
ROMANIA
JUDETUL IASI

COMUNA FANTANI.],LI.]
Consiliul l-ocal

HOTARAREA Nr.58 129.05.2020

privind aprobarea Procedurii qi modalitililor de aducere la cunoqtin[6
publica a proiectelor de acte normative, a hotardrilor ;i dispozi[iilor cu

caracter normativ precum gi a mdsurilor de interes local, respecliv pentru

4probarea Procedurii de organizare Ei publicare a Monitorului Oficial Local.
in format electronic

Cons{liul local Fantanelejudetul lasi intrunit in sedinta ordinara in data cle 29.05.2020
Avdnd in vedere:

-Proiectul de hotarare cu nr.238122.05.2020 initiat de primarul comunei domnul Chelariu
Sorin.
- refera{ul de aprobare al Primarului comunei F-antanele,iudetuI Iasi inregistrat sub
nr.236122.05.2020 in conformitate cu prevederile art, 136" alin,(8). lit.a) din O.U.G
nr.57 12019 privind Codul administrativ;
- raportirl Compartimentului Secretariat din cadrul aparatului de specialilate al primarului
comunei Fantanelejudetul Iasi inregistrat sub nr.235122.05.2020 in conformitate cu
prevederife art. 136. alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.5712019 privind Codul administrativ;
- avizul gonsultativ al comisiei de specialitate a Consiliului local cu nr.237122.05.2020
-prevederfile Anexei nr. l-Procedura de organizare qi publicare a monitoarelor oficiale ale
unitalilorisubdiviziunilor administrativ-teritoriale, in format electronic cjin 0.l.J.G nr.57l2Ol9
privind Cbdul Administrativ;
-preveder']ile Legii nr.54412001 privind liberul acccs la inlbrmaliile dc interes public, cu
modific6(ile si completdrile ulterioare;
-prevedefile Legii nr.5212003 privind transparenta decizionala in administralia publica,
republicaia, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
-prevedeiile art.5, lit.m) si n), art. 129, alin.(14), respectiv prevederile art.240 din Ordonanla
de Urgenia a Guvernului nr.57 l2Ol 9 privind Codul administrativ;

LUrAnd irr considerare dispoziliile t.egii nr. 2412000 privind normele de tehnica
legislativB la elaborarea actelor normative republicata, cu niodificirilc si completarile
ulterioarQ;

Intemeiul art. 133, alin.(l), arl.. 139, alin.(l) si ale art. 196" alin,(l) lit.a). din Ordonanla
de Urgenta a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ;

HO'l'ARA$1'F):
Aft.l. Se aproba Procedura Ei modalitalile de aducere la cr"rno;tin{a publica a

proiectllor de acte normative, respectiv hotar6ri adoptatc dc Consiliurl Locat al comunei
Fantanele si dispozilii emise de Primarul comunei F'antanele, precunr si a rlasurilor de

interes local, prevdzuta in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prez-enta hotarare.
Aft.2. Se aproba Procedura de organizare si publicare a Monitorului 0llcial Local. in

format elpctronic, prevf,zut in Anexa nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Alt.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul

comunei Fantanele,iudetul Iasi prin, Compartimentul Rcgistratura. lirnctionarul desemnat
pentru refalia cu societatea civila. Uiroul financiar contabil si tuatc structurilc lunclior-rale din



cadrul a ratului de specialitate al primarului comunei Irantancle..iudetul latsi cu atributii in
emiterea
principiil

actelor administrative in stransa corelare cu raspunderca aclrninistrativa si cu

aferentd

Primarul
comunl
legali

rdspunderii administrative conform competentelor celor irnplicali in raspunderea
telor administrative.
4. Prezenta hotarare se aduce la cuno;tin{a publica. respectiv se comunica

i comunei Fantanelejudetul Iasi, celor nominaliza{i cu ducerea la indeplinire si se
Instituliei Prefectului Jude[ului Iasi in vederea exercitarii cor]trolLllui cu privire la

Contrasemneaz.a
Secretar genc'ral delegat

Petrea A.lcxandru- I onut

Prezenta [rGI*. a fost adoptata.cu un nr.de/4voturi pentru,l(...voturi I

impotriva,.0...abtinert,......ain.4..consilieri prezenti si I I consilieri in functie.



