ROMÂNIA
JUDE UL NEAM
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJE TI
HOTRÂREA
nr. 3 din 30 ianuarie 2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare a evidenei circulaiei actelor,
folosirea sigiliilor, tampilelor i parafelor în cadrul Consiliului local i Primriei
comunei Doljeti
Consiliul local al comunei Dolje ti;
Având în vedere:
- expunerea de motive înregistrat sub nr. 787/29.01.2008 privind organizarea
evidenei circulaiei actelor, pstrarea i folosirea sigiliilor, tampilelor i parafelor în
cadrul Consiliului local al comunei Dolje ti i Primriei comunei Dolje ti, prezent de
d-l oican Iosif, secretar al comunei Dolje i;
- prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicat, privind
administraia public local, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile HG. nr. 544/2005 privind modelul sigiliilor cu stema României,
pstrarea i utilizarea acestora, precum i scoaterea din folosin a sigiiliilor cu stema
României, uzate sau care devin nefolositoare;
- Regulamentul de organizare i funcionare a Consiliului Local Dolje ti adoptat
prin hotrârea nr. 74/2006;
- Regulamentul intern de organizare i funcionare a aparatului de specialitate al
primarului comunei Dolje ti, adoptat prin hotrârea nr. 42/2004;
- avizul favorabil al comisiei juridice i de disciplin a consiliului local,
In temeiul prevederilor art. 45 alin.1 i art. art.115 alin. 1 lit. “b” din Legea
nr.215/2001 republicat privind administraia public local,
HOTRTE:
Art.1._Aprob „Regulamentul de organizare a eviden ei circula iei actelor,
p strarea, folosirea sigiliilor, tampilelor i parafelor în cadrul Consiliului local i
Prim riei comunei Dolje ti”, conform anexei care face parte integrant din prezenta
hotrâre.
Art.2. Prezenta hotrâre se comunic Insituiei Prefectului Judeului Neam
pentru exercitarea controlului legalitii actelor administrative, Primarului comunei
Dolje ti, servicilor, compartimentelor i angajailor din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dolje ti i afiare.
PRE EDINTE DE EDIN ,
FUNINGN GHEORGHE

CONTRASEMNEZ,
SECRETAR, OICAN IOSIF



Anexa la Hot rârea Consiliului Local Dolje ti nr. 3 din 30/01/2009.

Regulamentul
de organizare a eviden ei circula iei actelor, p strarea, folosirea sigiliilor i parafelor
în cadrul Prim riei comunei Dolje ti
Cap. I Dispoziii generale:
1. Corespondena Consiliului Local al comunei Dolje ti i a Primriei comunei
se prime te zilnic de ctre primarul comunei Dolje ti, iar în lipsa acestuia de secretarul
comunei, care vor pune rezoluia i o repartizeaz pe servicii, compartimente i salaria i.
Corespondena se înregistreaz astfel :
- în registrul general de intrare –ie ire a corespondeniei cu excepia celei de stare
civil care poate fi inregistrat i în registrul de intrare-ie ire propriu;
- în registrul de intrare –ie ire de eviden a petiiilor;
- în registrul de intrare- ie ire privind liberul acces la informaiile publice ;
- în registrul de audiene ;
- în registrul actelor cu caracter secret ;
2. Secretarul comunei prime te zilnic corespondena i urmre te înregistrarea în
registrul de intrare-ie irea a corespondenei
3. Distribuirea i expedierea se face de ctre salariatul desemnat în acest sens
care are sarcin cuprins în fia postului.
4. Documentele emise de ctre Consiliul Local i Primrie vor cuprinde: antet,
numr de înregistrare, data, indicativul dosarului conform nomenclatorului arhivistic,
semntura conductorilor instituiei, iniialele persoanei care întocme te i redacteaz, i
numrul de exemplare întocmite.
Cap. II Circulaia actelor în interiorul Primriei:
1. Corespondena se prime te zilnic de ctre primar, iar în lipsa acestuia de
secretarul comunei, dup care se înregistreaz de ctre persoana de la registratur i se
pred serviciului, compartimentului sau angajatului cruia i-a fost repartizat prin
rezoluie pentru rezolvare.
2. Corespondena se expediaz prin registratura general, prin cea de stare
civil, consemnându-se în condica de expediie. Pentru corespondena local se poate
folosi i expedierea prin curier pe baz de semntur (condica de remitere).
3. Rspunsurile la corespondena primit vor purta numrul de înregistrare primit
la intrarea corespondenei i data expedierii.

