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JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA CIORANJ
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c1,

7
privind aprobarea Regulamcntului propriu euprinzând m ăsurilc mctodologicc, organi7atorice.
termenele şi circulaţia proicctclor dc dispozi ţii, preeum şi
a dispoziţiilor emise de Primarul Comunei Ciorani

DISPOZITIA NR.

Primarul comunei Ciorani,jude ţul Prahova;
Având în vedere:
Referatul înrcgistrat sub nr. 6752/27.05.2020 întocmit de doamna Nina Miric ă sccretarul
general al comunei Ciorani;
- prevelerile art.84 din Lcgca nr.24/2000 privind normele de tehnic ă legislativă pcntîu
claborarca actclor normative, îerepublicat ă, cu rnodific ările şi completările ulterioare;
- prcvcdcritc Lcgii nr. 52/2003 privind transparen ţa dccizională în administraţia publică,
rcpublicată;
- prevederite Ancxei nr. 1 Ia O.U.G. m-57/201 9 privind Codul administrativ, cu modi1icri1e şi
completăiile ulterioare;
- prevederile art.155 din O.U.O. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi
completările ulterioare In temeiul art.196 alin. (1) lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul adrninistrativ, cu
modificările şi comopletările ulterioare,
» I S P U N E:
Aitl.- Sc aprobă Rcgulamciitul propriu cuprinzând xnăsurile metodologicc, organizatorice,
termenele şi circulaţia proicctelor de dispozi ţii, precurn şi a dispoziţiilor cmise de primarul Comunei
Ciorani, conform Ancxei eare face parte interant ă din prczcnta hotărârc.
Art.2.- Cu ducerca la îndcpiinire a prezentci dispozi ţii se încredinţează compartirncntul de
resort din cadml aparatutui de speeialitate al primarului.
Art.3. - Prezcnta dispozi ţie se aduce la cunoştinţă publică prin atişare la sediul institu ţiei şi
publicare pe pagina de intemet a institu ţiei.
Ait4 - Sccretarul general al comtrnei Ciorani va comunica prczcnta bot ărâre , pcsoanelor
instituţiilor interesate.

Dată în Ciorani, ai

/oi*1asifl

Avizat pentru legahtate
.
SECRETAR GENERAL,
:a Miricà
-
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ANEXA
OZI Ţ IA Nk. 91/27.05.2020

CUPRJNZÂND MĂSURiLE METODOLOGI15kGANIZATORICE, TERMENELE ŞI
CJRCULAŢJA PROJECFELOR DE DISPOZIŢU, PRECUM ŞI A DISPOZJŢIJLOR EMISE
DE PRIMARUL COMUNEI CIORANI

