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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

Data 

 

Semnatura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Horhotă Costel 
Consilier 

juridic 
16.04.2018  

1.2. Verificat Moscu Ioan 
Comisie 

SCIM 
16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei 

procedurii operationale  

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 Juridic Responsabil 

Horhotă 

Costel 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 Juridic Responsabil 
Horhotă 

Costel 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

 Procedura are ca scop asigurarea reprezentării în faţa instanţelor de judecată în problemele de 

activitate ale comunei. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ. 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

Obiectivul general al activității îl constituie reprezentarea în instanță a Comunei Prisacani, a 

Consiliului local Prisacani și a Primarului Comunei Prisacani, de către consilierul juridic. Consilierul 

juridic în activitatea sa asigură consultanță și reprezentarea a Comunei Prisacani, a Consiliului local 

Prisacani și a Primarului Comunei Prisacani, apără drepturile și interesele legitime ale acestora în 

raporturile lor cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică 

sau fizică, română sau străină.  

  

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Principiul de bază îl contituie asigurarea cadrului juridic si procedural pentru actiunile 

instituției în instante, în relatia cu diferite institutii, persoane fizice și juridice. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată - activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la 

activitatea din cadrul compartimentului juridic referitoare la reprezentarea în instanță. 

  

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi / sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

- Compartimentele implicate în derularea operaţiunilor :  

- Compartiment financiar contabil; 

- Compartimentul resurse umane; 

- Compartimentul impozite și taxe;  

- Compartimentul urbanism / amenajarea teritoriului; 

- Compartiment Registrul Agricol; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură. 
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6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea 215 / 2001 a administratiei publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea 53 / 2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea 554/2004 privind Contenciosul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea 18 / 1991 – Legea fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare; 

 Noul Cod civil; 

 Cod de procedura civila. 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Hotărâri ale Consiliului local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

Definiții specifice : 

1. persoana vatamata - orice persoană titulară a unui drept ori a unui interes legitim, 

vatamata de o autoritate publica printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în 

termenul legal a unei cereri; 

2. autoritate publica - orice organ de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale care 

actioneaza, în regim de putere publica, pentru satisfacerea unui interes legitim public; 

3. act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o 

autoritate publica, în regim de putere publica, în vederea organizarii executarii legii sau 

a executarii în concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice; 

sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, si contractele incheiate de 

autoritatile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publica, 

executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice; 

prin legi speciale pot ft prevazute și alte categorii de contracte administrative supuse 

cornpetentei instantelor de contencios administrativ; 

4. act administrativ-jurisdictional - actul emis de o autoritate administrativa investita, prin 

lege organica, cu atributii de jurisdictie administrativa speciala; 

5. jurisdictie adrninistrativa speciala - activitatea infaptuita de o autoritate adrninistrativa 

care are, conform legii organice speciale în materie, cornpetenta de solutionare a unui 

conflict privind un act administrativ, dupa o procedura bazata pe principiile 
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contradictorialitatii, asigurarii dreptului la aparare și independentei activitatii 

adrninistrativ-jurisdictionale; 

6. contencios administrativ - activitatea de solutionare de catre instantele de contencios 

administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel putin una dintre 

părți este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea, 

dupa caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesolutionarea în 

termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept 

sau la un interes legitim; 

7. instanță de contencios administrativ - Sectia de contencios administrativ și fiscal a 

Inaltei Curti de Casatie și Justitie, sectiile de contencios administrativ si fiscal ale 

curtilor de apel si tribunalele adrninistrativ-fiscale; 

8. nesolutionare în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu raspunde solicitantului în 

termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii, daca prin lege nu se prevede alt termen; 

9. refuz nejustificat de a solutiona o cerere - exprimarea explicita, cu exces de putere, a 

vointei de a nu rezolva cererea unei persoane; este asimilata refuzului nejustificat si 

nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a solutionarii favorabile 

a cererii sau, dupa caz, a plangerii prealabile; 

10. plangere prealabila - cererea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei 

ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual 

sau normativ, în sensul revocarii sau modificarii acestuia; 

11. serviciu public - activitatea organizata sau, dupa caz, autorizata de o autoritate publica, 

în scopul satisfacerii unui interes legitim public; 

12. exces de putere - exercitarea dreptului de apreciere al autoritatilor publice prin 

incalcarea limitelor competentei prevazute de lege sau prin incalcarea drepturilor si 

libertatilor cetatenilor; 

