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PRIMAR

DISPOZIŢIL
privind aprobarea Re~ulamentului cu privire la circuitul proiectelor de dispoziţii şi al dispoziţiilor
emise de Primarul municipiului Dorohoi.

Primarul municipiului Dorohoi, judetul Botosani:
Analizând referatul nr. 76 din 06.01.2020 în care se propune aprobarea Regulamentului Cu
privire la circuitul proiectelor de dispoziţii şi al dispoziţiilor emise de Primarul municipiului Dorohoi.
-

ţinând cont de art.1 aim. (1) din ANEXA 1 a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 57 din 3

julie 2019 privind Codul administrativ, în care este precizat faptul că Monitorul Oficial Local va
cuprinde în structura paginii de internet Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice,
organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive,
-

în temeiul art. 196 aim. (1) lit. b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

dispune:
Art. 1: Se aprobă Regulamentul cu privire la circuitul proiectelor de dispoziţii ~i al dispoziţiilor
emise de Primarul municipiului Dorohoi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
dispoziţie.
Art.2: Regulamentul prevăzut la art. 1 va fi adus la cuno~tinţă salariaţilor din cadrul Aparatului
de specialitate al primarului Municipiului Dorohoi, precum ~i Direcţiei de Asistenţă Socială.
Art.3: Prezenta dispoziţie se va comunica:
-

Instituţiei Prefectului judeţului Boto~ani;

-

Salariaţilor Primăriei Municipiului Dorohoi prin afi~are pe site-ul instituţiei

-

Direcţiei de asistenţă socială

ing.

Nr
Din.. ~

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL al UAT,
jr.Ciprian Dohotariu
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diii 06.01.2020
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ing. Dorm A1cxandrc~cu
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REFERAT
Având în vedere:
-

art.(1), alin.l din ANEXA 1 a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 julie

2019 privind Codul administrativ, în care este precizat faptul că Monitorul Oficial Local
va cuprinde în structura paginii de internet Regulamentul cuprinzând măsurile
metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale
autorităţii executive,
propun emiterea unei dispoziţii privind aprobarea Regulamentului cu privire la
circuitul proiectelor de dispoziţii ~i al dispoziţiilor emise de Primarul municipiului
Dorohoi.

Secretar general al UAT,
jr. Ciprian Dohotariu

Anexă la dispoziţia nr

.din..Ď’

3

Aprobat,
Primar.
ing. Dorm Alexandrescu

a?

REGULAMENT CU PRIVIRE LA CIRCUITUL
PROIECTELOR BE DISPOZIŢII

,!

AL

BISPOZIŢIILOR EMISE DE PRIMARUL
MUNICIPIULUI DOROHOI

I. Dispoziţii generale

Priticipiile care ~tau la baza preżentului Regulainent, F.unt

urrnătoarele:

a) supremaţia Constituţiei ~i a legilor;
b) deschidere ~i lransparenţă;
c) profesionalism şi imparţialitate;
d) promtitudine ~i operativitate;
ti) ‘L11fl9L(lOLLitttą ieąíallLică
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1. (1) Primarul îndepline~te o funcţie de autoritate publică.
(2) Primarul asigură respectarea drepturilor ~i libertăţilor fundamentale ale cetăţem or, a
prevederilor Consituţiei precum ~i punerea în aplicare a legilor, a decretelor Pre~edintelui României, a
Ilotărâľilor şi Ordonanţelor Guvernulni a Ilotărârilor Con~iliului local di~pune rnă~urile nece~are şi
acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor ~i instrucţiunilor cu caracter normativ ale mini~trilor, ale
celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, ale prefectului, precum ~i a
Hotărârilor Consiliului Judeţean, în condiţiile legii.
(3) Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în componenţa sa prin actele normative
prevăzute Ia alin. (2), primarul beneficiază de un aparat de specialitate pe care îl Conduce.
(4) Aparatul de specilitate al primarului este structurat pe compartimente fünctionale, în
condiţiile legii. Compartimenele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici ~i personal
contractual.
(5) Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului răspunde de realitatea,
calitatea, eňcienţa, oportunitatea, legalitatea datelor ~i operaţiunilor cuprinse în documentele întocmite
în cadrul compartimentului, în funcţie de domeniul de activitate.
2. Personalul din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi, judeţul Boto~ani are obligaţia:
-

