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DISPOZITIE

pentru aprobarea Regulamentului privind misurile metodologice, organizatorice, termenele qi
circulalia proiectelor de dispozilii, precum gi a dispoziliilor emise de Primarul Municipiului

Motru

JIANU GIGEL, PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, JUDETUL GORJ

Avind in vedere:

Prevederile art. I, alin. (2), litem b) din Anexa nr. 1 - Proceduri de organizare ;i publicare
a Monitoarelor Oficiale ale unitililor/subdiviziunilor administraliv-teritoriale, in fbrmar
electronic. la O.U.G. nr. 51/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrite gi
complet2lrile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru
elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Prevetierile O.U.G. ru'. 51,2015 privind Codul administra+iv. eu modificdrile s.i

completdrile ulterioare:
Ref'eratul de aprobare nr. i 5673/06-05.2020.

in temeiul art. 196, alin. 1, litera b din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul
Administrativ, cu modificirile qi completirile ulterioare

DISI'L NE:

Art.I. Se aproba Regulamentul privind misurile metodologice, organizatorice, termenele qi
circulatia proiectelor de dispozilii, precum gi a dispoziliilor emise de Primarul Municipiului
Motru.

Ar!2. Prevederile prezentei dispozilii vor fi duse la indeplinire de citre Aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Motru gi secretariat pentru difuzare.
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ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIULMOTRU
PRIMARIA
NR 5611lob,c> tclo

REFERAT

AvAnd in yedere:

Prevederile art. 1, alin. (2), litera b) din Anexa nr. 1 - Proceduri de organizare gi
publicare a Monitoarelor Oficiale ale rmitililor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,
in t'nrmat electronic, la o.tl.G. nr.5712019 privind codul administrativ. cu modificirile
qi completirile ulterioare ;

Prevederile Legii nr. 24 dtn 27 martie 2000 privind normele de tehnicd legislativd
pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;
Prevederile O.U.G. nr. 5712019 ptivind, Codul administrativ, cu modifrcirile qi
completdrile ulterioare;
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ul privind mdsurile
de dispozilii, precum qi a

SECRET RAL
STROES INA

*ii



Anexa la Dispozifia Primarului Municipi ului Motru ,.r. l/Z/P/'b zoZo

REGULAMENT

privind misurile metodologice, organizatorice, termenele qi circulafia proiectelor de
dispozi{ii, precum Ei a dispozifiitor emise de Primarul Municipiului Motru

CAPITOLUL I

DISPoZITII GENERA.LE

Art.l Prezentul regulament stabile$te misurile metodologice, organizatorice, termenele gi
circulafia proiectelor de dispozilii, precum qi a dispoziliilor emise de Primarul Municipiului
Motru.

Art.2 Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru Primarul Municipiului Motrq
precum gi pentru funclionarii publici qi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Motru.

Art.3 Proiectele de dispozilii gi referatele de aprobare se elaboreaz6 cu respectarea prevederilor
Legii nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,
republicati" cu modificlrile qi completirile ulterioare.

CAPITOLULII
ELABORAREA PROIECTELOR DE DISPOZITII

Art.4 (l)Primarul Municipiului Motru emite dispozilii in limitele stabilite prin lege, numai in
domeniile in care acesta are atributii legale. Dispoziliile emise de Primarul Municipiului Motru
$.mt acte administrative cu caracter normativ sau individual.

(2) Dispoziliile Primarului Municipiului Motru au caracter obligatoriu gi executoriu at6t
fald de persoanele fizice gi juridice cirora li se adreseazd, cAt si fal5 de emitent.

Art.s (l) La elaborarea proiectelor de dispozilii se va avea in vedere caracterul lor de acte
subordonate legilor, hotardrilor Ei ordonanlelor Guvemului gi altor acte de nivel superior.

(2) Reglementtrrile cuprinse in dispozilii nu pot contaveni reglement?irilor din actele
normative de nivel superior.

Art.6 Direcliile, serv'iciile, birourile gi compartimentele din cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Motru, pot propune emiterea de dispozilii in domeniul lor de acrivitate, in
condiliile legii.

Art.7 Dispoziliile Primarului Municipiului Motru au urmdtoarele pi4i constitutive: titlu,
preambul, formull introductiv5, parte dispozitivi, formula de atestare a autencititilii actului.

Art.8 (l) Titlul cuprinde denumirea genericr a actului respectiv ,,Dispozi1ie", precum qi obiectul
reglemetirii exprimat sintetic.

(2) Se interzice ca titlul unui proiect de dispozilie sf, fie acelagi cu cel al altei dispozilii in
vigoare, numai dac6, prin acest proiect, se abrogd dispozilia respectivl.

(3) In cazul dispoziliilor prin care se modificE sau se completeazd o aiti dispozilie, titlul
va exprima operaliunea de modificare sau completare a dispoziliei avute in vedere.

Art. 9 Formula introductivr este urmatoarea: ,,primarul Municipiului Motru........, Avand in
vedere:"

Art. 10 Preambulul urmeazd formula introductivd qi cuprinde:



a) precizarea, in sintezd, a scopului reglement6rii;
b) menlionarea dispoziliilor legale pe baza qi in scopul cirora proiectul de dispozife a fost iniliat;
c) avizele avute in vedere, atunci cdnd pentru emiterea dispoziliei respective se impune oblinerea
unui astfel de aviz;
d) inaintea parlii dispozitive, urmdtoarea formulS: ,, in temeiul art. 196, alin. l, litera b din O.U.G.
nr. 5712019 privind Codul Administrativ. cu modificirile gi completdrile ulterioare. DISPUNE:"

Art.l l Partea dispozitivd a actului reprezinti conlinutul propriu-zis al reglementlrii, alcdtuit din
totalitatea normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor sociale ce fac obiectul acestuia.

