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Dispoziția  

Nr. 205  din 03.11.2014 
 

privind delegarea unor atribuții ale primarului comunei către 
administratorul public 

 
În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

având în vedere dispozițiile art. 65 și 112 alin. (3) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

analizând complexitatea atribuțiilor delegate prin următoarele acte: 
a) Contractul de management nr. 8/14.02.2014, încheiat între comuna 

Dudeștii Noi și administratorul public Nicu-Viorel ONEȚ; 
b) Dispoziția primarului comunei nr. 38/2014 privind delegarea calității de 

ordonator principal de credite; 
c) Dispoziția primarului comunei nr. 39/2014 privind delegarea exercitării 

unor atribuții viceprimarului comunei Dudeștii Noi, cu modificările și completările 
aduse prin Dispoziția nr. 60/2014, 

 
 

PRIMARUL COMUNEI DUDEȘTII NOI emite următoarea DISPOZIȚIE: 
 

Art. 1. - Se deleagă către administratorul public unele atribuții conferite prin 
lege și prin alte acte normative primarului, respectiv: 

a) propune proiecte de hotărâri ale consiliului local
1
;   

b) elaborează proiectele de dispoziții ale primarului comunei atât pe cele 
care le semnează autoritatea executivă, precum și pe cele care sunt semnate de 
administratorul public, pentru primarul comunei;  

c) exercită atribuţii referitoare la relația cu consiliul local
2
; 

d) exercită calitatea de reprezentant al comunei Dudeștii Noi
3
, precum și 

funcția de ordonator principal de credite
4
, pentru programele/proiectele finanțate 

atât din fonduri externe nerambursabile, cât și din orice alte resurse financiare. 

                                            
1
 Vezi art. 45 alin. (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 
2
 Vezi art. 63 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 
3
 Vezi art. 62 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 



 
 

Art. 2. – (1) Administratorul public exercită atribuțiile delegate, în numele 
primarului și nu în nume propriu. 

(2) În scopul îndeplinirii atribuțiilor delegate, administratorul public depune 
toate diligențele, în limitele și în condițiile legii, și prezintă primarului comunei 
soluții motivate de materializare a acestora. 

(3) Semnarea oricăror documente de către administratorul public se face prin 
utilizarea formulei de atestare a autenticității cuprinzând: 

a) „p. PRIMARUL COMUNEI DUDEȘTII NOI”, sub care se înscrie prenumele 
și numele administratorului public căruia i s-au delegat unele atribuții, lăsându-se 
spațiul necesar pentru semnătura sa, după care se înscrie: „ADMINISTRATORUL 
PUBLIC”, unde „p.”, reprezintă forma abreviată a prepoziției „pentru”. 

(4) Întreaga răspundere juridică pentru documentele semnate de 
administratorul public aparține: 

a) administratorului public, în cazul în care documentul respectiv este 
semnat numai de acesta; 

b) atât administratorului public, cât și a cosemnatarului/cosemnatarilor, în 
cazul în care documentul respectiv poartă semnăturile acestora. 

(5) În scopul armonizării activităților la nivelul Primăriei Comunei Dudeștii 
Noi, administratorul public cooperează și colaborează operativ și nemijlocit cu 
viceprimarul comunei. 

 
Art. 3. - Primarul își rezervă dreptul de intervenție în modul de realizare a 

atribuțiilor menționate la art. 1. 
 
Art. 4. - Prezenta dispoziție se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Timiș 
pentru exercitarea controlului de legalitate, administratorului public al comunei, 
se depune la Monitorul Oficial al comunei Dudeștii Noi, care se păstrează la 
Biblioteca Comunală Dudeștii Noi și se publică pe pagina de internet la adresa 
www.pcdn.ro.  

 
 
 
            PRIMARUL COMUNEI  DUDEȘTII NOI, 
                                                                                            Avizează pentru legalitate: 
                                                                                             SECRETARUL COMUNEI, 
                          Alin-Adrian NICA 
 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 
L.S.________________________ 
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4
 Vezi art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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