi a viceprimarului,
secretarului general al comunei, a oricdruia dintre funclionarii pubiici sau dinpersonalul contractual anume responsabilizat cu aducerealaindeplinire a dispoziliei
respective.

(2) Neaducerea la indeplinire a prevederilor dispoziliilor emise de primarul
comunei Putna, la termenele qi in condi{iile prevdzute ln acestea, se sanc{io neazdpotrivit O.U.G. nr. 5712019 privind Codul ud-lrirt.ativ sau Codului muncii, dupd caz.

Art' 4 -(1) Se de.leagd competen{a de iniliere qi elaborare a proiectelor de dispoziliicdtre secretarul general al comtinei, precum qi c6tre conducdtorii
compartimentelor/birourilor de resort din cadrul aparatului ds specialitate al primarului
comunei Putna ori c6tre conducdtorii instituliiloriserviciilor publice de sub autoritatea
Consiliului Local al Comunei Putna, fiecare potrivit competenlelor, atribuliilor qilirnitelor stabilite prin figa postului sau alte acte, pent ru realizarea prerogativelor cu
care este investit primarul, potrivit legii, sau ca insdicinare datb de cdtre Consiliul Localal Comunei Putna.

a) Persoanele prevdzute la aiin.(1) catre care s-a delegat cornpetenla de iniliere
qi elaborare a proiectelor de dispozilii, exercitd aceste atribulii in numele primarului qi
nu in numele func{iei pe care o de{in.



b) Primarul poate interveni oric6nd in procesul de iniliere qi elaborare a

proiectelor de dispozilii.
Art. 5 - (1) Inilierea unui proiect de dispozilie de persoanele cdtre care s-a delegat
aceastd competenld, se realizeazd,numai dupa intocmirea unui referat cu propunerea de
emitere a dispoziliei, aprobat de primar.

(2) Referatul intocmit se inregistreazdin registrul general pentru inregistrarea
corespondenlei, constituind dovada indeplinirii atribuliilor gi competen{elor stabilite
prin figa postului.

Art. 6 - (1) Proiectele de dispozilii trebuie sd indeplineascd condiliile de formd gi fond
prevdzute de Legea nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru
elaborarea actelor normative, adaptate acestor categorii de acte qi nu pot contraveni
unor prevederi din acte normative de nivel superior.

(2) Proiectul de dispozilie are urmdtoarele p6(i constitutive:
i. antet
2. titlul;
3. formula introductivd;
4. preambulul;
5. parteadispozitivi;
6. formula de atestare a autenticitalii.

1. Antet-ROVtAUe, JUDETUL SUCEAVA, COMLTNA PUTNA, pRIMAR;
2. Titlul proiectului de dispozilie cuprinde obiectul reglement[rii exprimat

sintetic. Se interzice ca titlul unui proiect de dispozilie sd fie acelaqi cu cel al altei
.

dispozilii in vigoare, numai dac6,, prin acest proiect, se abrogd dispozilia respectivS.
3. Formula introductivi cuprinde denumirea autoritdlii emitente- Gheorghe

CoroamS, primarul comunei Putna, judepl Suceava;
4. Preambulul enun!6, in sintezS, scopul qi motivarea in fapt Ei in drept a

reglementdrii cuprinse in parlea dispozitivd , fiind structurat in trei pdrli, flecare parle
reprezentatd de o expresie distinctS, dupd cum urmeaz6:

"Avffnd in vedere:" - in care se menlioneazd Referatul de specialitate, diferite adrese,
avizele obligatorii potrivit legii, precum qi cele facultative etc., prin acestea
exprimAnduse atitudinea organului emitent fa\6 de organul care avizeazd actul
administrativ.

"ln conformitate cu prevederile:" - in care se menlioneazd"in mod expres articolele
din actele normative pebaza qi in executareac6rora dispozilia este emis6 (legi, hotdr6ri,
ordonanle qi ordonanle de urgen!6 ale Gnvemului, ordine, decrzii etc.), Ei nu doar o
indicare genericd a actului normativ respectiv.
"In temeiul prevederilor" - in care se men{ioneazd temeiul legal din Codul
Administrativ.