ART.1. Prczentul rculament este elaborat şi emis avându-se în vedcrca aplicarea
prevedeiilor Anexei nr.I la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi a dispoziţiilor art. 84
din Legea xir.2412000, privind normele de tebnie ă legislativă pentru elaborarca aetelor normative,
republicată, cu modificările şi comp!ctărilc ulterio&e şi cuprinde măsurile metodologice,
organizatorice, termenck şi cireulaţia proiectelor de dispozi ţii şi a dispoziţiilor emise de primarul
Comunei Ciorani.
ART.2. (1) Dispoziţia primarului constituie un act administrativ al autorit ăţii executive
exprimând o voin ţă manifestat ă unilateral de c ătre primarul Comunei Ciorani, şi care produce în rnod
dircct efectejuridice, are caracter de actualitate şi este obligatoriu. ?n func ţie de caracterul ei, astfel:
a) pentru persoana sau persoancle nominalizate în cazul dispozi ţiilor cu caracter
individual;
b) pctoată raza U.A.T. Ciorani în cazul dispozi ţiilor cu caracter normativ.
(2) Prin conţinutul dispoziţiei aceasta determin ă crearea, modificarca sau stingerea
unor drepturi şi/sau obligaţii sau se aprobă ori se intcrzice o activitate care potrivit normdor Iegale
intră în competcn ţa primarului ca autoritate local ă sau care a fost dclegat ă ca însărcinare de e ătrc
Consiliul Local al Comunei Ciorani.
ART.3. (1) Organizarca punerii în aplicarc prccum şi puncrca în aplicare în concrct a
coxi ţ inutului dispozi ţiilor trebuie să constirnie o prcocupare constantă a primaruluî, a viceprimarului,
a sccretwului general aI U.A.T.-UIUi precum şi a func ţionarilor publici şi a personalului contractual
însărcinaţi în mod expres sau conform atiibutiilor care le revin cu aducerea la îndeplinire a
dispozi ţiei respective.
(2) In situaţia neaducerii la îndcplinirc a prevederilor dispozi ţiilor primarului, la
termcnele şi în condiţiik prcvăzule în accstea vor fi considerate abateri disciplinare i vor ti
sancţionate conform prevederilor Codului administrativ sau ale Codului Muncii, dup ă caz.
ART.4. (1) Compcten ţa de iniţiefe şi claborare a proiectelor de dispozi ţii cătrc persoanelc
salarizate se face în func ţie dc atribuţiile specificc alc acestora stabilite prin intcrmcdiul fi şci
postului, specificul companimentului din care accstea fac partc. preg ătirea profesională prccum şi
volumul de activiiate care le revine.
(2) Persoanele prevăzute ia alin.( l) către care s-a delegat competen ţa de ini ţ cre şi
daborare a proiectelor de dispozi ţii, vor exercitzt accste atribu ţii în nwncle primarului şi nu în calitate
de ocupante ale func ţ ici pe carc o deţin.
(3) Ţinând cont de calitatea de titular cxclusiv al dreptului de emitere a dispozi ţiilor,
primarul poate interveni oricând pe parcursul procesului de ini ţiere şi elaborare a proiectclor de
dispozi ţii.
(4) Elaborarea proicctelor dc dispozi ţii se realizeazà atât la solicitarea primarului cât
ş i la propunerca coniparthnentului de specialitaw care aie ca atribu ţii activitatea în cadrul c ăreia se
initiaza proiectul de dispozi ţie.
ART.5. Procedura dc iniiere a unui proiect dc dispozi ţic de către personalul carc arc delegat ă
această cornpeten ţă va fi demarat ă doar după infnrmarea prealabilă a primarului şi obţinerea
acordului accstuia, în form ă scrisă sau verbal ă.
ARf.6. (1) Proicctele de dispozi ţic trchtiic să îndepHncască condiţiile de fonnă şi de fond
prevăzutc de Legea nr. 2412000 privind norniclu de tchnic ă lcgislutivă pentru claborarca actclor
normative, a.daptate acestor categorii de aete şi nu pot contraveni unor prevederi din acte norinativc
de nivel superior.

(2) Proicctul dc di şpoziţic arc următoarcic $rţi constitutive: titIuL formula
introductivă, preambulul, partea dispozitiv ă, partea de publicitate/cornunicare şi partea de atcstare a
autenticităţii.
(3) Intotdeauna în partea dc sus a proiectului de dispozi ţie va fi inclus antetul
instituţiei cuprinzând următoarele date: România, Jude ţul Prahova, Con,una Ciorani, Primar.
(4) După antet, în partea din dreapta sus se va introducc formularea PROIECT.
(5) Titlul proiectului cie dispozi ţie cuprinde cbicctul reglement ării exprimat sintetic.
(6) Se intcrzice ca titlul wiui proiect dc dispozi ţie să fie acelaşi cu al altei dispozi ţii
în vigoare, fiind acceptat acest lucru doar în situa ţia în care prin acest proiect se abrog ă dispoziţia
anterioară.
(7) Formula introductivă ,, Primarul Comunei Cuorani, jude ţul Prahova;
(8) Preambuiul urmează după formula introductiv ă şi cuprinde:
a) documentul carc a determinat ini ţierea proicctului de dispozi ţie dacă cstc cazul
(cerere, adresă. sesizarc, hotărre a Consiliului Local ş.a.)
b) menţionarea dispozi ţiilor legale pe baza c ăroi-a proiectul de dispozi ţic a fost
iniţiat;
c) avizele avute în vedcre în situa ţia în carc pentru emiterea dispozi ţiei este nccesară
obţincrea unui!unor avi7iavizc;
d) înaintea părţii dispozitive se va introduce formula DISPIJNE
(9) Partea dispozitiv ă a proiectului de dispozi ţie rcprczintă conţinutul propriu-zis al
reglementării. alcătuită din totalitatea normelor juridicc instituite în sfera de aplicare a dispozi ţiei
emise.
(10) Partca de publicitate a proiectu!ui de dispozi ţie va cuprinde enumerarea
persoanelor/institu ţiilor către care va fi comunicat ă dispoziţia cinisă în vederea luării la
cunoştinţă/punerii în aplicare precum şi modalităţile de aducere a acestcia Ia cuno ştin ţa puhlică (
aflşare Ia sediul instituţiei, publicare pe site).
(11) Formula de atestarc a autenticit ăţii va cuprinde:
a) PR[MAR sub care se va introduce prenumcle şi numele persoanei care
exercită această autoritate şi se va lă.sa spaţiul necesar pcntru aplicarea scmn ăturii;
b) AVIZAT PENTRU LEGALITATE sub care se menţionează SECRETAR
OENERAL unnat de prenunele şi numele persoanei care ocup ă această funcţie publică, lăsându-se
spaţiul necesar pentru semnătura sa;
ART.7. (1) Proiectcle de dispozi ţii, inclusiv ancxcle la acestca, având ca ini ţiatori persoanele
care au aceste atribu ţii, prcalabil prezentării acestora către primar în vederea însu şirii prin semnătură
în ca1itatc dc emitent al dispozi ţ iei, vor fi prezentate secretarului general aI comunei în vcderea
avizării acestora pcntru legalitatc materializat ă prin semnătura sa înso ţitc de o adresă de înaintarc
căreia i se va atribui un num ăr de înrcgistrarc de la compartimentul care înainteaz ă proiectul de
dispoziţic.
(2) Avizarea pcntru legalitate a proiectului dc dispozi ţic poate fi:
a favorabil caz in care proiectul de dispozi ţie se avizează prin semnătură de către
secretarul general aI U.A.T.-ului;
b) favorabilă cţi obiecţii sau propuneri care vor fi comunicate în scris sau verbal c ătre
persoana ini ţiatoare astfcl încât acestca sa fic cuprinse în prciectul de dispozi ţie definitiv;
c) negativî, caz în care avizul negativ va fi motivat de către secretarul general şi va fi
însoţit de documentele sau temeiurile legale pe care sc bazeaz ă avizul negativ.
(3) Avizarea proiectului de dispozi ţie de către secretarul U.A.T. se face:
a) în ziva prezcntrii proiectului de c ătre ini ţiator;
b) în situaţia tn care examinarca proiectului de dispozi ţie nccesită o documentare mai
amănunţită, secrctarul general al U.A.T.-u ţui va notifica acest lucru în scris sau verbal c ătre iniţiator
precizând şi tcnnenul în care aprecia7ă că va putca emite un aviz, favorabil sau nu, proiectului dc
dispozi ţie;
c) tn situaţia precizată la litera h) nu se va putca dep ăşi un termen de 3(trei) zile
lucrătoare de la data primirii proiectului spre avizare.
(4) După avizarca proiectului de dispoziie de e ătre secretarul general aI Comunei
Ciorani, acesta va fi înainiat spre însu şire şi semnare către prirnarul comunci eu respectarea de c ătre
acesta a termenelor prev ăzute în aliniatul anterior.

