
ROMANI A 
OMUNA OTESANI 
JUDEŢUL VÂiCEA 

PRIMAR 

DISPOZJTIA NR. J.nJ . 
PRI V/TOR LA : Aprobarea Regula111e11tului propriu cuprim.tÎml mii.rnrile metodologice, orga11izatorice. 

termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a di.\pozi{iilor emi.\e de Primarul 

Comunei Oteşani, judeţul Vâlcea. 

Primarul comunei Oteşani, jude( ul Vâlcea. MIRCEA OPR!.)'OR : 

Având în vedere refemtul întocmii de doamna Bondoc Elenu-Eliodom. secretarnl ge11erol ol 
com mei Oteşani, judeţul Vâlcea, înregistrai suh nr.-f.668 din 31 august 2021. prin care propune e111itercu 
disp zifiei Primarului privind aprobarea Regulamentului prupri11 cuprin:::ând 111âs11rile 111etodologice . 

.--.., org nizatorice,termenele şi circula/ia proiectelor de dispo::ifii, precum şi a dispo:::i(iilor emise de Pri111am! 

Con unei Oteşani. judeţul Vâlcea. 
In conformitate cu prevederile art.8-f. din Legea nr.2-f./2000, pri1·i11d normele de teh11ic·â legislatiwl 

pen ru elaborarea actelor normative, republicată, cu mod(ficările şi completârile ulterioare. coroborate rn 
pre1 ederile art.15.:/, art.155. alin.(l). lit.d). si alin. (5). fit.a). si art. I. a/in.(2) . lit.h). din Anex nr. I la O. U < ;. 
nr. 712019 privind Codul administra/Î1'. cu modifice/rile şi completârile ulterioare: 

ln temeiul art.196. alin.(l). lit. (b) . din Ordonan(a de Urgen(â a G11vcm11!11i '"" 5'7/]()19 1wii·ind 
Coc ul administrativ, cu modificările şi completârif e ulterioare. emite urmâtoan:a 

DISPOZIŢIE 

Art.1.-Se aprobă Regulamentul propriu cuprin::iînd mâsurile metodologice. orga11i::utorin.:. 
Iert enele şi circula/ia proiectelor de dispo::i(ii, precum şi a dispo:::i(iilor emise de !'ri111arnl 
Conunei Oteşani,judefiil Vâlcea, prevâ::ul în anexa careface parte inlegmntâ din pre:::ento di.'l'fJO:::i(ie. 

Art.2.-Prezentul Regulament se aduce la cunoştin{a fi111c(io11ar ilor p11hlici .yi o 17er.wmo/11!11i 
con ractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oteşani. 

Art.3.-Secretarul general al comunei Ote.yani va comunica pre::enla dispo::.i(ie Jnstil ufici l're/('c/11/11i 
.-.._ jud {ului VâlCC!a în vederea exercitării controlului de legalitate. persoa11elor responsabile L'll pu11en: o i11 

exe ·11/are şi va asigura aducerea la cunu.ytin(a publicu prin afişare la sediul i11stit11(iei .~ i pc pogina de 

inic -net www.otesc.111i.ro. 

OT·SANI
RE. 
DA 'T. 
NREX 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL Al COMUNEI OTEŞANI, 

ELENA-EL/ODORA BONDOC. 



DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1.- Prezentul regulament este elaborat şi emis avându-se în vederea aplicarea 
pr vederilor Anexei nr.1 la O. U G. nr. 5712019 privind Codul administrativ şi a dispoziţiilor art. 
84 din Legea nr.2412000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
n mative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cuprinde măsurile 

\ m todologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii şi a dispoziţiilor 
e ise de primarul Comunei Oteşani. 

A rt.2.- Dispoziţiile Primarului Comunei Oteşani se emit pentru organizarea executării ori 
e ecutarea în concret a legilor şi a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea 
te menelor stabilite de acestea, precum şi a hotărârilor Consiliului Local al Comunei Oteşani. 

A rt.3. (1).- Dispoziţia primarului constituie un act administrativ al autorităţii executive 
e primând o voinţă manifestată unilateral de către Primarul Comunei Oteşani, şi care produce în 

od direct efecte juridice, are caracter de actualitate şi este obligatoriu, funcţie de caracterul ei, 
a tfel: 

a) pentru persoana sau persoanele nominalizate în cazul dispoziţiilor cu caracter 
dividual; 

b) pe toată raza UA. T Oteşani în cazul dispoziţiilor cu caracter normativ. 
(2) Prin conţinutul dispoziţiei aceasta determină crearea, modificarea sau stingerea unor 

repturi şi/sau obligaţii sau se aprobă ori se interzice o activitate care potrivit normelor legale 
i tră în competenţa primarului ca autoritate locală sau care a fost delegată ca însărcinare de 
ătre Consiliul Local al Comunei Oteşani. 