Anexa nr.l
la I-lotirirea Consiliului Loc;al nr.58/29.05.2020

PROCEDURA gr MODAr,r1.A1rr,u
de aducere la cunoqtin{a publicn a proiectelor cle acte normativc, :r

hotirArilor;i dispoziliilor cu caracter norm:rtiv si a miisurilor clc inte res
local conform Codului :rdministrativ

Art.l. Prezentul document stabileqte regulile
cunoEtinfa publicd a proiectelor de acte normative, a
normativ Ei a mdsurilor de interes local in vederea
raporturile stabilite intre autoritatea publicd locala cu
ale acestora.

procedurale minimale de aducere la
hotardrilor qi d.ispoziliilor cu caracter
asiguririi transparenfei decizionale in
cetalenii qi asocialiile legal constituite

Art.2. in sensul prezentului document, termenii de r-nai.ios se deflnesc astf-el:
a) Act normativ - actul administrativ acloptat sau cmis de catre ClonsiliLrl Local

Fantanele, respectiv de Primarul Comunei Fantanele.iudetul Iasi, cu aplicabilitate general6;
b) Mdsuri de interes local - mdsuri, acfiuni sau obiective cuefecte generale stabilite

de cf,tre comisiile infiinfate la nivel local prin hotdr6ri ale autoritdlii publice lJcale;
c) Asociafie legal constituita - orice organizalie civicd. sindicila, patronald sau orice alt

grup asociativ de reprezentare civica.

Art.3.(l) Secretarul general al municipiului asigura aducerea la cunoqtinta public[ a
proiectelor de acte normative in cadrul procedurilor de elaborare a acestora.

(2) Etapele aducerii la cunoqtin{a publicd a proiectelor de hotir6re cu caracter
normativ sunt urmdtoarele:

a) Secretarul general al comunei transmite proiectele de hotdrAre cu caracter normativ
primite de la iniliatori, impreund cu documentele care le insolesc functionarului desemnat
pentru relalia cu societatea civild;

b) Funcfionarul desemnat pentru relalia cr.r societatea civild are obligalia sa publice un
anunt referitor la aceste iniliative decizionale pe site-ul Primiriei Comunei F-antanele, s6-l
afi;eze la sediul propriu, intr-un spafiu accesibil publicului. De asemenea, proiectele de
hotdrdre 0u caracter normativ se vor transmite tuturor persoanelor care au depus o cerere
pentru pritrnirea acestor informalii.

c) Anunlul ref'eritor la elaborarea unui/unor proiect/proiecte de hotarare cu caracter
normativ va fi adus la cunoqtinla publicului, in conditiile lit. b), cu cel putin 30 de zile
lucrdtoare inainte de supunerea spre analiz}t Ei adoptarc prin Hotardrc a Consiliului Local
Fantanele, Anun{ul va cuprinde data afiEarii, un ref-erat de aprobare privind necesitatea
adoptarii 8au emiterii actului normativ propus, textul complet al proiectr-rlui acturlui respectiv,
precum gi termenul limita, locul qi modalitatea in care cei inieresa[i pot trimite in scris
propunerio sugestii sau opinii cu valoare de recornandare privind proiectul de act normativ
propus' in cazul unui proiect de hotSrdre cu relevantA asupra mediului de afaceri. anunlul se
va transmite asociatiilor de af'aceri Ei altor asocialii legal constituite pe domenii specifice de
activitate, in acelaEi termen de 30 de zile lucratoarc:

d) Funcfionarul desemnat pentru relalia cu societatea civild din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Fantanele va primi propunerile, sugestiile qi opiniile
persoanelgr cu privire la proiectul de hotdrdre cu caracter normativ supus dezbaterii pubiice in



termen de l0 zile calendaristice de Ia publicarea anunlului, le va consemna intr-un registru,
menfiondndu-se data primirii, persoana qi datele de contact de la care s-a primit propunerea,
opinia sau recomandarea ;i le va transmite compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului;

e) Proiectul de hotdrdre cu caracter normativ, definitivat pe baza observaliilor qi

propunerilor formulate potrivit alin. (2) lit. d) se transmite spre analizii qi intocmirea avizului,
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Fantanele..

f) Primarul Comunei Fantanele este obligat sa decidd organizarea unei intAlniri in care
sa se dezhati public proiectul de hotlrdre cu caracter normativ, dac[ acest lucru a fbst cerut in
scris de qdtre o zrsocia{ie legal constituitd sau de catre o alta autoritate publica.

