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D I S P O Z I Ț I E 

 CU PRIVIRE  LA   DELEGAREA  DREPTULUI  DE  SEMNĂTURĂ ,,PRIMAR ” ÎN LIPSA ACESTUIA 
 

        Primarul comunei Adunați,judetul Prahova 
        Având în vedere:  
        - referatul secretarului general al comunei Adunati, înregistrat cu nr.5230 din 02/12/2020, cu 
privire la emiterea unei dispoziții privind delegarea dreptului de semnătură ,,primar” în lipsa 
acestuia.   
        În baza prevederilor: 
        - Standerelor nr.4 și 11 din Anexa nr.1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului 
nr.400/2015 privind  aprobarea Codului  controlului intern managerial al entităților publice. 
        - prevederile art.214 ,art.215, art.217 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ cu modificărille și completările ulterioare; 
        În temeiul art.196 alin (1) lit. b) şi art. 197 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificărille și completările ulterioare; 
                               PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite prezenta  dispoziţie : 

        Art.În lipsa domnului Săvulescu Darius – Mihai, primarul comunei Adunați, se deleagă 
domnului Duricu Valentin - Constantin, viceprimarul comunei Adunați să exercite dreptul de 
semnătură  ,,primar” .                      . 

        Art.2.În lipsa primarului și viceprimarului comunei Adunați se deleagă doamnei Termentu 
Petruța, secretarul general al comunei Adunați să exercite dreptul de semnatură ,, primar”. 

        Art.3.Dreptul de semnătură ,, primar” se va efectua pentru următoarele documente: 

                 - adrese; 

                 - adeverințe; 

                 - anchete sociale; 

                 - certificate fiscale; 

                - acorduri/avize eliberate în baza Legii 50/1991,actualizată, eliberate de 
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Adunați. 

         Art.4.Cu urmărirea ducerii la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează primarul 
comunei. 
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          Art.5.Prezenta dispoziție poate fi contestată potrivit prevederilor Legii conteciosului 
Administrativ nr.554/2004 cu modificările și completările ulterioare. 
           Art.6.Prezenta dispoziție se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei 
comunei www.comunaadunati.ro și se va transmite prin grija secretarului general comunei 
Adunați: 
            -   Instituţiei Prefectului- judeţul Prahova; 
            -   Persoanelor nominalizate la art.1 și art.2; 
            - Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al 
primarului comunei Adunați; 

 
 

      

  P R I M A R,             CONTRASEMNEAZĂ   PENTRU   LEGALITATE, 
     DARIUS – MIHAI   SĂVULESCU               SECRETAR   GENERAL,   

                                                                                                                        PETRUȚA TERMENTU    

 

 ADUNAȚI, 03.12.2020 

 NR.123 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunaadunati.ro/


 

 

 

        ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA ADUNATI  
SECRETAR GENERAL  
NR  5230    din  2.12.2020 

                                                               

                                                               R E F E R A T 

             CU PRIVIRE  LA   DELEGAREA  DREPTULUI  DE  SEMNĂTURĂ ,,PRIMAR ” ÎN LIPSA ACESTUIA 
 

         Având în vedere : 

        - Standerelor nr.4 si 11 din Anexa nr.1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului 

nr.400/2015 privind  aprobarea Codului  controlului intern managerial al entităților publice. 

        - prevederile art. art.214, art.215, art.217 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ cu modificărille și completările ulterioare, se constată necesitatea 

continuarii activității din cadrul Primariei comunei Adunați în perioada în care primarul comunei 

Adunati se afla în concediul de odihnă, concediu medical, pentru evenimente deosebite sau 

urmează cursuri de perfectionare sau participa la instruiri fapt pentru care propun emiterea unei 

dispoziții privind delegarea dreptului de semnătură ,,primar” în lipsa acestuia. 

 

                                                     SECRETAR GENERAL, 

                                                                          TERMENTU PETRUTA, 

 

 
 


