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DtsPoztTtA NR. L35 I L2.O7.2021
privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinz6nd misurile metodologice, organizatorice, termenele

gi circulalia proiectelor de dispozilii ale autoritdlii executive.

Ivlnucii Alexandru, Primarul comunei Trifegti, Judetul IaEi ,

Avind in vedere:
- referatul intocmit de secretarul general al comunei cu nr. 2808112.07.202I;
Lu0nd in considerare prevederile:
- Anexa nr. 1- art 2 lit. b) din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ ;
- Legea nr. 5212003 privind transparenf a decizionald in administrafia publicd cu modific6rile

qi completdrile ulterioare,

- Art. 84 din Legea 2412000 privind normele de tehnic6 legislativd pentru elaborarea actelor
normative, republicatd cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

inbaza prevederilor art.l55 coroborat cu art.I96, alin.(l), lit."b" din Ordonan{a de urgenfa
nr. 57 120t9 privind Codul Administrativ

DISPUNE:

Art. I Se aprobd Regulamentul propriu cuprinzAnd mdsurile metodologice, organizatorice,
termenele Ei circulafia proiectelor de dispozi{ii ale autoritdlii executive, conform anexei la prezenta
dispozi!ie.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire se incredinleazd, aparutul de specialitate al primarului
comunei TrifeEti.

Art. 3 Prezenta dispozilie se comunic[ Instituliei Prefectului - Judelul Iasi, aparatului de
specialitate al primarului comunei Trifeqti, prin grija secretarului general al comunei si se afigeazd
pe site-ul primdriei.

Datd astdzi, ot.o7.zo2\

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secre I ar ul ge ne ral 

Q1.co n une i.
Hzu$T)$OLETA

3,



ROMANIA
PRIMARJA COMUNEI TRIFESTI
JUDETUL IA$I
Tel./Fax 0232-298033
E-mail pr i m ar i a _t r ife s t i @y aho o. c o m

Anexa la dispozitia primarului nr. 135t1!"07.2021

REGULAMENT PROPRIU
privind miisurile metodologice, organizatorice, termenele qi circula{ia proiectelor de dispozifii

ale autoritifii executive

Art.l. - (1) Prezentul regulament este emis in aplicarea prevederilor Anexei nr. 1 la O.U.G.
nr. 5712019 privind Codul Administrativ qi dispoziliilor art. 84 din Legea nr.2412000" republicat6,
privind normele de tehnic[ legislativ6 pentru elaborarea actelor normative, cu modiiicdrile qi
completdrile ulterioare qi cuprinde m6surile metodologice, organizatorice, termenele qi circulafia
proiectelor de dispozilii ale autorit[1ii executive.

(2) ln exercitarea atribufiilor ce le revin, autoritatile administraliei publice locale adoptd sau
emit, dupd caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual,'dupa cum urmeazd:

a) consiliul local qi consiliuljudelean adoptd hotdrAri;
b) primarul qi preqedintele consiliului judefean emit dispozilii.
(3) in otganizareaexecutdrii sau execut6rii in concret ilegii,autorit[1ile deliberative qi cele

executive adoptd,, emit sau incheie, dupd caz, qi alte acte juridice prin care se nasc, se modificl sau
se sting drepturi qi obligafii.

Art.2. - (1) Dispozilia primarului constituie actul administrativ ce exprimd voinfa
manifestatd unilateral de cltre Primarul comunei Trifeqti qi produce in mod direct efecte, are
caracter de actualitate qi este obligatorie:

a) pe intreg teritoriul comunei Trifeqti, in cazul in care dispozilia are caracter normativ;
b) pentru persoana sau persoanele nominalizate, in cazul in care dispozigia are caracter

individual.
(2) Prin dispozilie se qeeazd/se modificd/se sting unele drepturi qi obligalii sau se aprobd/ se

interzice o activitate din domeniile care intrl in competenla primarului, 
-potrivit 

legii sau ca
insdrcinare datd de c6tre consiliul Local al comunei Trifeqti.