13. drept vatamat - orice drept prevazut de Constitutie, de lege sau de alt act normativ, 

caruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ; 

14. interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, în considerarea 

realizarii unui drept subiectiv viitor și previzibil, prefigurat; 

15. interes legitim public - interesul care vizeaza ordinea de drept și dernocratia 

constitutionala, garantarea drepturilor, libertatilor și indatoririlor fundamentale ale 
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cetatenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea cornpetentei autoritatilor 

publice; 

16. paguba iminenta - prejudiciul material viitor si previzibil sau, dupa caz, perturbarea 

previzibila grava a functionarii unei autoritati publice sau a unui serviciu public; 

17. cazuri binejustificate - imprejurarile legate de starea de fapt si de drept, care sunt de 

natură sa creeze o indoiala serioasa în privinta legalitatii actului administrativ; 

18. instanță de executare - instanță care a solutionat fondul litigiului de contencios 

administrativ. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

 Compartimentul juridic, prin consilierul juridic asigură reprezentarea cu delegare a Unităţii 

Administrativ Teritoriale a Comunei Prisacani, a Consiliului local al Comunei Prisacani şi a Primarului 

Comunei Prisacani, în faţa instanţelor de judecată, susţinând interesele acestora, exercitând căile de atac 

legale şi luând orice alte măsuri necesare pentru apărarea intereselor instituţiei. 

 

 Poate fi consilier juridic acela care îndeplinește următoarele condiții:  

a. este cetățean român și are domiciliul în România; 

b. are exercițiul drepturilor civile și politice; 

c. este licențiat al unei facultăți de drept; 

d. este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; această condiție se 

dovedește cu certificat medical eliberat în condițiile legii; 

e. nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege.  

  

 Este nedemn de a fi consilier juridic:  

a) cel care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură a aduce 

atingere profesiei de consilier juridic; 

b) cel care, în exercitarea profesiei de consilier juridic, a săvârșit abuzuri prin care au fost 

încălcate drepturi și libertăți fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre 

judecătorească irevocabilă; 

c) cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege.  

 

 Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu:  

a. calitatea de avocat; 

b. activitățile care lezează demnitatea și independența profesiei de consilier juridic sau 

bunele moravuri; 

c. orice altă profesie autorizată sau salarizată în țară sau în străinătate; 

d. funcția și activitatea de administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de 

reorganizare și lichidare judiciară; 

e. activitatea publicistică salarizată; 
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f. alte incompatibilități prevăzute de lege sau rezultate din conflict de interese, în 

condițiile legii.  

  

 Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibilă cu:  

a. activitatea didactică universitară și de cercetare juridică, activitatea literară, culturală și 

publicistică nesalarizată; 

b. funcția de arbitru, mediator sau expert, în condițiile legii și cu respectarea prevederilor 

legale privind conflictul de interese; 

c. participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor de reglementări juridice.  

  

 

8.2. Documente utilizate  

8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor : 

A. Intrări: 

- Citaţia prin care se face cunoscut partea care a acţionat în instanţă comuna / consiliul local 

/ primarul comunei, obiectul acţiunii, număr de dosar, instanţa, termen; 

- Copie de pe acţiunea promovată de către reclamant; 

- Înscrisuri anexate de reclamant; 

- Interogatoriul propus de partea interesată, proba admisă de instanţă de către instanţă pentru 

soluţionarea litigiului dedus judecăţii; 

- Convocarea la efectuarea expertizei, probă admisă de instanţă de către instanţă pentru 

soluţionarea litigiului dedus judecăţii; 

- Comunicarea Raportului de Expertiză; 

- Comunicarea precizării acţiunii. 

 

B. Ieşiri: 

- Întâmpinarea, însoţită de înscrisurile doveditoare; 

- Răspuns la interogatoriul propus de reclamant; 

- Participarea la efectuarea expertizei; 

- Luarea la cunoştinţă a Raportului de expertiză şi întocmirea de “Obiecţiuni”, când este 

cazul. 
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8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor : 

Toate documentele întocmite au ca rol reprezentarea în instanță a intereselor Comunei Prisacani, 

a Consiliului Local Prisacani, a Primarului Comunei Prisacani și se referă la : 

 Formularea întâmpinărilor în care instituția are calitate de pârât; 

 Formularea cererilor de chemare în judecată în care instituția este reclamant; 