g)in toate cazurile in care se organizeazd dezbateri publice, acestea trebuie sa se

deslbgoafe in cel mult l0 zile calendaristice de la publicarea datei qi locului unde urmeazd sd

fie organizate. L,a dezbaterea public[ va participa in mod obligatoriu iniliatorul proiectului de
hotardre, conducdtorul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului
Comunei Fantanele care redacleazl, raportul acestui proiect, precum qi reprezentan{ii
autoritAtii publice sau asocialiei legal constituitc care au solicitat organizarea dezbaterii
publice. Dezbaterile, propunerile gi sugestiilc participanfilor se consemneazi intr-un proces-
verbal c&re va 1l distribuit, prin grija secretarului general al Comunei Fantanele. tuturor
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al C'omunei Fantanele care vor analiz.a Ei vor
intocmi 4vizul pentru proiectul de hotdrdre respectiv.

h)in cazul reglement[rii unei situalii care. din cauz.a circumstanlelor sale exceplionale,
impune {doptarea de solulii imediate. in vederea evitdrii unei grave alingeri aduse interesului
public, pfoiectele de hotar6ri cu caracter normativ se supun adoptarii sau emiterii in procedura
de urgenf[ prevlzuti de reglementarile in vigoare.

Art.4. In vederea emiterii dispozi(iilor referatele de aprobare intocmite de persoana
care are atribulii conform fisei postului, dispoziliei primarului sau R.O.F-ului, dupi caz. din
cadrul compartimentului de resort (structurii funclionale) de la nivelul aparatului de
specialit4te sau din cadrul unitdlilor subordonate Consilir"rlui Local se depun la Secretarul
general 4l comunei Fantanele in vederea redactarii si contrasemrrarii pentru legalitate de catre
acesta Ei pentru semnare Primarului Comunei F-antanele,.iudetul Iasi.

Art. 5. Modalitalile de aducere la cunogtinld publicd a proiectelor de acte normative
sunt urmEtoarele:

a) publicarea in Monitorul Oficial Local, in format electronic, la subeticheta "Alte
documeilte3' - lnlor*area in prealabil, din o/iciu, ctsupr(t proieclelor- cle ctc'te atlmini.slrative,
cu caracler normativ, de cdtre Compartimentul Monitorizarea Procedurilor Administrative,
pentru toate proiectele de acte normative;

b) afisarea la sediul Primariei Comunei Fantanele prin gnja - Compartimentul
Informaie si Relalii Publice, pentru acele proiecte de acte normative stabilite de catre
Secretanirl General al Comunei Fantanele;

c) transmiterea tuturor persoanelor care aur depus o cerere pentru primirea acestor
informalIi.

Art.6.(l) Hotardrile gi dispoziliile cu caracter normativ devin obligatorii de la data
aducerii lor la cunoqtinla publica.

(2) Secretarul General al Comunei lrantanele asigurd aducerea la cuno;tin[d
publica & hotariirilor qi a dispozitiilor cu caracter normativ in termen de 5 zile de la data
comunic6rii oficiale c[tre prefect.

Art.7.(l) Secretarul General al Comunei lrantanele asigurd comunicarea hotardrilor qi



dispozi$ilor cu caracter individual persoanelor cdrora li se adreseazd,in cel mult 5 zile de la
data comunicirii oficiale c[tre prefect.

(2) Flotdrdrile qi dispoziliile cu caracter individual produc electe.iuridice de la
data com[.rniclrii cf,tre persoanele cdrora li se adreseazd.

(3) Eventualele obiecfii motivate cu privire la legalitate, se fac in scris de c6tre
Secretarul General al Comunei Fantanele , se inregistreazd intr-un registru special destinat
acestui scop gi se comunicd odatd cu comunicarea hotdrdrii.

Aft.8.(l) indeplinirea obligaliilor prevdzute la art. 6 Ei art. 7 pentru Secretarul General

al Comunei Fantanele se vor reahzaastfel:
a) Dup[ adoptarea, respectiv emiterea actelor normative, Secretarul General al

Comunei Fantanele prin gnja Comparlimentului Registratura, va comunica actele
administfative prefbctului judelului in cel mult l0 zile lucrdtoare de la data adoptlrii,
respectiv emiterii;

b) DupA comunicare, Secretarul General al Comunei lrantanele va alege modalitatea
de aducefe la cunoqtinla publicd dintre cele stabilite la art. l0 per-rtru fiecare act normativ;

c) Dupri alegerea modalitalii de aducere la cunoEtir.rla publica. persoana din cadrul
Compartimentului Registratura gi persoana din cadrul C'onrpartimentului Monitorizarea
Procedurtilor Administrative vor duce la indeplinire modalitatea aleasf, in termen de 5 zile.