Art.3.- (1) Organizarea execut6rii qi executarea in concret a dispoziliilor constituie o
preocupare constant[ a primarului comunei Trifeqti, precum gi a viceprimarului, secretarului general
al comunei, a oricdruia dintre funclionarii publici sau din personalul contractual anume
responsabilizat cu aducerea la indeplinire a dispozi{iei respective.

(2) Neaducerea la indeplinire a prevederilor dispoziliilor emise de primarul comunei
TRIFE$TI, la termenele qi in condiliile prevdzute in acestea, se sanclioneazd, potrivit O.U.G. nr.
5712019 privind codul administrativ sau codului muncii, &ryd caz.

Art.4.- (1) Se deleagi competenla de iniliere qi elaborare a proiectelor de dispozilii cdtre
secretarul general al comunei, precum qi tuturor salarialilor din cadrul aparatului de spiciaiitate al
primarului comunei Trifqti ori cltre conduc6torii instituliitor/serviciilor publice de sub autoritatea
Consiliului Local al Comunei Trifeqti, fiecare potrivit competenfelor, atribuliilor qi limitelor stabilite
prin fiqa postului sau alte acte, pentru rcalizarea prerogativelor cu care este potrivit legii, sau ca
insircinare dat6 de cdtre consiliul Local al comunei Trifeqti.

(2) Persoanele prev6zute la alin. (l) cdtre care s-a delegat competen{a de iniliere ;i elaborare
a proiectelor de dispozilii, exercitS aceste atribulii in numele primaruiui qi nu in numele'funcfiei pe
care o defin.

(3) Primarul poate interveni oricAnd 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"

competenlb, se realizeazd numai dupa intocmirea unui referat cu propunerea de emitere a
dispoziliei, aprobat de primar.

(2) Referatul intocmit se inregistreazd in registrul general pentru inregistrarea
corespondenlei, constituind dovada indeplinirii atribu{iilor Ei competenlelor stabilite prin fiEa
postului.

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

(2) Proiectul de-dispozilie are urmdtoarele p[r!i constitutive:
A) ANtCt- ROMANIA, JUDETUL IASI, PruUANUL COMUNEI TRIFE$TI";
b) titlul;
c) formula introductivd;
d) preambulul;
e) partea dispozitivS;
f) formula de atestare a autenticitdlii.
(3) Titlul proiectului de dispozilie cuprinde obiectul reglementdrii exprimat sintetic.
(4) Se interzice ca titlul unui proiect de dispozilie sa fie acelaqi cu cel al altei dispozilii in

vigoare, numai dac6, prin acest proiect, se abroga dispozilia respectivd.
(5) Formula introductivd este urmdtoarea: ,Primarul comunei TRIFE$TI,

Avdnd in vedere:" .

(6) Preambulul urmeazd formula introductivd;i cuprinde:

judelul lasi ;

a) menlionarea dispoziliilor legale pe baza Ei in executarea cdrora proiectul de dispozilie a
fost iniliat;

b) emiterea, in sintezd, a scopului reglementdrii;
c) avizele avute in vedere, atunci cand pentru emiterea dispoziliei

oblinerea unui astfel de aviz;
d) inaintea pdrlii dispozitive, urmf,toarea formuld: "in temeiul art .....

lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;"

II DISPANE'

(7) Partea dispozitivl a proiectului de dispozilie reprezintd. conlinutul propriu-zis al
reglementdrii, alcdtuit din totalitatea norrnelor juridice instituite pentru sfera raportr.ilor ce fac
obiectul acestuia.

(8) Formula de atestare a autenticitd{ii cuprinde:
a) "PRIMARUL COMUNEI TRIFE$TI', sub care se inscrie prenumele qi numele persoanei

care exercitd aceastd autoritate, ldsdndu-se spaliul necesar pentru semndtura sa :

...'.'..;
b) "Contrasemneazd pentru legalitate'.", sub care se menlioneazd. "SECRETARUL

GENERAL AL C)MUNEI', iar sub aceasta se inscrie prenumele qi numele persoanei care exercitd
aceastf, funclie publicd specificd de conducere, ldsAndu-se spaliul necesar pentru semndtura sa:

Att.7. - (1) Proiectele de dispozifii, inclusiv anexele la acestea, av0nd ca iniliatori
persoanele prevdzute la art.4, alin.(l), prealabil prezentdrii primarului pentru a fi insuqite prin
semndtura in calitatea sa de emitent, vor fi prezentate secretarului general al comunei in scopul
contrasemndrii pentru legalitate, matenalizata prin semndtura sa.