ART.8. (1) După însuşirea proiectului de dispozi ţie de către primarul comanei, ini ţiatorul se
va ocupa de redactarea tlnal ă a dispoziţiei care va fi înaintată spre semnare de c ătre primar qi
contrasennată pentru legalitate de c ătre secretarul general al Comunei.
(2) ln situaţia în care în proicctul de dispozi ţie înaintat primarului comunei nu se
regăsesc materializate obiec ţiwii le sau propuneri le secrctarului general al comunei sau ca urmare a
unei avizări negativc de către secretarul general aI comunei, primarul poate dispune refacerea
proiectului de dispoziţie conform obiec ţiunilor sau pwpunerilor secretarului general sau poate
dispune contirnarea procedurii piin redactarea dispozi ţiei finale în forma propusă fără avizul
secretarului general.
(3) Jn situaia vefuzului contrasemn ării de către secretarul general al dispozi ţ ci linale,
acesta va motiva în scris refizul contrasemn ării şi va eomunica în terrnen de S zile de la emitere
această motivare a rcfzilui împreun ă cu dispoziţia respectivă, către Tnstituţia Prefectului Prahova,
cu respectarea condi ţiilor prevăzute în art. 490 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administratfv.
ART.9. liiregistrarea în registrul de eviden ţă a proiectelor de dispozi ţie şi respectiv a
dispozi ţii!or emise de primar sc va facc în ordinea ini ţierii./emiterii acestora, începând cu num ărul l
in lîecare an ca!endaristic.
ART. lO.(1) După contrasemnarea aispozi ţiei, secretarul gcneral va efectua proccdurile de
înscriere a acesteia în Registrul de eviden ţă a dispoziţiilor şi va înainta, dupt caz, dispozi ţia
coinpartimentului responsabil eu efeotuarea publicităţ ii acesteia prin publicarea pe site-ul institu ţiei
la adresa www.priniariaciorani.ro in sccţiunea Monitorul Oficial Local.
(2) Procedurile de publicitate prev ăzute la alin.(1) vor fi efectuate şi pentru Registrut
proiectclor de dispozi ţie şi Registrul dispoziţiilor emise de primarul ComuneL
(3) Prin grija secretarului general, dispozi ţia emisă va fl comunicata către
compartimentele de resort, c ătre persoana/persoaneie vizate în con ţinutul dispoziţiei.

SECRETAR CENERAL,
Cà
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