d) Atat hotardrile cu caracter normativ, c6t Ei cele cu caracter: individual adoptate de

Consiliul Local al Comunei Fantanele , precum Ei dispoziliile cu caracter normativ emise de

Primarul Comunei Fantanele se publica. pentru infornrare. in fbrmat electronic qi in
Monitorrlrl Oficial Local. organizat potrivit procedurii aprobatc prin hotar6re a Consiliului
Local Falntanele .

(2) Secretarul General al Comunei Irantanele va coordona qi va rdspunde de

realizareB etapelor prevdzute Ia alin.(l) lit. a) - d).

Art.9. 'fermenele prevdzute la arl.6, arr. 7 Ei art. 8 alin. (l) lit. c) se calculeazd pe

zile calehdaristice.

Art. 10. ModaliEtile de aducere la cunogtin[a publica a actelor normative sunt:
p) publicarea in Monitorul Oficial [,ocal. in format electronic. pentru hotardrile cu

caracter pormativ, dar qi individual, precum Ei dispoziliile cu caracter normativ cu respectarea

normelof din Procedura privind Monitorul Oficial Local;
h) tipdrirea sub formd de afiq sau pliant - pentru actele normative care necesitd o

cunoaEtere amanunlitf, de citre cet6(eni qi care produc efecte imediate.

Art. ll. Publicarea in Monitorul Oficial l-ocal, in lormat electronic" se ef-ectueazl

prin grilja funclionarilor din cadrul Compartimentului Monitorizarea Procedurilor
AdminiStrative.

Art. 12. Asigurarea tipdririi sub forma de afiq sau pliant se efectueaza prin grija
Biroului Informare si Relatii Publice.

Secretar general delegat
Petrea Alexandru-lonut



Anexa nr.2
la HotIrArea Consiliului l,ocal nr*58/29.05.2020

PROCEDURA DE ORGANIZARE $I PUBLICARE
A MONITORULUI OFICIAL LOCAL'

iN ronuAT ELECTRoNIC

Art.l. prezentul document stabileEte regulile procedurale de organizare qi publicare a

Monitorului Oficial [,ocal, in format elecironic. in vederea asiguririi accesului liber Ia orice

act nofl.nativ sau document de interes general care priveqte sau rezultd din activit[1ile

autoritdlii publice locale.

Art.2. Monitorul Oficial Local este publicafia prin care se realizeazd sistematizarea Ei

standardizarea unui mijloc public de garantare a accesului la inforrnalii prin tehnologii

informagionale, pe de o parte, dar qi o cre$tere a eficien{ei operalionale' prip reducerea

cheltuielilor de naturd birocratica, pe de alta parte.

Art.3. in sensul prezentului document, termenii de maijos se definesc astfel:

a) Act normativ - actul administrativ adoptat sau emis de c[tre Consiliul Local al

Comunpi'Fantanele , respectiv de Primarul Comunei Fantanele , cu trplicabilitate generalf,;

b) Act administrativ - actul unilateral cu caracter individuat sau normativ emis de o

autoritate public6, in regim de putere publica. in vederea organizarii executdrii legii sau a

executarii in concret a telii, care d6 naqtere, modifica sau stinge raporturijuridice;

c)Alte documenJe de interes general - programe de masuri de interes local" rapoarte,

decizii, rezolulii, inform6ri, mdsuri de interes general ale serviciilor publice de subordonare

locala.

Art.4. Compartimentul Monitorizarea Procedurilor Administrative (prin func[ionarii

cu atri$ulii in acest sens) include Monitorul Oficial Local in structura paginii de internet a

primariei Comunei Fantanele , ca etichetd distincta, in prima pagind a meniului. in prima

linie, i4 partea dreaPt[.