5. Partea dispozitivl a proiectului de dispozilie reprezintd conlinutr-rl propriu-
zis al reglementdrii, alcdtuit din totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera
raporturilor ce fac obiectul acestuia, precum gi birourile/comparlimentele/persoanele
care vor aduce la indeplinire prevederile dispoziliei.
Articolul este elementul structural debazdal p64ii dispozitive gi el cuprinde de regu16,
o singurd dispozilie normativd aplicabild unei situalii date.
Articolul se exprimd in textul hot6rArii prin abrevierea ,,Art.". Articolele se

numeroteazdin continuare, in ordinea din text, de la inceputul pAnI la sfArqitul actului



normativ cu cifre arabe. DacE dispozilia cuprinde un singur articol se va defini prin
,,Articol unic". in.cazul dispoziliilor care uu .u obiect ,.rodifi.ari sau completdri ale
altor dispozilii, articolele se numeroteazd cu cifre romane, pistrdndu-se numerotarea
cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate. Alineatul este o subdivi ziune
a articolului qi este constituit, de regul6, dintr-o singurd propozi{ie , frazd,,prin care se
reglementeazd, o ipotezd juridici specificd ansamblului artiColului; dac6 dispozilia nu
poate fi exprimat5 printr-o singurd propozilie sau frazd,, se pot adduganoi propozilii
sau fraze separate prin punct qi virgul5. in dispoziliile cu o anumit6 intindere, dac6 un
articol are dou6 sau mai multe alineate, acestea se numer oteazd la inceputul fiecdruia
cu cifre arabe cuprinse inparantezd,.
Anexele ia dispozifii vor avea in partea dreaptd sus a paginii scrisd rnentiunea ,,Anexa
la Dispozilia nr. / _", respectiv ,,Al-lexa nr. 1 la bispozilia nr,

", ti u* fi ,*..rate de cdtre conclucStorul comparlimentului care a
propus emiterea dispoziliei, iar in cazul unei anexe cu mai multe pagini, acestea vor fi
numerotate qi semnate pe fiecare pagind.

6. Formula de atestare a autenticitifii cuprinde:
a) ,,Primar", sub care se inscrie numele gi prenumele persoanei care exercit6

aceastd autoritate, lSs6ndu-se spaliul necesar pentru semndtura sa;
b) ,,Contrasemneazd pentru legalitate:" sub care se menlione azd. ,,Secretarul

general al comunei Putna", iar sub aceasta se inscrie prenumele qi numele persoanei
care exercitd aceastd funclie publicd specificd de conducere, ldsAndr-r. spaliul necesar
pentru semndtura sa.

Art.7 - (1) Proiectele de dispozilii, inclusiv anexele la acestea, avdnd ca iniliatori
persoanele prevdzute la art. 4, alin. (l), prealabil prezentdrii primarului pentru a fi
insuqite prin semndturd in calitatea sa de emitent, vor fi prezentate secretarului comunei
in scopul contrasemndrii pentru legalitate, materializatd,prin semn6tura sa.

(2) Contrasemnarea pentru legalitate poate {i:
a) favorabild, caz in care proiectul de dispozilie se semneazd de cdtre secretarul

general al comunei;
b) favorabilS, cu obieclii sau propuneri, ce vor fi comunicate persoanei iniliatoare,

verbal sau in scris, dup6 cum secretarul general al comunei apreciazdcdse justific6,
astfel incdt acestea s5 fie avute in vedere la definitivarea proiectului de dispo ii1i";

c) negativd, caz in care secretarul general al comunei nu va semna dispozilia qi
va motiva in scris refuzul, insolit de documentele sau de informaliile pe ,ur. ,, sprijind.