Afi,f2 (1) Dispozilia emisi se sermeazd de cdtre Primarul Municipiului Motnr, se dateazd $i se

numeroteaz5.
(2) Dispoziliile Primarului Municipiului Motru se semneazl de cltre acesta qi se

contrasemneazd de Secretarul General al Municipiului Motru.
(3) Proiectele de dispozilii poartii menliunea ,,PROIECT".

CAPITOLUL ITI

ELABORAREA INSTRUMENTELOR DE PREZENTARE $I MOTIVARE

Art. l3 (l ) Proiectele de dispozilie sunt insolite de referate de aprobare. intocrnite qi semnate de

cdtre funclionarii publici qi personalul contractual care propun emiterea actului administratil,
precum gi de cei care fundamenteaza din punct de vedere tehnie Ei al legalitelii emiterea acestora.

(2) Func{ionarii publici qi personalul contractual, dupd caz, responsabili cu operaliunile
prevAzute la alin. (l), pot formula obieclii ori refuza et-ectuarea acestora in condi$ile art. 490 din
O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completiirile ulterioare.
Obiecliile, respecliv refuzurile motivate se inregistreazi in Registrul privind inregistrarea
refuzurilor de a semna./contrasemna/aviza actele administrative, precum gi obiecliile cu privire la
legalitate.

Art. l4 Referatul de aprobare cuprinde menliunile prev5zute la aer. 31 alin. (l) Ei (2) din Legea nr.
2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatS, cu
modificdrile gi completirile ulterioare, qi se redacteazd in conformitate cu prevederile art. 32 din
acest act normativ.

Art. 15 in cazul dispoziliilor cu caracter normativ a caror emitere are un caracter de urgenll ce ar
face imposibill aplicarea procedurilor prev5zute de Legea w. 5212003 privind transparenla
decizionald in administralia publicA, cu modificirile qi completirile ulterioare, in referatul de
aprobare se lor prezenta distinct motivele pentru care aplicarea procedurilor respective nu este
posibild.

Art. 16 Proiectele de dispozilii, insolite de referatele de aprobare, se iruegisue^zi intr-un registru
special destinat acestui scop.

CAPITOLUL IV

SEMNAREA, CONTRASEMNAREA $I iNREGISTRAREA DISPOZITIILOR

Art. l7 (1) Dispoziliile Primarului Municipiului Motru se semneazi de cdtre acesta gi se
contrasemneazl de cetre Secretarul General al Municipiului Motru

(2) Secretarul General al Municipiului Motru nu contrasemneaz6 dispozilia Primarului
Municipiului Motru, in cazul in care consideri cA aceasta este ilegalS. in acest caz, Secretarul
General al Municipiului Motru depune in scris qi expune Primarului Municipiului Motru, opinia sa
motiva6" care se inregistreazd in Registnrl privind inregistrarea refirzurilor de a
semna/contrasemnalaviza actele administrative, precum $i obiecliile cu pdvire la legalitate,
efectuate in scris.



Art 18 Dupa sentnare gi contrasemnare, dispoziliile se inregistreaz6 in Registrul pentru evidenla
dispoziliilor Primarului Municipiului Motru.

CAPITOLUL V

CoMUNICAR-EA $I PUBLICAREA DISPOZTTTTLOR

Art. f 9 (l) Secretarul General al Municipiului Motru, prin intermediul persoanei care asigurd
secretariatul tehnic, comunici Prefectului Judegului Gorj dispoziliile Primarului Municipiului
Motru in cel mult 10 zile lucrdtoare de la data emiterii lor.

(2) Comunicarea, insolitd de eventualele obieclii motivate cu privire la legalitate, se face in
scris qi se inregistreaz6 intr-un registru special destinat acestui scop.

Art. 20 (1) Dispoziliile cu caracter normativ se aduc la cuno$tinta publici prin publicarea lor in
Monitorul Oficial al Municipiului Motru, in termen de 5 zile de la data comunictrrii oficiale c6tre
Prefectul Judelului Gorj.

(2) Dispoziliile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii la cuno$tin1i
publicd.

Art. 21 (l) Dispoziliile cu caracter individual se comunicd persoanelor cdrora Ii se adreseazi in
cel mult 5 zile de la data comunicirii ohciale cltre Prefectul Judelului Gorj, prin grija persoanei

care asigura secretariatul rehnis dia cadrui Aparatului de specialitare al Primarului Municipiului
Motru.

(2) Dispozilile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicirii lor citre
persoanele cdrora li se adreseazd.

CAPITOLUL VI

DISPOZITII FINALE

Art.22 (l)Registrele prevdzute in prezentul Regulament se administreazd atat pe suport de hartie,
c6t gi in format eiectronic.

(2) Inregistrarea in registrele gestionate pe suport de hdrtie se efectueaz5 de cdtre persoana
care asiguri secretariatul tehnic. iar inregistrarea in regisrele gestionate in format electronic se va
face prin grija persoanei responsabile cu publicarea pe site-ul instituliei.

Art 23 Prevederile prezentului Regulament se completeazS" in mod corespunzitor cu prevederile
O.U.G. ru. 57 /2019 privind Codul Adminisrativ, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare,
precum Ei cu dispoziliile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnic6 legislativl pentru
elaborarea actelor nonnative, republicati, cu modificArile qi completdrile ulterioare.

Art.24 Modificarea gi/sau completarea prezentului Regulament se face prin dispozitie a
Primarului Municipiului Motru.
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