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PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

               REDACTAREA PROIECTELOR DE DISPOZIŢII ALE PRIMARULUI ŞI  
                                              GESTIONAREA ACESTORA 

 

 

                                               COD P.O.- D12 

 

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei 
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

  

Elemente privind 

responsabilii/operaţiunea 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat 

CONSTANTIN 

NICOLETA-
CORINA 

  SECRETAR  

     U.A.T. 
 5.07.2017   

1.2. Verificat 

CONSTANTIN 

NICOLETA-

CORINA 

 SECRETAR  
    U.A.T. 

 5.07.2017   

1.3. Aprobat 
 TIRIFON 
GHEORGHE 

 PRIMAR  6.07.2017 
 Dispoziţie nr. 
......../.......2017 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

  

Ediţia sau, după caz, 
revizia în cadrul ediţiei 

Componenta 
revizuită 

Modalitatea reviziei 

Data de la care se 

aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 
ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia I -16.07.2013   P.O.-02 
 O.M.F.P 

nr.946/2005 
 16.07.2013 

2.2. Revizia 1- 5.07.2017   P.O.-12 

 O.M.F.P 

nr.400/2015, 
cu modificarile si 

completarile 

ulterioare 

 5.07.2017 

2.3. Revizia 2       

..........  Revizia ..........       

..........  Ediţia a II-a x x   

..........  Revizia 1       

2.n. ..........        
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul 
ediţiei procedurii operaţionale 

 

  

Scopul 

difuzării 
Exemplar 

nr. 
Compartiment Funcţia 

Nume şi 
prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. aplicare  1.  SECRETAR U.A.T. 

  
SECRETAR 

   U.A.T. 
 

  
Constantin 

Nicoleta Corina 
 

 5.07.2017   

..........  ..........              

..........  informare  2.  SECRETAR U.A.T. 
 SECRETAR 

   U.A.T. 

Constantin 

Nicoleta-Corina 
 5.07.2017   

..........  ..........              

..........  evidenţă  3. Comisie SCIM  Secretar 
 Muşat Andreia-
Luiza 

 6.07.2017   

..........  ..........              

..........  arhivare  4. Comisie SCIM  Secretar 
 Muşat Andreia-
Luiza 

 6.07.2017   

 

4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate; 
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 

4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe 
manager, în luarea deciziei , 

4.n. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale. 
 

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională – Emitere dispoziţii 
primar. 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate 
de entitatea publică; 
5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată; 
5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale activităţii 
procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii. 
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6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate 

6.1. Legislaţie primară:  

– Ordinul directorului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile 
si completarile ulterioare, 

-Ordinul nr.200/2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al 
Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor 
publice, 

–Legea nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

– Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 

6.2 Legislaţie secundară: 

–Regulament de organizare si de lucru al Comisiei de monitorizare, coordoonare si îndrumare 
metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial, 

 

6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice: 

– regulament de organizare si functionare 

-regulament de ordine interioara. 

 

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 
 

Nr. 

crt. 
Termenul 

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte 
termenul 

1. Procedura operaţională Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în 
vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual 

2. Ediţie a unei proceduri 
operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 
operaţionale, aprobată şi difuzată 

3. Revizia în cadrul unei ediţii Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 
asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale 
unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost 
aprobate şi difuzate 
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4. Dispoziţie Act administrativ emis de primar, care poate fi normativ, când 

prin el se statornicesc norme juridice cu caracter general sau 
individual, când prin el se nasc, modifică sau sting raporturi 
juridice concrete  

5. Unitate administrativ-
teritorială 

Comune, oraşe, municipii, judeţe. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Nr. 

crt. 
Abrevierea Termenul abreviat 

1. P.O. Procedura operaţională 
2. E Elaborare 
3. V Verificare 
4. A Aprobare 
5. Ap. Aplicare 
6. Ah. Arhivare 
7.  Ps Procedură de sistem 
8. Pl Procedură de lucru 

9. U.A.T. Unitate administrativ- teritorială 

 

8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi : Prezenta procedură stabileşte modalitatea de primire de la compartimentele 
funcţionale a referatelor cu propuneri pentru emiterea dispoziţiilor, precum şi temeiul legal al 
solicitării. 
Prin prezenta procedură se urmăreşte valorificarea corectă şi legală a datelor si elementelor în 
vederea elaborării dispoziţiilor. 
8.2. Documente utilizate: Intrări –referate ale compartimentelor de specialitate 

                                         Ieşiri – dispoziţii emise de primar. 
8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor:- adrese emise de diverse instituţii 
                                                                 - acte normative:legi , hotărâri de guvern, ordonanţe sau 
ordonanţe de urgenţă, ordine de ministru , etc. 
                                                                 - referate emise de funcţionari publici şi personal 
contractual 

                                                                 - acte administrative : dispoziţii. 
8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor: - acordarea sau anularea unor drepturi 



Entitatea publică 

.......... 

Departamentul (Direcţia) 
.......... 

Procedura operaţională 

.......... 

Cod: P.O. .......... 

Ediţia .......... 
Nr. de ex. .......... 

Revizia .......... 

Nr. de ex. .......... 

Pagina .......... din .......... 

Exemplar nr. .......... 