Art.S. La activarea etichetei ,,MONII'ORUL OFICIAL LOCAL" se deschid Ease

subetiohete:
(l) Statutul Comunei Fantanele ;

(2) ,,Regulamentele Privind Procedurile Administrative", unde se publica

Regulamentul cuprinzdnd mdsurile metodologice, organizatorice, termenele qi circula!ia

prolecxelo1. de hotardri ale Consiliului Local al (tlomunei l"antanele , preculll ;i Regulamentul

cuprinr6nd m6surile metodologice, organizatorice, termenele Ei circulalia dispoziliilor emise

de cdfte Primarul Comunei Fantanele ;

(3) ,,Hotirflrile Consiliului Local al Comunei Fantanele , unde se publica

hotardfile adoptate de Consiliul Local al Comunei fiantanele , at6t cele cu caracter normativ'

c6t qi cele cu caracter individual; aici se publica Registrul pentru evider-r{a proiectelor de

hotarani ale Consiliului Local al Comunei i antanele . precum Ei Registrul pentru eviden{a

hotaranilor Consilir'rlui l,ocal al Comunei Fantanele ;

(4) ,,Dispozi{iile primarului Comunei lrantanele uncle se publicd dispoziliile

emise de primarul Coniunei Fantanele , cu caracter normativ; aici se publicd Registrul pentru



evidenla dispoziliilor emise de Primarul Comunei Fantanele ;

(5) ,,Documente $i Informa{ii Financiareaa, prin care se asigurf, indeplinirea
obligaliilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii;

(6) ,,Alte Documente44, unde se publicd urmitoarele documente:
a) publicarea Registrului privind inregistrarea refuzurilor de a

semna/contrasernna./aviza actele administrative. prccum obiecliile cu privire la legalitate,
efectuate in scris;

h) publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor
cu privire Ia proiectele de hotdr6ri ale Consiliului Local al Comunei Fantanele qi dispoziliilor
Primarulnri Comunei Fantanele , numai in cazul celor cu caracter normativ;

c) informdri dezbateri publice;
d) informarea in prealabil, din oficiu. asupra proiectelor de acte administrative, cu

caracter normativ:
e) publicarea proceselor-verbale ale qedinlelor Consiliului Local al Comunei

Fantanele;
f) publicarea declaraliilor de cdsdtorie;
g) alte documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoEtinla public6;
h)alte documente a cdror aducere la cunoqtin![ public[ se apreciazd de cdtre

autoritatpa public[ locala ca fiind oportund qi necesarf,.

Art.6. Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. I alin. (5) din anexa nr. I la
Codul administr:ativ, aprobat prin O.U.G . nr. 5712019, Primarul Comunei Fantanele transmite
ministerglui cu atribulii in domeniul administrafiei publice linkul catre eticheta ,.Monitorul
Oficial Local", pdn[ la data de 3l ianuarie 2020.

Art, 7. Orice modificare a linkului transmis confbrm art. 6 se comunic[, in termen de

l5 zile de la realizarea acesteia, ministerului cu atribulii in domeniul administraliei publice,

care act[ralizeazd,, in termen de 10 zile de la primire, pe pagina de Internet a ministerului
linkul tr4nsmis.

Art.8. Prin dispozigie a Primarului Comunei Fantanele se va constitui grupul de

lucru c4re are ca atribufii organizarea Monitorului Ofrcial Local, precum Ei asigurarea

publicarli actelor normative Ei a altor documente, potrivit prevederilor Codului administrativ,
aprobat prin O.U.G. nr. 5712019.

Art.9* Organizarea qi publicarea Monitorului Otrcial Local se realizeazi prin grija
Secretarplui general al Comunei Fantanele care va coordona aceastd activitate.

Art. 10. Etapele publicdrii documentelor in Monitorul Oflcial Local sunt

urmitoafele:
I. in aplicarea prevederilor art. 5 alin. (l-5) din prezenta procedurl, se parcurg

urmdtoapele etape:
l) Ulterior emiterii dispoziliei de convocare a Consiliului Local al Comunei

Fantane{e in qedinla ordinarf,, extraordinard sau extraordinar[ de indata, Secretarul General al

ComunQi Fantanele transmite Compartimentului Monitorizarea Procedurilor Administrative
ordinea de zi a ledinlei de plen, in format electronic;

2) Persoana desemnata din cadrul Compartimentului Monitorizarea Procedurilor
Admini$trative publica proiectele de hotlrdre in Monitorul Oficial Local la subeticheta

,,Hotardrile Consiliului Local al Comunei Fontanele" si le inscrie in Registrul pentru
eviden{a proiectelor de hotdrdri ale Consiliului Local a/ Clomunei Fantanele.',

3) Dupa fiecare Eedinla de plen a Consiliului Local al Comunei F-antanele, in



termen de 15 zile. Secretarul General al Comunei Fantanele transmite Contpartimentului
Monitorizarea Procedurilor Administrative fonna electronica a hotir6rilor adoptate;