(2) Contrasemnarea pentru legalitate poate fi:
a) favorabild, caz in care proiectul de dispozilie se semneazdde cdtre secretarul general al

comunei;

respective se impune

;i art. l9(t, alin. (l),



b) favorabild, cu obieclii sau propuneri, ce vor fi comunicate persoanei iniliatoare, verbal
sau in scris, dupd cum secretarul general al comunei apreciaza cd se.lusiifica, astfel incdt acestea sd
fie avute in vedere la definitivarea proiectului de dispozilie;

c) negativd, cazin care secretarul general al comunei nu va semna dispozilia si va motiva in
suis refuzul, insolit de documentele sau de informaliile pe care se sprijind;

(3) Contrasemnarea pentru legalitate de cdtre secretarul g"rr.rui al comunei se poate face:
a) la prezentarea de cdtre iniliator a proiectului de dispozilie;
b) pdna cel ffrziu cu doud ore inainte de slbrqitul piogramului de lucru al zilei urmdtoare

celei in care i s-a prezentatproiectul de dispozilie;
c) in cazul in care examinarea proiectului de dispozilie necesitd o documentare aprofundatd

gi care nu permite incadrarea in termenul prevdzut la 1it.b;, inainte de expirarea acestui termen,
secretarul general al comunei poate solicita primarului incuviinlarea privind prelungirea termenului;
termenul stabilit de primar nu poate fi depaEit.

(4) insuEirea proiectului de dispozilie, contrasemnat pentru legalitate potrivit prezentului
articol, se face de cdtre primarul comunei la termenele qi in condiliile pievazute la alin.(3), lit.a) ;ib).

Art.8.- (1) Dispoziliile insuqite de cdtre primar prin semndtura gi contrasemnate pentru
Iegalitate de cdtre secretarul general al comunei, se inrigistreazd, in Registrul pentru evidenla
dispoziliilor, in ordinea datdrii lor, tncepiind cu nr. I pe fiecare an calendaristic.

(2) Numdrul dispoziliei qi data emiterii acesteia sunt inscrise in imediata apropiere a titlului
dispoziliei, intregind identitatea acesteia.

(3) Elementele de identificare prevdzute la alin.(2) se inscriu de cdtre secretarul general al
comunei.

Art.9.- in situalia in care emiterea dispoziliilor, precum gi contrasemnarea pentru legalitate
se exercitd de cdtre alte persoane decdt cele prevdzute la art.6, alin.(8), lit.a) Ei b), in limitJe Ei incondiliile legii, inaintea denumirii funcliei se menlioneazd, "p.", reprer"niAnd, forma abreviatd a
cuv6ntului "pentru" qi prenumele Ei numele persoanei respective, cdt qi funclia delinutd de drept in
structura funclionalS a administraliei publice locale. Ex.: "p.. pRIMARUL COMUNEITRIFE$TI",............. ......., VICEPRIMARUL COMUNEI TRIFESTI.

(prenumele si numele) , '

Art.10.- Prin grija secretarului general al comunei, la termenele gi in condiliile prevdzute de
lege Ei/ sau hotdrdri ale Consiliului Local TRIFE$TI ori dispozilii ale primaruiui comunei
TRIFE$TI, se asigurd comunicarea cdtre autoritalile/institufiile, persoanele interesate, precum si
aducerea la cunoEtin![ publicd a dispoziliilor emise de cdtre primarul comunei TRIFE$TI.

Primarul comunei Trife;ti,
rvANucA ALEXANDRU

Contrasem neazd pentru legalitate,

LETAw
Secretarul