ca, prin actele ~i faptele sale să respecte Constituţia, legile ţării ~i să acţioneze pentru punerea

in aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, cu respectarea eticii
profesionale.
-

de a cunoa~te temeinic ~i operativ prevederile actelor normative referitoare la activitatea

specifică postului ~i a altor acte normative speciňce activităţii desta~urate în administraţia publică locală.
-

de a respecta întocmai regimul juridic al conflictului de interese ~i al incompatibilităţilor,

stabilite potrivit legii.
-

de a folosi timpul de lucru, precum ~i bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai

pentru desta~urarea activităţilor aferente tüncţiei deţinute.
Arti (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Primarul Municipiului Dorohoi
cu caracter normativ sau individual

Art.2 (1) Compartimentele de specialitate:
(a~ Identifică necesitatea emiteiii dispoziţiilor ptiiiiaruluL
(b) Consultă legislaţia de speciaiitate;
(c) Îiitociiiesc iefeiatelele ~iin caie se inolivează necesitalea einiterii Dispozi~iilor
primarului;

(d) Înaintează refëratul Ia registratura primăriei pentru a primi număr de înregistrare şi
pentnl a fi p’i~ la rnapa doĹnLullui prilnaľ pentru aprobare
(e) Redactează proiectul de dispoziţie, îacând referire la referatul aprobat, precizează
în proiect dacă dispoziţia are caracter normativ sau individual după care le înaintează la registratura
primăriei pentru a fi semnate;
(f) Precizează obiigatoriu în dispoziţiile unde sunt prevăzute comisii de analiza,
evaluare etc termeniil de ducere la îndeplinire ale aceçtora După cc vor fî du~e Ia îndeplinire terrneiiele
se completează informarea conform anexei 3 la prezentul Regulament ~i se depune la compartimentul
relaţii cu publicul registrul electoral pentru a fi aduse la cuno~tinţă domnuiui primar;
(g) Înaintează către registratura primăriei: referatul semnat ~i înregistrat ~i dispoziţia
completată integral, pentru a fi date Secretarului municipiuiui pentru avizarea legalităţii ~i domnului
Primar pentru aprobare. Referatele, dispoziţiiie ~i anexele se depun în 4 exempiare;
(h) Răspund de întocmirea Proceselor-verbale de afi~are a Dispoziţiiior cu caracter
normativ ale primarului municipiului Dorohoi;
(i) Afişează obligatoriu Dispoziţiiie cu caracter normativ ale primarului municipiului
Dorohoi la avizierul primăriei pe bază de proces verbal, pe site-ui instituţiei precum ~i prin alte mijloace;
(j) Dispoziţiile de interes public trebuie aduse la cunoştinţă publică prin toate
mijloacele de publicitate de către persoanele care ie redactează;
Art.3 Compartimentul Relaţii cu publicul, registrul electoral:
-

înregistrează proiectele de dispoziţii în registru de proiecte de dispoziţii;

-

înregistrează dispoziţiile în registnil de dispoziţii;

-

comunică dispoziţiile cu caracter individual celor nominalizaţi;

-

întocme~te borderoul pentru Instituţia Prefectului;

-

scanează dispoziţiile ~i le pune pe suport electronic;

Árt.4 Secretarui general al UAT:
-

avizează de iegalitate proiectele de dispoziţii ~i dispoziţiile emise de primar;

-

înaintează (prin compartimentele de specialitate) către Institutia Prefec
,

Boto~ani dispoziţiiie primaruiui în format editabil ~i electronic, conform art. 197 aim