 

 

                                                                - stabilirea unor obligaţii legale 

                                                                - constituirea unor comisii de inventariere bunuri din 
domeniul public şi privat, de concurs, de disciplină, de inspecţie fiscală, de inventariere masă 
impozabilă în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale, 
                                                                - aprobarea procedurilor operaţionale sau a unor 
regulamente, etc.                                                       

8.2.3. Circuitul documentelor: primar –- secretar U.A.T.-- inspectori asistenţă socială-- 

referent casier—secretar U.A.T.—primar. 
8.3. Resurse necesare: 

8.3.1. Resurse materiale: - birouri de lucru 

                                    - scaune 

                                    - calculatoare si reţea internet 
                                    - imprimante 

                                    - birotică şi consumabile 

 8.3.2. Resurse umane: - funcţionari publici din aparatul de specialitate al primarului. 
8.3.3. Resurse financiare: -în limita sumelor aprobate în bugetul local. 

8.4. Modul de lucru :  

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii : 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea şi succesiunea 
logică a operaţiunilor 

Cadrul legal Acte justificative Termen 

1. Redactarea proiectelor de 
dispoziţii având în vedere 
prevederile din actele 
normative emise de Parlament 
sau Guvern, cu respectarea 
normelor de tehnică legislativă, 
în baza referatelor emise de 
compartimentele de specialitate 

Legea nr.215/2001, 

legea administraţiei 
publice locale , 
republicată,cu 
modificările si 
completările 
ulterioare 

Proiecte de 
dispoziţii 
 Referate 

Ori de câte 
ori este cazul 

2. Redactarea dispoziţiilor după 
verificarea de către Secretarul 
U.A.T. a aspectelor de 
legalitate, avizarea pentru 
legalitate a actelor 
administrative de către 
Secretarul U.A.T, precum şi 

Legea nr.215/2001, 

legea administraţiei 
publice locale , 
republicată,cu 
modificările si 
completările 
ulterioare 

Dispoziţiile 

  emise 

După 
verificarea 
aspectelor de 
legalitate 
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semnarea acestora de către 
Primar 

3. Înregistrarea dispoziţiilor şi 
numerotarea acestora, în ordine 
cronologică, în registrul 
electronic/pe suport de hârtie 
de evidenţă a dispoziţiilor, 
multiplicarea şi distribuirea 
acestora în vederea aducerii la 
îndeplinire de către 
compartimentele din aparatul 
de specialitate şi aducerii la 
cunoştinţă publică persoanelor 
interesate si instituţiilor 
abilitate 

Legea nr.215/2001, 

legea administraţiei 
publice locale , 
republicată,cu 
modificările si 
completările 
ulterioare 

Dispoziţiile 

  emise 

Difuzarea lor se 
face de către 
responsabilul cu 
registratura 
instituţiei, după 
distribuirea făcută 

de către Secretar 
 

După 
avizarea 
pentru 
legalitate de 
către 
Secretarul 
U.A.T. şi 
semnarea de 
către 
Primarul 
U.A.T 

4. Comunicarea dispoziţiilor 
Primarului , în mod 
obligatoriu, Prefectului 
judeţului Prahova, în vederea 
exercitării controlului de 
legalitate ,în temeiul 
prevederilor legii nr.544/2004 
privind contenciosul 
administrativ, cu modificările 
si completările ulterioare 

Legea nr.215/2001, 

legea administraţiei 
publice locale , 
republicată,cu 
modificările si 
completările 
ulterioare 

Dispoziţiile 

  emise 

În termen de 
cel mult 5  

    zile 
lucrătoare de 

    la data 
semnării lor 

5. Arhivarea dispoziţiilor şi 
predarea acestora la arhiva 
instituţiei 

Legea nr.215/2001, 

legea administraţiei 
publice locale , 
republicată,cu 
modificările si 
completările 
ulterioare 

Legea nr.16/1996, 
legea Arhivelor 
Naţionale, cu 
modificările si 
completările 
ulterioare 

 

Inventarul 
documentelor 

Comisia de 
selecţionare a 
arhivei 

La începutul 
fiecărui an 
sau ori de 
câte ori este 
necesar 
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8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii: Conform pct.8.4.1. 

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii: asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ şi 
legal al documentelor. 

 

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 

Compartimentul 

(postul)/acţiunea 
(operaţiunea) 

I II III IV V VI .......... 

  0 1 2 3 4 5 6 ..........  

1. 

SECRETAR U.A.T. 
INSPECTORI 
ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 
REFERENT CASIER 

E             

2. SECRETAR U.A.T   V           
3. Compartimente     A         
4. Compartimente       Ap.       
5. Compartimente         Ap.     
6. Responsabili arhivă           Ah.   

 

 

 

10. Anexe, înregistrări, arhivări 
Nr. 

anexă 

Denumirea 

anexei 
Elaborator Aprobă 

Număr de 
exemplare 

Difuzare 
Arhivare Alte 

elemente Loc Perioadă 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
 Registrul 
dispoziţii 

 Secretar 
U.A.T. 

 Secretar 
U.A.T 

    1  Registratură 
 Responsabili   
arhivă 

 Nedeterminată  --- 

2.  Regista 
Inspectori 
asistenţă 
socială 

 Secretar 
U.A.T 

   1  Registratură 
 Responsabili   
arhivă 

 Nedeterminată  --- 
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11. Cuprins :  

Numărul 
componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale Pagina 

  Coperta   

1. 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 
ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii 
operaţionale 

  

1. 
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 
operaţionale 

  

2. 
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după 
caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale 

  

3.-4. Scopul procedurii operaţionale   
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale   

6. 
Documentele de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii 
procedurate 

  

7. 
Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 
operaţională 

  

7. Descrierea procedurii operaţionale   
8. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii   

 
Anexe, înregistrări, arhivări   

8. Cuprins   
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