
 

P R O I E C T     DE   D I S P O Z I Ţ I E 

privind  aprobarea  Regulamentului propriu cuprinzând măsurile 

metodologice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a 

dispoziţiilor emise de primarul Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova 

  

Având în vedere referatul nr. 15.939 din 18.06.2021 al secretarului general 

al comunei prin care se propune aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând 

măsurile metodologice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a 

dispoziţiilor emise de primarul Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova; 

În conformitate cu prevederile: 

-art.84 din Legea nr. 24/2000 privind   normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative  , republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-art.1 alin.(2) lit.b) din  anexa nr.1-Procedură de organizare și publicare a 

monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în 

format electronic, la O.U.G. nr.57/2019  privind Codul Administrativ  

    În temeiul  art. 155  și art. 196  alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019  

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

Primarul comunei Barcăneşti,judeţul Prahova, emite prezenta  dispoziţie : 

                 

Art.1.- Se aprobă  Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 

metodologice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a 

dispoziţiilor emise de primarul Comunei Bărcăneşti, judeţul Prahova, 

prevăzut în anexa ce face parte integranta din prezenta dispoziție. 
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 Art. 2.- Dispoziţia poate fi atacată  potrivit prevederilor Legii nr.554/2004-

Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.3.- Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la  îndeplinire de către 

compartimentele /serviciile de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului şi de secretarul general al comunei. 

 Art. 4.- Secretarul general al comunei  va comunica prezenta dispoziţie  

persoanelor si autoritatilor interesate şi va fi  adusă la cunostinta publica prin 

afişare pe site-ul www.barcanesti.ro. 

                                                        

P R I M A R, 

…………………… 

Gheorghe DIMA   

 

                                                                                      Avizat pentru legalitate  :                                                                                                                                               

Secretar  General al comunei , 

                                                                                                 

………………………  

                                                                                                 Nicoleta SAVU    

                                   

Bărcăneşti,  18.06.2021 
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