 Formularea cererilor de intervenţie în litigiile în care instituția are interes propriu; 

 Formularea cererilor de chemare în garanţie, cereri de strămutare, cereri de suspendare, etc; 

 Exercitarea căilor de atac prevăzute de Codul de Procedură Civilă; 

 Arhivarea documentelor din cadrul Compartimentului juridic; 

 

8.2.3. Circuitul documentelor 

 Primirea citaţiilor şi a cererilor de chemare în judecată; 

 Redactarea întâmpinărilor, acţiunilor, cererilor de intervenţie, în care insituția este parte; 

 Obţinerea sentinţelor judecătoreşti în cauzele ce s-au soluţionat; 

 Exercitarea căilor de atac; 

 Înaintarea sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile în vederea executării. 

 

8.3. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : hărţi, fotografii, prezentări power point, cd – uri, dvd – uri, 

calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.4 Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

Compartimentul juridic, are ca acțiuni : 

 Preluarea citaţiilor şi a cererilor de chemare în judecată; 

 Înregistrarea citaţiilor şi a cererilor de chemare în judecată într-un registru special; 

 Redactarea întâmpinărilor, acţiunilor, cererilor de intervenţie, în care insituția este parte; 
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 Exercitarea căilor de atac; 

 Depunerea la instanţele competente a cererilor de chemare în judecată, întâmpinărilor, 

apelurilor, recursurilor, contestaţiilor în anulare, revizuirile, şi orice alte documente 

solicitate de instanţele judecătoreşti. 

 Reprezentarea comunei, a consiliului local, a primarului la termenele stabilite de 

instanţele judecătoreşti; 

 Obţinerea sentinţelor judecătoreşti în cauzele ce s-au soluţionat; 

 Exercitarea căilor de atac în cazul soluţiilor nefavorabile instituție; 

 Înaintarea sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile în vederea executării către 

compartimentele responsabile. 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Compartimentul juridic are ca atribuţii :  

a. asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor 

Constituţiei şi ale legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui României, ale Hotărârilor şi 

Ordonanţelor Guvernului României, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale, ale hotărârilor Consiliului local al Comunei 

Prisacani şi consiliului judeţean Iași, după caz; 

b. asigură reprezentarea Comunei Prisacani, a Comisiei municipale pentru stabilirea 

dreptului de proprietate asupra terenurilor Iași, primarului Comunei Prisacani şi 

Consiliului local al Comunei Prisacani în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, 

indiferent de obiectul acestora; instrumentează cauzele aflate pe rolul instanţelor 

judecătoreşti prin formularea de întămpinări, cereri reconvenţionale şi exercitarea căilor 

de atac ce se impun; 

c. ţine evidenţa operativă a tuturor dosarelor sau a proceselor aflate pe rol la instanţele de 

judecată şi urmăreşte finalizarea acestora prin hotărâri definitive şi irevocabile;  

d. asigură, pe bază de delegaţie, reprezentarea intereselor Comunei Prisacani în cauzele 

aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, având ca obiect contestaţii la executare; 

e.  asigură reprezentarea intereselor Comunei Prisacani în acţiunile promovate în instanţă 

de contribuabilii nemulţumiţi de soluţiile date de primar, prin dispoziţie, cu ocazia 

rezolvării contestaţiilor fiscale; 
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f. asigură reprezentarea în instanţă, în ceea ce priveşte procedura reorganizării judiciare şi 

a falimentului agenţilor economici, în urma căreia se recuperează creanţe fiscale datorate 

de către debitorii supuşi acestei proceduri; 

g. redactează acţiunile în justiţie, în cele de contencios administrativ, plângeri la sesizarea 

scrisă a serviciilor de specialitate, exercitând căile legale de apărare a intereselor 

instituţiei;  

h. întocmeşte întâmpinări, cereri reconvenţionale, concluzii scise şi alte acte procesuale în 

cauzele care privesc UAT - ul, Consiliul Local al Comunei Prisacani şi Primarul 

Comunei Prisacani;  

i. exercită în numele UAT Comuna Prisacani, a Consiliului Local al Comunei Prisacani şi 

a Primarului Comunei Prisacani căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti;  

j. se implică în soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva proceselor verbale de 

contravenţii, luând măsuri de înaintarea lor după caz la instanţa de judecată; 

k. comunică instanţelor judecătoreşti relaţiile sau actele solicitate în vederea soluţionării 

cauzelor care privesc UAT Comuna Prisacani, a Consiliului Local al Comunei Prisacani 