‚~r.
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~°
~ n 0 dona4
-

de Urgenţă nr. 57 din 2019, pentru controlul de iegaiitate exercitat de către prefect co fc~n ~
:2

art. 255 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 2019.
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II. Prirnirea, îni egisti area şi circuitul dispoziţiilor.
Art.5 Compartimentele de specialitate depun la registratura primăriei referatele (4 exemplare),
coiifoiin ~±iiexei 4 ~i pioiectele de dispoziţii (2 exeinplaie), coiifoiin anexei 5;
Art. 6 (1’) După ce sunt semnate se depun la compartimentul reiaţii cu publicul registrul electoral
pentru a primi număr din Registrul proiectelor de dispoziţii;
(2) Dtipă ( ~ píoi(~C((~le~ (l(~’ (li~[O’ iţii
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specialitate pentru ca acestea să poată redacta dispoziţia, conform anexei 6.
Art. 7 După ce este redactată dispoziţia în formă finală se depune la compartimentul relaţii cu
publicul registrul electoral (în 4 exemplare) pentru a Ii avizată de legalitate de către sccrctarui general al
UAT, semnată de domnul primar şi înregistrată.
Art.8 (1) După ce di~po~iţiile au primit număr de înregi~trare ~e .ştarnpiiea7ă şi w

cnrnuin~că

persoanelor nominalizate.
(2) Dispoziţiiie cu caracter individual se comunică de către compartimentul relaţii cu
publicul registrul electoral persoanelor nominalizate în dispoziţie;
(3) Dispoziţiile cu caracter normativ se aduc la cuno~tinţă publică obligatoriu prin afişare
pe bază de proces verbal, pe site-ui instituţiei în secţiune “Dispoziţii cu caracter normativ”, la avizierul
primariei, în mass

—

media, precum ~i prin alte mijloace, de către persoaneie care le-au redactat;

(4) Dispoziţiile de interes public vor f~ aduse ia cuno~tinţă publică prin toate mijioacele
de publicitate de către persoanele care le redactează;
(5) Dispoziţiiie privind numirea în funcţia publică, modificarea, suspendarea şi încetarea
raporturilor de serviciu, precum şi sancţionarea disciplinară a funcţionarilor publici se comunică
salariatuiui de către compartimentul resurse umane în termen de maximum 5 ziie lucrătoare de ia
emitere.
(6) Dispoziţiile unde sunt prevăzute comisii cu termene de ducere la îndeplinire vor
depune ohligatoriu informarea conform anexei 3, la compartimentul relaţii Cu publicul registrul electoral.
Art. 9 Acteie administrative cu caracter normativ
(1) Hotărâriie şi dispoziţiiie cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii br
Ia cunoştinţă pubiică.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărâribor şi a dispoziţiilor cu caracter normativ se
face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
Art. 10 Actele administrative cu caracter individual
(1) Comunicarea hotărâriior şi dispoziţiilor cu caracter individual către
ii se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(2) Hotărârile şi dispoziţiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data
comunic~írii

către

per~oanele cărora ii ~e adre~eaz’ă

Art.11 (1) Sccictaiul gcneial al unităţii administiativ

—

teiitoiiale coiiiuiiică dispozi[iile

primarulul prin comparĹlmentele de speclalitale, InstiĹuţłel prefectulul Judeţului Boto~anl In eel mult 10
7ile de la data emiterii~
(2) Compartimentul relaţii cu publicul registrul electoral întocmeşte borderoul. redactează
~iđrc’~i ck~ îrialrittirc ~i Ĺriiniie đispoziĺiile cäĹrĹ’ In~Ĺi1uthi PrefecĹLIlui In forinuL edlL~tbil si pe suport
electronic;

III. Ştampi area ispoziţiilor
Art.12 Ştampila cu “PRIMAR” se pune pe dispoziţie precum ~i pe anexele care fac parte
i1Lt~gt ~ttită ([iLL

(Iić1)O/ iţie

VI. Arhivarea dispoziţiilor
Art.13 (1) Dispoziţiile sunt îndosariate în dosare câte 100, ~i se predau la arhivă pe bază de proces
verbal, fiecare având indicativul stabilit conform Nomenclatorului arhivistic, prevăzut conform
prevederilor legale.
Art.14 (1) Eliberarea dispoziţiilor în copie, după cele existente în arhivă se face, pe bază de cerere
justifîcată, de către persoana care răspunde de arhivă.
(2) Evidenţa actelor arhivate, păstrarea, selecţionarea ~i scoaterea acestora din evidenţa
arhivei, se face cu respectarea strictă a normelor legale în vigoare.
Art.15 Prezentul Regulament se completează cu prevederile care rezultă din actele normative în
vigoare.