Cap. III. Obligaiile salariailor :
1. Seful serviciului, angajaii care au primit spre rezolvare corespondena au
urmtoarele obligaii:
s semneze de primire;
• s  verifice exactitatea numrului, data i anexele;
• s  soluioneze petiiile înregistrate conform termenelor prevzute de Ordonana
nr. 27/2002;
•

- dup redactare s verifice coninutul rspunsurilor i respectarea regulilor de
ortografie;
- pregtesc i verific actele care trebuie expediate i le predau persoanei desemnate
pentru înregistrarea i expediere corespondenei
•

s urmreasc expedierea corespondenei.
Cap. IV Corespondena cu alte instituii, persoane fizice, etc.

1. Corespondena Primriei cu persoanele juridice, persoane fizice i alte
autoriti, va fi semnat de ctre primar i secretar sau în lipsa acestora de ctre
înlocuitori conform fi ei postului. Rapoartele, expunerile de motive, informrile,
referatele, etc. vor fi semnate de ctre eful serviciului sau angajaii care au
competen.
2. Delegaiile pentru deplasare în interesul serviciului se vor semna de ctre
primar sau secretar.
3. Viza delegailor persoanelor venite la primrie sau pe raza localitii în
interes de serviciu se face de ctre primar, viceprimar sau secretar.
Cap. V Pstrarea , folosirea sigiliilor, tampilelor i parafelor
1. tampila cu stema României i înscrisul PRIMAR se pstreaz de ctre
primarul comunei Dolje ti i se aplic pe dispoziiile emise de ctre acesta.
2. Stampila far stema României i înscrisul PRIMAR se pstreaz de ctre
primarul comunei Dolje ti i se aplic pe actele emise de ctre primar.
3. tampila cu stema României i cu antetul Consiliului Local se pstreaz de
ctre secretarul comunei Dolje ti i se aplic pe hotrârile i actele emise de ctre
Consiliul Local Dolje ti.
4. tampila fr stem cu antetul Primriei comunei Doljeti se pstreaz de
secretarul comunei Dolje ti i se aplic pe întreaga coresponden emis de primrie.

5. tampila cu stema României - Starea Civil se pstreaz la delegatul de stare
civil - secretarul comunei Dolje ti - i se aplic numai pe actele de stare civil.
6. Stampila fr stema României – Starea Civil i parafele pe linie de stare
civil se pastreaz de ctre delegatul de stare civil i se aplic pe actele de stare civil.
7. Stampila fr stema cu antetul comuna Doljeti, se pstreaz de referentul
contabil responsabil cu cheltuielile bugetare i se va aplica pe ordinele de plat.
8. Parafele privind pentru conformitate i legalizri de copii de pe înscrisurile
existente în arhiva proprie se pstreaz la secretarul comunei Dolje ti.
9. Parafa de control financiar preventiv se pstreaz i se aplic pe documente
de ctre contabilul primriei.
10. Parafa bun de plat se pstreaz i se aplic pe documnete de ctre referentul
din cadrul serviciului buget – finane care are sarcin cuprins în fia postului.
11. Parafele referitoare la înscrisurile ce se opereaz în carnetul de munc ca
urmare a angajrii ori modificri în raportul de munc se pstreaz de secretarul
comunei care are i sarcini pe linie de resurse umane.
12. Parafa cu meniunea: numerotat, nuruit i parafat se pstreaz de ctre
persoana desemnat s rspund de arhiv.
13. Parafa - vizat spre neschimbare, autorizaii de construcii - se pstreaz i
se aplic de inspectorul cu responsabilita i în domeniul urbanismului, amenajri
teritoriale i al autorizrii construciilor.
14. Parafele coninând denumirea ofier de stare civil se pstreaz
utilizeaz de ctre persoanele care au calitatea de ofier de stare civil.

i

se

15. Parafele privind înregistrarea i ie irea corespondenei se pstreaz de ctre
persoana desemnat pentru înregistrarea i expedierea corespondenei.
16. Parafa privind denumirea bibliotecii se pstreaz
bibliotecar.

i

se utilizeaz de ctre

Cap. VI. Dispoziii finale :
1. Persoanele care pot semna în locul titularilor mentionai sunt stabilii prin
fia postului sau prin dispoziia primarului comunei Dolje ti.
Preedinte de edin,
Funingn Gheorghe

Contrasemneaz
Secretar, oican Iosif