CAPITOL UL 1 - INIŢIEREA, ELABORAREA, REDA CTA REA, STR UCTURA, 
CONŢINUTUL ŞI CIRCULAŢIA PROIECTELORDE DISPOZIŢIE 

A rt.4.(1).-În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Primarul Comunei Oteşani emite, după 
az, dispoziţii cu caracter normativ sau individual. 

(2) Organizarea punerii în aplicare precum şi punerea în aplicare în concret a 
onţinutului dispoziţiilor trebuie să constituie o preocupare constantă a primarului, a 
iceprimarului, a secretarului general al UA. T -ului precum şi a funcţionarilor publici şi a 
ersonalului contractual însărcinaţi în mod expres sau conform atribuţiilor care le revin cu 
ducerea la îndeplinire a dispoziţiei respective. 

(3) În situaţia neaducerii la îndeplinire a prevederilor dispoziţiilor primarului, la 
termenele şi în condiţiile prevăzute în acestea vor fi considerate abateri disciplinare şi vor fi 
sancţionate conform prevederilor Codului administrativ sau ale Codului Muncii, după caz. 

Art.5.(1).- Se deleagă competenţa de iniţiere şi elaborare a proiectelor de dispoziţii către 
persoanele încadrate din compartimentele funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Stoeneşti potrivit competenţelor, atribuţiilor şi limitelor stabilite prin fişa 
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po tului sau prin alte acte, pentru realizarea prerogativelor primarului cu care este învestit, 
po ivit legii sau ca însărcinare dată de către Consiliul Local al Comunei Oteşani. 

(2) Persoanele, prevăzute la alin. (1) , către care s-a delegat competenţa de iniţiere şi 

el orare a proiectelor de dispoziţii, exercită aceste atribuţii în numele primarului şi nu în 
ca itate de ocupante ale funcţiei/postului pe care o/ îl deţin/ocupă. 

(3) Fără a fi în situaţia unui conflict pozitiv de competenţă, primarul, în calitate de titular 
ex lusiv al dreptului de emitere a dispoziţiilor, poate interveni oricând în procesul de iniţiere şi 
el barare a proiectelor de dispoziţii. 

(4) Elaborarea proiectelor de dispoziţii se realizează atât la solicitarea primarului, în 
co diţiile prevăzute la alin. (1), cât şi la propunerea conducătorului compartimentului subordonat. 

Art.6.(1).- Iniţierea unui proiect de dispoziţie de persoanele către care s-a delegat această 
npetenţă, se realizează numai după încunoştinţarea şi implicit obţinerea acordului primarului. 
~t încunoştinţarea cât şi acordul pot fi şi verbale. 

(2) Iniţierea emiterii proiectului de dispoziţie se efectuează de către persoanele prevăzute 
la art. 6 alin. (1 ), care vor prezenta primarului un referat de aprobare ce va însoţi proiectul de 
di poziţie. Referatul de aprobare se înregistrează în registrul general de intrare-ieşire a 
c respondenţei, constituind dovada îndeplinirii atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin fişa 
p stului. 

Art. 7. (1).-Redactarea unui proiect de dispoziţie se face de către iniţiator în conformitate 
c normele de tehnică legislativă. Secretarul general al comunei va verifica dacă proiectele de 
d spoziţie au fost elaborate conform prevederilor Legii nr.2412000 privind normele de tehnică 
l islativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată şi completată. 

(2) La redactarea unui proiect de dispoziţie trebuie avute în vedere sistematizarea ideilor 
î text şi stilul: 

a) proiectul de dispoziţie trebuie redactat într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, 
c ncis, clar şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor 

amaticale; 
b) se vor folosi cuvinte în înţelesul lor curent din limba română, cu evitarea 

r gionalismelor; 
c) este interzisă folosirea neologismelor, dacă există un sinonim de largă răspândire în 

l mba română; 
d) exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin 

plicitare în text, la prima folosire ; 
e) utilizarea verbelor se face la timpul prezent, forma afirmativă; 
J) nu este permisă prezentarea unor explicaţii prin folosirea parantezelor; 
g) referirea în proiectul de dispoziţie la un alt act normativ se face prin precizarea 

ategoriei juridice a acestuia, a numărului său, a titlului şi a datei publicării acelui act sau numai 
categoriei juridice şi a numărului, dacă astfel orice confuzie este exclusă. 

Art.8.(1).- Proiectele de dispoziţie trebuie să îndeplinească condiţiile de formă şi de fond 
revăzute de Legea nr. 2412000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
ormative, adaptate acestor categorii de acte şi nu pot contraveni unor prevederi din acte 
ormative de nivel superior. 

(2) Proiectul de dispoziţie are următoarele părţi constitutive: titlul, formula introductivă, 
reambulul, partea dispozitivă, partea de publicitate/comunicare şi partea de atestare a 
utenticităţii. 