4l Persoana desemnata din cadrul Compartimentului Monitorizarea Procedurilor
Administrative publica hotirdrile adoptate in Monitorul Oficial Local la subeticheta
" Hotdrdrile Consiliului Local a/ Comunei Fantanele si le inscrie in Registrul pentru evidenla
hotdrdrilor Consiliului Local a/ Comunei Fantanele;

5) Pe mdsura ce se emit dispozilii ale Primarului Comunei Fantanele cu caracter
normatitv, Secretarul general al Comunei Fantanele transmite Contpartimentului
Monitorizarea f'rocedurilor Administrative lorma electronicd a dispoziliilor:

6) P0na la data de l5 ale lunii in curs, persoana desemnata din cadrul

Compartimentului Monitorizarea Procedurilor Administrative publicd dispoziliile cu caracter

normativ ale Primarului Comunei Fantanele la subeticheta ,, Dispoziliile Primarului
Municipiulai Comunei Fantanele " Ei le inscrie in Registrul pentru evidenla dispctziliilor
Primarului Comunei lrantanele, dispozilii emise in luna anterioara;

7) Biroul financiar-contabil transmite Compartimentului Monitorizarea
Procedurilor Admirristrative documentele qi informa{iile financiare, prin care se asigurd

indeplinlrea obligatiilor privind procedura de publicare a bugetului Comunoi Fantanele,

potrivit legii;
S) Persoana desemnata din cadrul Compartimentului Monitorizarea Procedurilor

Administrative publicd documentele qi informaliile financiare in Monitorul Oficial Local, la

subeticheta,, Documente ;i Informalii financiare ".

II. in aplicarea prevederilor art. 5 alin. (6) - Subeticheta ,,Alte documente", se

parcurg urmitoarele etape:
l) Secretarul General al Comunei Fantanele transmite Compartimentului

Monitorizarea Procedurilor Administrative denumirea actelor administrative pentru care s-a
formulat refuz de a le semna/contrasemnalaviza precum gi obiecliile cu privire la legalitate,
pentru publicare in Monitorul Oficial Local;

2\ Persoana desemnata din cadrul Compartimentului Monitorizarea Procedurilor

Administrative va inscrie situaliile apArLrte in Monitorul Oficial Local. la subeticheta .,Alte
documente" - Registrul privind tnregistrureu reJuzurilor de a semna./contrusemnu/aviza.
actele odministrcrtive, pracum obiecyiile cu privire la legalitate, efectuate in.scri.s:

3) Secretarul General al Comunei Fantanele transmite Compartimentului
Monitorrizarea Procedurilor Administrative proiectele de hotlrdri qi dispozilii cu caracter
normatflv care au inregistrat propuneri, sugestii sau opinii pentru publicare in Monitorul
Oficial Local;

4\ Persoana desemnata din cadrul Compartimentului Monitorizarea Procedurilor
Administrative va inscrie proiectele de hotardri Ei dispozilii in Monitorr"rl Oficial Local, la
subeticheta "Alte documente" - Regislrul pentu consemnorea propunerilttr, sttgesliilor sau

opiniilor cu privire la proiectele hotdrdrilor Consiliului Local al Comunei Fantanele ;l
dispozi{iilor Primarului Comunei Fantanele, numai tn cazul celor cu. caracler normativ:

5) Secretarul General al Comunei Fantanele transmite Compartimentului
Monitofizarea Procedurilor Administrative proiectele de hotdrdri ale Consiliului l.ocal al

Comunei Fantanele care privesc probleme de interes public qi urmeazd si fie dezbatute de

autoritatea publica locala. pentru publicare in Monitorul Oficial Local;
6) Persoana desemnata din cadrut Compartimentului Monitorizarea Procedurilor

Administrative va inscrie proiectele de hotdrdre ale Consiliului Local al Comunei Fantanele

care privesc probleme de interes public in Monitorul Oficial Local, la subeticheta "Alte
documente" - Informdri dezbateri publice;

7) Secretarul General al Comunei Fantanele transmite Compartimentului



Monitoriuarea Procedurilor Administrative procesele verbale in care s-au consemnat puncte
de vedere exprimate de participanlii la o gedin{a de dezbatere public[, pentru publicare in
Monitorul Oficial Local:

E) Persoana desemnata din cadrul Compartimentului Monitorizarea Procedurilor
Administrative va inscrie procesele verbale in Monitorul Oficial Local, la subeticheta "Alte
documente" - In{ilyyn|1ri dezbateri pub\ice,.