şi al Primarului Comunei Prisacani;  

l. acţionează în judecată debitorii faţă de Primărie pentru neonorarea obligaţiilor de plată 

a acestora la termenele scadente pe baza referatelor serviciilor de specialitate din cadrul 

primăriei; 

m. urmăreşte executarea hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi cere acestor organe 

executarea silită când situaţia impune acest lucru;  

n. solicită serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Prisacani 

datele sau informaţiile necesare pentru soluţionarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor 

judecătoreşti;  

o. participă, când este necesar, la efectuarea expertizelor judiciare dispuse de instanţele de 

judecată, la efectuarea cercetării la faţa locului sau la alte acte procedurale dispuse de 

instanţele de judecată;  

p. participă la realizarea procedurii de conciliere în litigiile comerciale evaluabile în bani;  

q. asigură reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe 

jurisdicţionale, ori de câte ori UAT Comuna Prisacani, Primarul sau Consiliul Local 
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figurează ca parte, în diverse dosare date spre soluţionare, potrivit legii, instituţiilor 

competente;  

r. formuleaza cereri de chemare in judecată si plangeri la sesizarea scrisa a serviciilor de 

specialitate;  

s. întocmeşte întâmpinări, cereri reconvenţionale, concluzii scise şi alte acte procesuale în 

cauzele care privesc UAT – ul şi Consiliul Local al Comunei Prisacani;  

t. exercită în numele UAT Comuna Prisacani, a Consiliului Local al Comunei Prisacani şi 

al Primarului Comunei Prisacani căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti;  

u. întocmeşte actele de procedură în vederea executării de către compartimentele de 

specialitate a hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti; transmite hotărârile 

rămase definitive serviciilor de specialitate în vederea punerii lor în aplicare; 

v. comunică instanţelor judecătoreşti relaţiile sau actele solicitate în vederea soluţionării 

cauzelor care privesc UAT Comuna Prisacani, a Consiliului Local al Comunei Prisacani 

şi al Primarului Comunei Prisacani; 

 

 Consilierul juridic are urmatoarele obligatii: 

1. să studieze temeinic cauza respectiva; 

2. să se prezinte la termene la instantele de judecată; 

3. să manifeste constiinciozitate si probitate profesionala; 

4. să pledeze cu demnitate fata de judecător si de părțile în proces; 

5. să depuna concluzii orale sau note scrise, ori de cate ori considers necesar acest lucru 

sau instanță de judecată dispune în acest sens; 

6. să folosească toate căile legale de atac pentru soluționarea cauzei în favoarea 

instituției pe care o reprezintă. 

 

 Activitățile pe care trebuie să le desfășoare consilierul juridic în scopul respectării 

principiilor dreptului la apărare în instanță : 

 acordarea unei atentii sporite în primul rand conditiilor de forma si de fond al actelor de 

procedura civila; 

 analizarea cererii de chemare in judecată sub aspectul conditiilor generale prevazute de 

Cod procedura civila; 
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 efectele cererii de chemare în judecată; 

 formularea intampinarii, în cauzele în care se impune; 

 acordarea de atentie ridicata continutului intampinarii, precum și regimului juridic al 

acesteia. 

 

 Introducerea cererii reconventionale, în situatia în care primaria are calitatea de parte civila 

si are fata de reclamant pretentii proprii, respectand conditiile de admisibilitate ale unei astfel de 

cereri, astfel cum dispune Codul de procedura civila, precum si prin dispozitiile procedurale 

privind cornpetenta si judecarea cererii. 

 

 În aplicarea principiului dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii, va urmari 

permanent daca procedura de citare a fost valabil îndeplinita si daca s-au comunicat actele de 

procedura, in raport de calitatea procesuala, precum și al cauzei respective, cum ar ft: 

 Copii de pe cererile depuse în fata instanței (chemare in judecată, întarnpinare, cerere 

reconventionala, cerere interventie ); 

 Copie de pe inscrisurile depuse drept mijloace de proba; 

 Interogatoriul; 

 Copie de pe hotărârile judecătorești; 

 

 Consilierul juridic va veriftca daca expunerile si apărările in mod verbal, au fost consemnate 

în incheierea de sedinta la fiecare termen, aceasta reprezentand actul procesual de o deosebita 

importanta, care asigura posibilitatea verificarii temeiniciei si legalitatii hotărârii pronuntate. 

