
ROMANIA 
JUDETUL  VASLUI  
COMUNA MUNTENII DE SUS  
P R I M A R  
 

D I S P O Z T I A   nr.  4/2014 
privind instituirea Registrului special pentru evidenţa anunţurilor referitoare la 

elaborarea unor proiecte de acte normative si la sedintele publice ale Consiliului Local 
 

Dat fiind faptul că regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea 
transparenţei decizionale la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, în raporturile 
stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora, au un rol foarte 
important în cadrul procesului de optimizare a performantelor autoritătilor respective din 
perspectiva liberului acces la informatiile publice,   

analizând  prevederile: 

a) art. 121 alin.(1) si alin.(2) din Constitutia României, republicată; 
b) art. 4 pct. 2 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997;  
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d) art. 2 alin. (1), art. 61 alin. (2) şi art. 63 alin. (1) lit. a) şi alin. (2)  din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

e) art. 21 lit. m) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
f) art. 6 şi 7 din Legea nr. 53/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu completările ulterioare; 
g) art. 7 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
h) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul 
comunei Muntenii de Sus, aprobat prin Dispoziţia primarului nr. 275/2013; 
 

luând în considerare reglementările de bază privind accesul la informatiile de interes 
public care sunt într-o legătură intrinsecă cu cele specifice transparentei decizionale, 
respectiv: 

a) art. 19 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului: „Orice persoană are dreptul 
la libertatea opiniei şi a expresiei, acest drept include libertatea de a susţine opinii fără nicio 
interferenţă şi de a cauta, primi şi răspândi informaţii şi idei prin orice mijloc, indiferent de 
frontiere.”; 

b) art. 31 din Constitutia României, republicată: „Dreptul persoanei de a avea acces 
la orice informaţie de interes public nu poate fi îngradit… Autorităţile publice, potrivit 
competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra 
treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.”; 

c) art. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: 
„Accesul liber şi neîngradit al persoanei la orice informaţie de interes public, definite astfel prin 
prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi 
autorităţi publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale 
ratificate ale Parlamentului României.”, 

 
tinând seama de importanta cu care este transpus la art. 11 din Tratatul de la 

Lisabona unul dintre principiile democratice, cel al transparentei: „(1) Instituţiile acordă 



cetăţenilor şi asociaţiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-şi 
face cunoscute opiniile şi de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de 
acţiune ale Uniunii. 

(2) Instituţiile Uniunii menţin un dialog deschis, transparent şi constant cu asociaţiile 
reprezentative şi cu societatea civilă. 

(3) În vederea asigurării coerenţei şi a transparenţei acţiunilor Uniunii, Comisia 
Europeană procedează la ample consultări ale părţilor interesate.” 

văzând şi prevederile  art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Anton  Vasile, Primarul  comunei Muntenii de Sus 
 

D I S P U N: 
Art. 1. - (1) Se instituie Registrul special pentru evidenţa anunţurilor referitoare 

la elaborarea unor proiecte de acte normative si la sedintele publice ale Consiliului 
Local al Comunei Muntenii de Sus, potrivit modelului prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta dispozitie. 

(2) Registrul special prevăzut la alin. (1): 
a) se numerotează, şnuruieşte, sigilează şi înregistrează în Registrul general de 

intrare-ieşire a corespondenţei;         
 b) se păstrează şi se fac inregistrari  de  catre secretarul  comunei Muntenii de Sus. 
   

 Art. 2 - Prezenta dispoziţie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin  afisare  la sediul Primariei  si Consiliului Local Muntenii de Sus, judetul  Vaslui. 

 
Muntenii de Sus,  10  ianuarie 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red. B.M.                                 
Dact.B.M.                                                                                                                                                                                                                            
Ex.5                            
Ds. A8/2014

       PRIMAR,                                                        Avizează pentru legalitate:                    
Vasile  Anton                                                                         SECRETAR COMUNA;  
                                                                                                     (cu exercitare temporara de atributii)                                  
                                                                                      Monica Burghelea               
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Explicaţii privind specificaţia registrului: 
 

0 – numărul înregistrării (se porneşte în fiecare an cu numărul de înregistrare 1); 
1 – ziua/luna (cu cel puţin 30 de zile la anunţurile publice referitoare la elaborarea unui proiect de act normativ şi cu cel puţin 3 zile la anunţul privind şedinţa publică); 
2 – anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ privind… sau anunţ privind şedinţa publică (şi anexele: referatul de aprobare/expunere 

motive şi proiectul de act normativ); 
3 – modalităţile de publicare sunt: pe site-ul propriu, afişare la sediu şi transmitere la…(asociaţii legal constituite); 
4 – cel puţin 10 zile; 
5 – da/nu; 
6 – ziua/luna (cel puţin 10 zile de la publicarea datei şi locului); 
7 – conţinutul pe scurt al recomandării; 
8 – potrivit registrului de evidenţă a actelor administrative; 
9 – hotărâre/dispoziţie; 

10 –  aici se pot înscrie numărul persoanelor participante la dezbaterea publică a proiectelor sau la şedinţa de adoptare a acestora. 