9) Secretarul General al Comunei Fantanele transmite Compartimentului
Monitorizarea Procedurilor Administrative procesele-verbale ale Eedinlelor Consiliului Local
al Comunrei Farrtanele, in termen de 3 zile de la terminarea qedinlei respective, pentru
publicare in Monitorul Oficial Local;

l0) Persoana desemnata din cadrul Compartimentului Morritorizarea Procedurilor
Administrative publicd procesele-verbale ale Eedin{elor in Monitorul Oficial Local, la
subeticheta "Alte documente" - Procese-verbale ale ;edinyelor Consiliului Localal Comunei
Fantanele,'

U) Structurile funcfionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
Fantanele transmit Compartimentului Monitorizarea Procedurilor Aclministrative orice alte
documente care fac obiectul aducerii la cunoEtinla publica, potrivit legii, pentru publicare in
Monitorul Oficial [.ocal.

12) Persoana clesemnata din cadrul Compartimentului Monitorizarea Procedurilor
Administfative publica orice alte documente care fac obiectul aducerii la cunoEtin]d publica in
Monitorrll Oficial Local, la subeticheta "Alte documente" - Alte documente care, potrivit
tegii, fac obieclrtl atluceiii la cuno;tinld publica, numai dupd aprobarea unui opis conlin6nd
aceste dopumente de cdtre Secretarul general al comunei Fantanele;

Art.ll. (l) Toate documentele Ei actele administrative inaintate Compartimentului
Monitori?area Procedurilor Administrative se vor publica in Monitorul Oficial Local in
format "pdf editabilo', pentru a se pastra macheta gi aspectul documentului intacte. astfel
incdt ace$ta sd arate exact a$a cum a fost realizat si sa poata fi tiparit corect de oricine qi de
oriunde, fbra sa cuprinda semn6turile olograf-e ale persoanelor, asigurAndu-se respectarea
reglementdrilor in materia protecliei datelor personale.

(2) Identificarea persoanelor semnatare qi/sau cosemnatare, dupd caz, a
actelor administrative, se asigurd prin inscrierea intocmai a identitalii lor, in formatul prenume
$l nume.

ANt. 12, Numcrotarea actelor administrative, pe fiecare emitent in parte, se face in
ordinea {at[rii lor, separat pe fiecare an calcndaristic, iar publicarea in Monitorul Oficial
Local se psigura strict in ordine crescdtoare a numerelor naturale, astfel incdt la deschiderea
dosarului electronic, primul document din list6, de jos in sus, sd corespundd nr. l, dupd cum
primul document din lista, de sus in jos, sd corespunda ultimului act administrativ pubiicat, in
ordinea cfonologicd a datelor.

Aft. 13. Sistemul informatic care gestioneazd Monitorul Oficial Local va respecta
prevederife legislaliei privind utilizarea Codilrc[rii standardizate a setului de caractere din
documentele in I'brmd electronicd.

Aft. 14. Actele administrative, precum gi orice alte documente prevdz-ute la art. 5 din
prezenta procedura se redacteaza gi se publica cu respectarea tuturor cerinlelor impuse de
prevederile legislaliei privind normele de tehnica legislativd pentru elaborarea actelor
normative.

Aft. 15.'foate datele din Monitorul Oflcial Local trebuie s[ fie corecte din punctul de



vedere a
caz, su
privind

Fantanel
a Consil

admir-r

Presedi

propri.etdlii termenilor utilizafi,
aspectul punctuafiei, conform ;

sub aspect gramatical, ortografic, ortoepic ;i, dupa
normelor academice in vigoare, potrivit legislaliei

cond itii legislaliei privind finanlele publice locale, care se fac venituri la bugetuljudelului.

losirea limbii rom6ne in locuri. relalii Ei institulii publice.

rt. 16. in cazr"rl in care. prin intermediul paginii de Intemet a Primariei Comunei
, se asigurd publicitate pentru persoanele fizice sau juridice, dupd caz,prinhotarAre
rlui local, la propunerea Primarului Comunei Fantanele, se stabilesc taxe speciale, in

17. Orice documente prevdzute de prezenta procedurd,
i obligatoriu qi in format electronic.

inclusiv registrele, se

Secretar general clelegat
Petrea Alexandru- I onut