  

 Se va urmari solutia pe care instanță o pronunta în cauza dedusa judecatii, incercand pe cat 

posibil, sa solicite instanței certificate de grefa, pana la comunicarea sentintei judecătorești - actul 

procesual prin care o instanță judecătoreasca solutioneaza litigiul intre părți, 

 

 Dupa comunicarea hotărârii, consilierul juridic va verifica daca aceasta indeplineste in mod 

imperativ cerintele de ordin literar, gramatical si estetic, precum si continutul acesteia, respectiv 

daca s-au respectat toate masurile de garantie sau principiile care guverneaza procesul civil. 
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Componentele hotărârii judecătorești 

1. Practicaua - partea introductiva a hotărârii care cuprinde: 

a. indicarea instanței care a pronuntat hotărârea și numele judecătorilor care au luat 

parte la judecată; 

b. numele părților, calitatea în care s-au judecat, numele mandatarilor sau 

reprezentantilor legali și ale avocaților; 

c. obiectul cererii și sustinerile în prescurtare ale părților, cu arătarea dovezilor; 

d. concluziile procurorului, daca este cazul. 

 

2. Considerentele sau motivarea - trebuie să cuprindă motivele de fapt și de drept care au 

format convingerea instanței, precum și cele pentru care s-au înlăturat cererile părților. 

Aceasta reprezinta partea cea mai extinsa a unei hotărâri și în cuprinsul sau instanță va 

arata: 

a. fiecare capăt de cerere; 

b. apărările părților; 

c. probele care au fost administrate; 

d. motivele pentru care unele dintre acestea au fost reținute, iar altele au fost înlaturate; 

e. excepțiile invocate de părți sau de către instanță de judecată, din oficiu și modul în 

care au fost soluționate, textele de lege pe care le-a aplicat la situația de fapt stabilita, 

f. motivarea trebuie să fie clara, exactă și necontradictorie. 

 

3. Dispozitivul - este ultima parte a hotărârii si cuprinde solutia propriu-zisa pronuntata de 

catre instanță de judecată cu prilejul deliberarii, fiind o reproducere a minutei. În cuprinsul 

dispozitivului trebuie sa se regaseasca: 

a. modul de soluționare a fiecarui capăt de cerere, a excepțiilor, daca este cazul; 

b. menționarea părții sau părților obligate să suporte cheltuielile de judecată; 

c. calea de atac și termenul în care se poate exercita; 

d. mențiunea că pronunțarea s-a facut în ședință publică; 

e. sernnăturile judecătorilor și grefierului. 
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 Cheltuielile de judecată se compun din: 

 taxele judiciare de timbru; 

 onorariile avocatilor și expertilor; 

 cheltuielile pentru deplasarea părților și martorilor la instanță; 

 cheltuielile făcute pentru administrarea probelor; 

 salariul cuvenit părților sau martorilor pentru ziua cand s-au deplasat la instanță și 

pe care nu l-au încasat de la locul lor de munca, precum și orice alte cheltuieli pe 

care partea care a câștigat procesul, dovedește că le-a facut. 

 Cheltuielile de judecată nu se acorda din oficiu, ci numai la cerere, astfel că dacă a fost 

câștigat procesul și au fost efectuate cheltuieli, trebuie să fie solicitate. În situația în care nu s-a 

cerut acordarea cheltuielilor de judecată ori, deși au fost cerute, instanță a ornis să se pronunțe 

asupra solicitării, se pot cere pe calea unei acțiuni separate, în terrnen de 3 ani de la rămânerea 

definitiva a hotărârii prin care s-a dat câștig de cauza. 
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 9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Operaţiunea  Secretar Primar Arhiva 

1 
Compartiment 

juridic 
E V Ap Ah 

2 Primar   Ap  

 

 

Primarul 

 ia la cunoștință de documentele (cereri de chemare în judecată, cereri de chemare în 

garanție, etc.); 

 ia la cunoștință de hotărârea judecătoreasca, pronunțată de prima instanță și o înaintează 

compartimentului juridic pentru formularea cailor de atac; 

 Semneaza căile de atac formulate; 

 Sernneaza intampinarea la apel sau la recurs, dupa caz; 

 Aprobă investirea cu formula executorie a hotărârii judecătorești rămasă definitivă și 

irevocabilă; 

 Aprobă punerea în executare a hotărârii prin intermediul executorului judecătoresc, dacă 

partea care a pierdut procesul nu se conformeaza de bunăvoie dispozițiilor hotărârii; 

 Aprobă contestația de executare, în situația în care instituția pierde procesul și este 

notificată să execute hotărârea judecătorească. 