întocmit,
Secretar general al UAT
jr. Ciprian Dohotariu

Anexa nr.1
Registrul de proiecte de dispoziţii

Nr.

Data

Conţinutul pe scurt

Cine propune

Anexa nr.2

Registrul dispoziţii
Nr.
dhpoL
iţie

Data
einhteiÎi

Conţinutul pe scurt

Di~poziţie
(U

caracter
individual

caracter
normativ

Termen de
hiiepeie ~i
~I~cLuIui

Termen de finalizare
(dau~ e~te ‘aLu»

Anexa nr.3

INFORMARE
privitid dispozi~ia ur

din data de

Subsemnatul

pre~edinte al comisiei,

vă comunic, că dispozitia emisă de Primarul Municipiului Dorohoi, nr
data de

a fost dusă la îndeplinire/nu a fost dusă la

îndeplinire, conform termenului stabilit, ~i anume
Anexez la prezenta informare următoarele documente:
-

proces verbal nr

din data de

Aprobat
Pre~edinte comisie,
(nume, prenume)
semnătura

întocmit,
secretar comisie
(flume, prenume)
semnătura

Notă: Dacă dispoziţia flu a fost dusă Ia îndeplinire conform termenului stabilit, de
care este noul termen ~i referatul întocmit ~i aprobat pentru prelungirea termenului stabi

din
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Anexa nr. 4
Coinpatthnciit
Nr
din

Aprob,
PRIMAR,
ing. Dorm Alexandrescu

REFERAT
Având în vedere:

propun emiterea unei dispoziţii

întocmit,
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Ancxa nr. ~
PROIECT

DISPOZIŢIE
1)1 LVLĹ[(I

(~(L
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Primarul municipiului Dorohoi, judetul Botosani:

-

în temeiul art. 196 aim. (1) lit. b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

dispune:
Art. 1: Se cons i uie comisia care va merge în teren ~i va verifica aspectele semnalate de d-na
,

~i va propune soluţii de rezolvare în următoarea componenţă:

Art.2: Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de domnul
Art.3: Perioada în care comisia î~i va desfă~ura activitatea este 14.05.20 19

—

20.05.2019.

Art.4: Membrii comisiei vor întocmi un proces verbal unde se vor prezenta cele sesizate
precum ~i propunerea soluţiilor de rezolvare;
Art.5
Art.6~
Art.7: Dispoziţia va avea caracter normative sau individual (se specifică caracterul dispoziţiei,
dacă va avea caracter normativ sau individual)
PRIMAR,
ing. Dorm Alexandrescu

Nr
Din

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL a! UAT,
jr.Ciprian Dohotariu
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Anexa nr. 6
PRIMAR

DISPOZIŢIF
prl\ md con~tltulrea comklei care va analiza rtspectele ~eninalate de

Primarul municipiului Dorohoi, judetul Botosani:

-

în temeiul art. 196 aim. (1) lit. b, din OUG nr. 57/20 19 privind Codul administrativ,

dispune:

Art. 1: Se constituie comisia care va merge în teren şi va veriňca aspectele semnalate de d-na
,

şi va propune soluţii de rezolvare în următoarea componenţă:

Art.2: Lucrarile de secretariat vor fi asigurate de domnul
Art.3: Perioada în care comisia î~i va desfăşura activitatea este 14.05.2019

—

20.05.2019.

Art.4: Membrii comisiei vor întocmi un proces verbal unde se vor prezenta cele sesizate
precum şi propunerea soluţiilor de rezolvare;
Art.5: Prezenta dispoziţie se va comunica:
-

Instituţiei Prefectului judeţului Boto~ani;

PRIMAR,
ing. Dorm Alexandrescu

Nr
Din

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL al UAT,
jr.Ciprian Dohotariu