(3) Întotdeauna în partea de sus a proiectului de dispoziţie va fi inclus antetul instituţiei 
uprinzând următoarele date: "România, Judeţul Vâlcea, Comuna Oteşani, Primar. 

(4) După antet, în partea din dreapta sus se va introduce formularea "PROIECT". 
(5) Titlul proiectului de dispoziţie cuprinde obiectul reglementării exprimat sintetic. 
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(6) Se interzice ca titlul unui proiect de dispoziţie să fie acelaşi cu al altei dispoziţii în 
vig are, fiind acceptat acest lucru doar în situaţia în care prin acest proiect se abrogă dispoziţia 
an rioară.Formula introductivă utilizată în conţinutul proiectului de dispoziţie este: "Primarul 
Co unei Oteşani .... " 

(7) Preambulul urmează după formula introductivă şi cuprinde: 
a) documentul care a determinat iniţierea proiectului de dispoziţie dacă este cazul (cerere, 

ad esă, sesizare, hotărâre a Consiliului Local ş.a.) 
b) menţionarea dispoziţiilor legale pe baza cărora proiectul de dispoziţie a fost iniţiat; 
c) avizele avute în vedere în situaţia în care pentru emiterea dispoziţiei este necesară 

ob inerea unui/unor aviz/avize; 
d) înaintea părţii dispozitive se va introduce formula "emite urmatoarea DISPOZITIE" 
(8) Partea dispozitivă a proiectului de dispoziţie reprezintă conţinutul propriu-zis al 

re lementării, alcătuită din totalitatea normelor juridice instituite în sfera de aplicare a 
di poziţiei emise. 

(9) Partea de publicitate a proiectului de dispoziţie va cuprinde enumerarea 
p soanelorlinstituţiilor către care va fi comunicată dispoziţia emisă în vederea luării la 
c noştinţă/punerii în aplicare precum şi modalităţile de aducere a acesteia la cunoştinţa publică 

zşare la sediul instituţiei, publicare pe site). 
(10) Formula de atestare a autenticităţii va cuprinde: 
a) "PRIMAR" sub care se va introduce prenumele şi numele persoanei care exercită 

a eastă autoritate şi se va lăsa spaţiul necesar pentru aplicarea semnăturii; 
b) "A VIZEAZA PENTRU LEGALITATE" sub care se menţionează "SECRETAR 

NERAL AL COMUNEI" urmat de prenumele şi numele persoanei care exercita această funcţie 
blică de conducere, lăsându-se spaţiul necesar pentru semnătura sa; 

c) în partea de jos a proiectului de dispoziţie/dispoziţie se va introduce un cartuş cu 
u mătoarele date: "INIŢIATOR urmat de iniţialele prenumelui si numelui acestuia '', 
" EDACTAT urmat de iniţialele prenumelui si numelui acestuia" şi "EX " reprezentând 
n mărul de exemplare în care proiectul de dispoziţie/dispoziţia este redactată. 

Art.9.(1).- La redactarea textului unui proiect de dispoziţie se pot folosi, ca părţi 
c mponente a acestuia, anexe care conţin prevederi ce cuprind exprimări numerice, desene, 
t beie, planuri sau alte asemenea. 

(2) Pot constitui anexe la un proiect de dispoziţie reglementările ce trebuie aprobate de 
imar, cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau norme cu caracter predominant tehnic. 

(3) Anexa trebuie să aibă un temei - cadru în corpul dispoziţiei şi să se refere exclusiv la 
biectul determinant prin textul de trimitere. 

(4) Textul - cadru de trimitere trebuie să facă, în finalul său, menţiunea că anexa face 
arte integrantă din proiectul de dispoziţie. Dacă sunt mai multe anexe, în final se va include un 
rticol distinct, cuprinzând aceeaşi menţiune, însoţită de nominalizarea expresă a tuturor 
nexelor. 

(5) Titlul anexei va cuprinde exprimarea sintetică a ideii din textul de trimitere. 
(6) Dacă sunt mai multe anexe, acestea se numerotează cu cifre arabe, în ordinea în care 

u fost enunţate în textul proiectului. Anexele la proiectul de dispoziţie vor purta antetul acesteia, 
recum şi menţiunea „Anexa nr. _la Dispoziţia Primarului Comunei Oteşani nr._ din_ " 

Art.10.(1).- Proiectele de dispoziţii, inclusiv anexele la acestea, având ca iniţiatori 

ersoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) , prealabil prezentării primarului pentru a fi însuşite prin 
emnătură în calitatea sa de emitent, vor fi prezentate secretarului general al Comunei în scopul 
vizarii pentru legalitate, materializată prin semnătura sa. 