 

Secretarul primariei 

 Primește documentele (cereri de chemare în judecată, cereri de chemare în garanție, 

etc.) și le repartizează către serviciul juridic în vederea soluționării în terrnenul legal; 

 Ia la cunoștință de hotărârea judecătoreasca, pronunțată de prima instanță și o 

repartizeaza serviciului juridic, pentru formularea căilor de atac; 

 Semnează calea de atac; 
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 Semnează întâmpinarea; 

 Avizeaza investirea cu formula executorie a hotărârii judecătorești rămasa definitivă și 

irevocabila, aprobă punerea în executare a hotărârii prin intermediul executorului 

judecătoresc, dacă partea care a pierdut procesul nu se conformează de bunăvoie 

dispozițiilor hotărârii; 

 Avizeaza contestatia de executare, în situația în care instituția pierde procesul și este 

notificată să execute hotărârea judecătorească. 

 

Consilierul juridic : 

 Primește documentele (cereri de chemare în judecată, cereri de chemare în garanție, 

etc.) și procedează la solutionare în termenul legal; 

 Culege materialele și actele doveditoare necesare formularii apărării în instanță de 

judecată, solicita punctele de vedere de la compartimentele de specialitate; 

 Prezintă secretarului întâmpinarea, pentru verificare și avizare; 

 Expediaza întâmpinarea la instanță de judecată pe rolul căreia se afla dosarul; 

 Redacteaza pe parcursul judecării în prima instanță, precizările sau notele de ședință, 

daca este cazul; 

 Prezinta secretarului precizările sau notele de ședință, pe parcursul judecării în prima 

instanță, daca este cazul; 

 Primește hotărârea judecătoreasca pronunțată de prima instanță, o înregistrează și 

pregătește formularea căilor de atac, dacă este cazul (apel, recurs); 

 Semnează calea de atac; 

 Semnează investirea cu formulă executorie a hotărârii judecătorești rărnasă definitivă și 

irevocabilă; 

 Solicită punerea în executare a hotărârii prin intermediul executorului judecătoresc, dacă 

partea care a pierdut procesul nu se conforrneaza de bunăvoie dispozițiilor hotărârii; 

 Propune contestația de executare, în situația în care instituția pierde procesul și este 

notificată să execute hotărârea judecătorească; 

 Forrnulează și prezintă primarului pentru avizare întâmpinarea, în cazul în care calea de 

atac este promovată de partea adversa, eventualele căi de atac extraordinare, dacă este 

cazul; 
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 Solicită și prezintă primarului pentru avizare investirea cu formulă executorie a hotărârii 

judecătorești rămasă definitivă și irevocabilă, punerea în executare a hotărârii prin 

intermediul executorului judecătoresc, dacă partea care a pierdut procesul nu se 

conformeaza de bunăvoie dispozițiilor hotărârii; 

 Forrnuleaza contestația de executare, în situația în care instituția pierde procesul și este 

notificată să execute hotărârea judecătorească. 
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  
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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 

 

NEGOCIEREA CLAUZELOR CONTRACTUALE,  

AVIZAREA ȘI URMĂRIREA CONTRACTELOR 

 

 

P.O. CJ. 02 
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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in 

cadrul editiei procedurii operationale 

 

Elemente 

privind 

responsabilii/ 

operatiunea 

Numele si 

prenumele 

 

Functia 

 

Data 

 

Semnatura 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat Horhotă Costel 
Consilier 

juridic 
16.04.2018  

1.2. Verificat Moscu Ioan 
Comisie 

SCIM 
16.04.2018  

1.3 Aprobat Stanciu Ghiorghe Primar 16.04.2018  
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2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale  

 

Ediţia/ revizia  

în cadrul ediţiei 

Componenta 

revizuită 

Modalitatea 

reviziei 

Data de la care se 

aplica prevederile 

ediţiei sau reviziei 

ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 X X 01.02.2017 

2.2 Revizia 1 X X 16.04.2018 

2.3 Revizia 2    
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3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul editiei 

procedurii operationale  

 

Nr. 

crt. 