(3) Contrasemnarea pentru legalitate de cdtre secretarul general al comunei se
poate face:

a) la prezentarea de cdtre iniliator a proiectr.rlui de dispozilie;
b) pAna cel tdrziu cu dou6 ore inainte de sfhrqitul progiamului de lucru al zilei

urmdtoare celei in care i s-a prezentat proiectul de dispozilie;
c) in cazul in care examinarea proiectului de dispozilie necesitd o documentare

aprofundatd 9i care nu permite incadrarea in terrnenul prevd,zut la lit. b), inainte de
expirarea acestui termen, secretarul general al comunei poate solicita primarului
incuviin{area privind prelungirea termenului; termenul stabilit de primar nu poate fi
depdqit.



(a) in situalia in care sunt angajate qi cheltuieli financiare sau opera{iuni ce
vizeaz6, patrimoniul comunei Putna, Proiectelor de disp ozigii insolite de referatul
biroului/compartimentului de specialitate, in prealabil semnat de persoanele in drept,
li se vor aplica VIZACFP gi vor fl prezentate ulterior secretarului general al comunei
in vederea contrasemndrii pentru legalitate.

(5) tnsugirea proiectului de dispozilie, contrasemnat pentru legalitate potrivit
prezentului articol, se face de cdtre primarul comunei termenele qi in condiliile
prevdzute de lege.
Art.8 - (1) Modificarea unei dispozilii constd in schimbarea expresS a textului unor
sau mai multor articole sau alienate ale acestuia qi in redarea lor intr-o noud formulare.

(2) Pentru exprimarea normativi a intenliei de modificare a unei dispozilii se
nominalizeazd expres textul vizat, cu toate elementele de identificare neeesare,
utilizAnd sintagma - "se modificd si va avea urmdtorul cuprins" urmatd de redarea
noului text.

(3) Completarea unei dispozitii constd in introducerea unor norme juridice noi,
cuprinzdnd ipoteze suplimentare, exprimate in texte care se adaugd elementelor
stntcturale existente, prin utilizarea unei formule de exprimare cum ar fi : "Dupd
articolul . . .. se introduce un nou afticol, art.. . .., care va avea urmdtorul cuprins".

(4) Dacd dispozilia de completare nu dispune renumerotarea actului
completat, articolele sau alineatele nou introduse vor dobAndi numirul articolelor
corespunz[toare celor din textul vechi, dupd care se introduce, insolite de un indice
cifric pentru diferenliere.

(5) Abrogarea'. Prevederile cuprinse intr-o dispozilie contrard altei dispozilii
trebuie abrogate. Abrogarea poate fi totald sau pa(iald.
Art. 9 - (1) Dispozi{iile insugite de cdtre primar prin semnSturd qi contrasemnate pentru
legalitate de cdtre secretarul general al comunei, se inregistreazd,in Registrul pentru
evidenla dispoziliilor, in ordinea datarii lor, incepand cu nr. I pe fiecare an
calendaristic.

(2) numirul dispoziliei gi data emiterii acesteia sunt inscrise in parea de jos
dispoziliei, intregind identitatea acesteia;
Art. 10 - In situalia in care emiterea dispoziliilor, precum gi contrasemnarea pentru
legalitate se exercitS de c6tre alte persoane decAt cele prevdzute la afi. 6, alin. (8), lit.
a) qi b), in limitele qi in condiliile legii, inaintea denumiiii funcliei se menlio neazA,,p)',
reprezentdnd forma abreviati a cuvdntului ,,pentru" gi numele gi prenumele persoanei
respective, c6t gi funclia delinutd de drept in structura funclionald a administraliei
publice locale. Ex.: ,,p. PRIMAR", VICEPRIMAR". (prenumeie qi numele).

Art. 11 - Prin grlja secretarului general al comunei, la termenele qi in condiliile
prevdzute de lege qi/sau hotdr6ri ale Consiliului Local ori dispozilti aIe primarului
comunei, se asigurd comunicarea cdtre autoritdtile/instituliile, persoanele interesate,
precllm qi aducerea la cunoqtinla
comunei Putna,.

GHEOR
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publica a dispoziliilor emise def cdtre primarul
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