(2) Avizarea pentru legalitate a proiectului de dispozitie poate fi: 
- favorabilă, caz în care proiectul de dispoziţie se semnează/avizeaza de către secretarul 

eneral al comunei. 
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-favorabilă, cu obiecţii sau propuneri, ce vor fi comunicate persoanei iniţiatoare, verbal 
sa în scris, după cum secretarul general al comunei apreciază că se justifică, astfel încât acestea 
să ze avute în vedere la definitivarea proiectului de dispoziţie; 

-negativă; în acest caz avizul se motivează de către secretarul general şi este însoţit de 
do umentele sau de informaţiile pe care se sprijină. 

(3) Avizarea pentru legalitate de către secretarul general al comunei se poate face: 
a-la prezentarea de către initiator a proiectului de dispozitie; 
b-până cel târziu cu două ore înainte de sfârşitul programului de lucru al zilei următoare 

ce ei în care i s-a prezentat proiectul de dispoziţie; 
c-în cazul în care examinarea proiectului de dispoziţie necesită o documentare 

ap ·o/undată şi care nu permite încadrarea în termenul prevăzut la lit.b), înainte de expirarea 
ac stui termen, secretarul general va solicita primarului încuviinţarea privind prelungirea 
te menului. Dupa avizarea pentru legalitate, proiectul de dispoziţie va fi inregistrat de catre 
se retarul general al Comunei si trimis primarului spre semnare; 

(4) Însuşirea proiectului de dispoziţie, avizat pentru legalitate potrivit prezentului articol, 
ace de către primarul Comunei la termenele şi în condiţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b). 

CAPITOLUL 2 - DISPOZIŢII FINALE 

Art.11.(1).- După însuşirea proiectului de dispoziţie de către primarul 
munei, compartimentul de resort iniţiator redactează dispoziţia finală, care va fi semnată de 

c tre primar şi contrasemnată pentru legalitate de secretarul general. După contrasemnarea 
d spoziţiilor, secretarul general le va înregistra în Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor, 

î cepând cu nr. I pe fiecare an calendaristic. 
(2) În cazul în care proiectul de dispoziţie este însuşit de către primarul comunei, iar în 

a estea nu se regăsesc materializate obiecţiuni sau propunerile efectuate de către secretarul 
neral al comunei, ori acesta refuză să-l semneze ca efect al faptului că avizarea pentru 

l galitate este negativă, primarul poate dispune refacerea proiectului de dispoziţie conform 
iecţiunilor sau propunerilor secretarului general, ori poate dispune continuarea procedurii, 
in redactarea dispoziţiei finale conform proiectului de dispoziţie refuzat la avizare. În aceasta 
ltimă situaţie, refuzul contrasemnării dispoziţiei finale de către secretarul general al comunei, va 
motivat în scris şi comunicat, în termen de 5 zile lucrătoare, Instituţiei Prefectului, împreună cu 
ispoziţia respectivă, în condiţiile prevăzute la art. 490 din OU G. nr. 5712019 privind Codul 
dministrativ. 

(3) Locul şi data emiterii dispoziţiei sunt înscrise la sfârşitul textului, întregind identitatea 
cesteia. 

(4) În faza de proiect de dispoziţie, în spaţiul rezervat numărului se înscrie „ P ROIECT„, 
r în spaţiul rezervat datei emiterii se înscrie data la care s-a prezentat spre avizare pentru 

egalitate. 
Art.12.- Prin grija persoanei care asigură secretariatul, din cadrul aparatului de 

pecialitate al primarului, se efectuează comunicarea dispoziţiei semnate şi contrasemnate pentru 
egalitate, la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege şi/sau hotărâri ale Consiliului Local, 
ătre autorităţile, instituţiile, persoanelor interesate, precum şi aducerea la cunoştinţă publică a 
ispoziţiilor emise de către primarul comunei Oteşani. 

Art.13.(1).- În situaţia în care împotriva unei dispoziţii a primarului se introduce actiune 
a instanţa de contencios administrativ, iniţiatorului care are obligaţia reanalizeze actul respectiv, 
ronunţându-se în termen de 5 zile, cu propuneri de menţinere, de modificare şi I sau completare, 

ori revocare, încetare a aplicabilităţii acesteia. 
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(2) Propunerile iniţiatorului redactate sub forma unei note care exprimă punctele de 
ve re ale acestuia vor fi comunicate contestatarului, prin grija persoanei care asigură 
sec etariatul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oteşani. 

(3) Primarul va lua măsuri ca să susţină în faţa instanţelor de judecată prevederile actelor 

ce ac obiectul contestaţiilor. 
Art.14.- Prezentul regulament poate fi modificat şi/sau completat prin dispoziţie a 

Pr arului Comunei Oteşani, în condiţiile legii, şi cu respectarea normelor de tehnică legislativă 
pr văzute în Legea nr. 2412000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

ELENA-EL/ODORA BONDOC. 

<f 
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