 

Scopul 

difuzării 

 

Ex. 

nr. 
Comp.  Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnătura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 
Informare 

/ Aplicare 
1 Juridic Responsabil 

Horhotă 

Costel 
16.04.2018  

3.2 Aprobare 2 Primar Primar 
Stanciu 

Ghiorghe 
16.04.2018  

3.3 Verificare 1 
Comisie 

SCIM 
Presedinte  Moscu Ioan 16.04.2018  

3.4 Arhivare 1 Juridic Responsabil 
Horhotă 

Costel 
16.04.2018  
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4. Scopul procedurii operaţionale 

4.1. Scopul procedurii:  

 Prezenta procedură stabileşte verificarea condiţiilor de legalitate „ad validitatem” şi „ad 

probationem” în cazul contractelor civile şi comerciale încheiate de către Comuna Prisacani. 

 

4.2. Sunt urmaţi paşii specifici cu privire la existenţa documentelor adecvate derulării 

activităţilor, urmărindu-se asigurarea unui circuit corect, eficient şi operativ. 

 

4.3. Asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului sau de 

modificare / înlocuire a atribuţiilor fiecărui salariat, prin faptul că, procedurarea activităţii permite 

aplicarea acesteia de către orice alt salariat care îl înlocuieşte pe cel în funcţie la data elaborării prezentei 

proceduri. 

 

4.4. Sprijină auditul şi / sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi / sau control.  
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 

5.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională; 

 Procedura se aplică de către toate compartimentele din cadrul Comunei Prisacani şi este 

compusă din 4 activităţi principale: 

1. Primirea solicitărilor de avizare a contractelor civile şi comerciale în care Comuna 

Prisacani este parte. 

2. Analiza şi verificarea condiţiilor de legalitate cerute pentru încheierea valabilă a 

contractelor civile şi comerciale. 

3. Formularea de propuneri de modificare a clauzelor contractuale în conformitate cu 

prevederile legale şi cu interesul Comunei Prisacani. 

4. Avizarea contractului, indiferent de natura civilă sau comercială a acestuia.  

 

5.2. Delimitarea explicită a activităţii  

Principiul de bază îl contituie asigurarea cadrului juridic si procedural pentru contractele 

încheiate de unitatea administrativ teritorială și persoanele fizice și/sau juridice. 

 

5.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea 

procedurată - activităţile de care depinde activitatea definită prin prezenta procedură se referă la 

activitatea din cadrul compartimentului juridic referitoare la contracte. 

  

5.4 Listarea compartimentelor furnizoare de date şi / sau beneficiare de rezultate ale activităţi 

- Compartimentele implicate în derularea operaţiunilor :  

- Compartiment financiar contabil; 

- Compartimentul resurse umane; 

- Compartimentul impozite și taxe;  

- Compartimentul urbanism / amenajarea teritoriului; 

- Compartiment Registrul Agricol; 

- Compartiment Cadastru / Agricultură. 

 

 

 

 



COMUNA PRISACANI 
JUDEȚUL IAȘI 

 
COMPARTIMENT 

JURIDIC 

PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 
NEGOCIEREA CLAUZELOR 

CONTRACTUALE, AVIZAREA ȘI 
URMĂRIREA CONTRACTELOR 

Ediţia: 1 
Nr. De exemplare : 2 

Revizia: - 
Nr.de ex. : - 

Cod: P.O.CJ. 02 Pagina ...... din ..... 
Exemplar nr.: ........ 

 

32 

6. Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate 

 

6.1. Reglementări Internaţionale 

NU ESTE CAZUL 

6.2. Legislaţia primară 

 Legea 215 / 2001 a administratiei publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea 514 / 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea 554 / 2004 privind Contenciosul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Noul Cod civil; 

 Cod de procedura civila; 

 

6.3. Legislaţia secundară 

- Legea 215 / 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărâri ale Consiliului local; 

- Dispoziții ale primarului, instrucțiuni, precizări. 

 

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale unităţii 

- Organigrama; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare; 

- Fişele posturilor. 
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7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională 

7.1. Definiţii ale termenilor 

Procedura operaţională - Prezentarea formalizata, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul 

procesual. 

Ediţie a unei proceduri operaţionale - Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 

operaţionale, aprobată şi difuzată. 

Revizia în cadrul unei ediţii - Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau alteia asemenea, 

după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au 

fost aprobate şi difuzate. 

