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REGULAMENT C-H*-lY
CUPRTNZAND UASUnrr,n UETODOLOGTCE, ORGANIZATORTCE, ', t

TERMEIVELE SI CIRCULATIA PROIECTELORDE DISPOZTTtr ALE PRIMARULUI
COMUNEI CORNULT]NCII

Crpitolul 1 - DISPOZITII GEIIERALE
Art.l - in exercitarea atribuliilor ce le revin, autoritdlile administaliei publice locale adoptd sau

emit, dupl caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupi cum unneaz[:
a) consiliul local 9i consiliul judelean adopt[ hotir6ri;
b) primarul gi preEedintele consiliului judelean emit dispozilii.

Art 2 - Dispoziliile primarului se iniliazr, se elaboreaz5, se emit !i se aplicd in conformitate cu
prevederile Ordonan[ei de UrgenJi a Guvemului nr. 5712019 pivind Codul administrativ, ale Legii nr.

24120O0 pivnd normele de tehnictr legislativi pentru elaborarea actelor norrnative, republicati, cu

modific[rile gi complettrrile ulterioare, ale Legii w5212003 republicat6 privind transparenla decizionalS in
administralia publici precum gi cu principiile ordinii de drept.

Art 3 - Dispoziliile primarului se aduc la cunogin{E gi se comunici, in condiliile legii, prin grija
secretarului general.

Dispoziliile cu caracter normativ se public6, pentru informare, in format electronic si in monitorul
oficial local.

Capitolul 2- INITIEREA, ELABORAREA, REDACTAR-EA, $I CIRCULATIA
PROIECTELOR DE DISPOZITII

Art 4 - Ini1ierea gi elaborarea proiectelor de dispoz.lii se realizeazt de ctrtre compartimentele de

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, cu asistenta de specialitate a secretarului general

qi relalia cu consiliul local, dupd caz, pe baza documentelor de motivare intocmite de acestea gi aprobate de

citre primar.
Art.5 - (1) Proiectele de dispozitii gi instrumentele de motivare ale acestora (referate) se redacteaz5

h conformitate cu normele de tehnici legislativd.
(2) Proiectele de dispozilii trebuie sE fie insolite de referate intocmite de inifiatori, in care

se vor areta succint:

a)cerinlele care justifici intervenlia normativA, atat din punct de vedere al legalitiilii, cdt 9i al

oportunit?i{ii;

b)efectele awte in vedere prin noua reglementare in firnclie de obiectul reglementiirii precum qi,

dupi caz, influen(a acestuia asupra bugetului local;

c)referiri la avizele ob{inute gi, dupi caz, influenta acestora asupra proiectelor;

d)menliuni, dupd caz, daci se impune modificme4 completarea/revocarea/incetanea aplicabilitalii

sau abrogarea unor dispozitii anterioare in materia respectivd.

Art 6 - Proiectele de dispozilii insolite de referatele compartimentelor de specialitate pi de alte

documente de prezentare gi de motivare se inregistreazE in Registrul Proiectelor de dispozitii (in format

letric Ai electronic) de secretarul general.



Art.7 - Secretarul general procedeazl la verificarea acestora pdnd la sfdrgitul programului de lucru
in care au fost primite, in vederea contrasemnirii pentru legalitate gi in cazul in care se impune, Ie restituie
celor care le-au propus in vederea revizuirii/rectific6rii. in acest ctn se vor efectua menliunile necesare ln
Registrul proiectelor de dispozilii.

in cazul in care examinarea proiectului de dispozilie necesitil o documentare aprofimdatii sau
activiti[ile pe care le are de indeplinit secretarul general nu permit contrasemnarea in termenul menlionat
la alin. 1, acesta va proceda la verificare gi contrasemlare pini la sfdrqitul programului de lucru al zilei
urmatoare.

Iniliatorul dispoziliilor va proceda la efectuarea rectificdrilor gi va restitui proiectul dispoziliei
secretarului general pentru contrasemnaxe, pana h sfrr$itut zilei de lucru in care i-a fost restituit sau cel
tirziu p6ni la sftrEitul programului de lucru al zilei urmltoare.

Art 8 - Dupd contrasemrure proiectul dispoziliei se inainteazA primanrlui pentru semnare, prin grija
secretarului general, care va corrserrrr in Registrul proiectelor de dispozilii aceastii opera[iune gi data
efectulrii ei.

Art 9 - Dupi semnarea de cdtre primar dispozilia se imegistreazi in Registrul dispozitiilor qi un
exemplar aI acesteia se comruricl compartimentului inijiator, precum Ei persoanei desemnate cu atribulii in
organizarea Monitorului Oficial Local (M.O.L) pentru inregistrare in registrul electronic ai pentru

publicare, in cazul dipoziliilor cu caracter normativ.

Capitolul3 - DISPOZITII FINALE
Art 10 - Regiskul pentru evidenta proiectelor de dispozi{ii, cdt pi Registrul pentru evidenla

dispoziliilor se administreaze obligatoriu gi in format electronic.

Art 11- Referatele, avizele, variantele qi formele succesive ale proiectelor de dispozilii care fac

obiectul reglemenuirii prin prezentul regulament, precum $i un original al dispoziliei se pdstreazi in dosare

speciale, astfel incdt sd se asigure crmoa$terea i regului proces de elaborare a actelor respective.

Art.12 - Secretarul general asigurd organizarea arhivei 9i evidenlei statistice a proiectelor de

dispozifii, precum gi organizarea arhivei gi evidenfei statistice a dispoziliilor primarului.
Art.13 - Gestionarea in format electronic a Registrului proiectelor de dispozilii qi a Registrului

dispoziliilor, precum gi asigtrarea publiclrii in M.O.L a dispoziliilor cu caracter normativ se realizeazi de

cAtre persoana desemnattr.

Art 14 - Prezentul regulament poate fi modificat $i/sau completat in conditiile legii gi cu

respectarea normelor de tehnictr legislativd previzute in Legea w.2412000, republicati, cu modific5rile gi

complet2irile ulterioare.
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