 

Definiții specifice : 

1. persoana vatamata - orice persoană titulară a unui drept ori a unui interes legitim, 

vatamata de o autoritate publica printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în 

termenul legal a unei cereri; 

2. autoritate publica - orice organ de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale care 

actioneaza, în regim de putere publica, pentru satisfacerea unui interes legitim public; 

3. act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o 

autoritate publica, în regim de putere publica, în vederea organizarii executarii legii sau 

a executarii în concret a legii, care da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice; 

sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, si contractele incheiate de 

autoritatile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publica, 

executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizitiile publice; 

prin legi speciale pot ft prevazute și alte categorii de contracte administrative supuse 

cornpetentei instantelor de contencios administrativ; 

4. act administrativ-jurisdictional - actul emis de o autoritate administrativa investita, prin 

lege organica, cu atributii de jurisdictie administrativa speciala; 

5. jurisdictie adrninistrativa speciala - activitatea infaptuita de o autoritate adrninistrativa 

care are, conform legii organice speciale în materie, cornpetenta de solutionare a unui 

conflict privind un act administrativ, dupa o procedura bazata pe principiile 

contradictorialitatii, asigurarii dreptului la aparare și independentei activitatii 

adrninistrativ-jurisdictionale; 
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6. contencios administrativ - activitatea de solutionare de catre instantele de contencios 

administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel putin una dintre 

părți este o autoritate publica, iar conflictul s-a nascut fie din emiterea sau incheierea, 

dupa caz, a unui act administrativ, în sensul prezentei legi, fie din nesolutionarea în 

termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept 

sau la un interes legitim; 

7. instanță de contencios administrativ - Sectia de contencios administrativ și fiscal a 

Inaltei Curti de Casatie și Justitie, sectiile de contencios administrativ si fiscal ale 

curtilor de apel si tribunalele adrninistrativ-fiscale; 

8. nesolutionare în termenul legal a unei cereri - faptul de a nu raspunde solicitantului în 

termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii, daca prin lege nu se prevede alt termen; 

9. refuz nejustificat de a solutiona o cerere - exprimarea explicita, cu exces de putere, a 

vointei de a nu rezolva cererea unei persoane; este asimilata refuzului nejustificat si 

nepunerea în executare a actului administrativ emis ca urmare a solutionarii favorabile 

a cererii sau, dupa caz, a plangerii prealabile; 

10. plangere prealabila - cererea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei 

ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual 

sau normativ, în sensul revocarii sau modificarii acestuia; 

11. serviciu public - activitatea organizata sau, dupa caz, autorizata de o autoritate publica, 

în scopul satisfacerii unui interes legitim public; 

12. exces de putere - exercitarea dreptului de apreciere al autoritatilor publice prin 

incalcarea limitelor competentei prevazute de lege sau prin incalcarea drepturilor si 

libertatilor cetatenilor; 

13. drept vatamat - orice drept prevazut de Constitutie, de lege sau de alt act normativ, 

caruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ; 

14. interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, în considerarea 

realizarii unui drept subiectiv viitor și previzibil, prefigurat; 

15. interes legitim public - interesul care vizeaza ordinea de drept și dernocratia 

constitutionala, garantarea drepturilor, libertatilor și indatoririlor fundamentale ale 

cetatenilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea cornpetentei autoritatilor 

publice; 
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16. paguba iminenta - prejudiciul material viitor si previzibil sau, dupa caz, perturbarea 

previzibila grava a functionarii unei autoritati publice sau a unui serviciu public; 

17. cazuri binejustificate - imprejurarile legate de starea de fapt si de drept, care sunt de 

natură sa creeze o indoiala serioasa în privinta legalitatii actului administrativ; 

18. instanță de executare - instanță care a solutionat fondul litigiului de contencios 

administrativ. 

 

7.2. Abrevieri ale termenilor 

Abrevierea Termenul abreviat 

OPC Ordonator principal de credite 

E elaborare 

V verificare 

Ap aprobare 

Ah arhivare 

Acp alte compartimente 
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8. Descrierea procedurii operaţionale 

8.1. Generalităţi 

 Compartimentul juridic colaborarea cu toate compartimentele de specialitate din cadrul 

Comunei Prisacani cu privire la negocierea, redactarea, incheierea, urmărirea, modificarea, completarea 

si incetarea contractelor. 

 Consilierul juridic asigurã consultanță juridică și reprezentare pentru elaborarea și negocierea 

unor proiecte de contract, cu caracter juridic care privesc domeniul de activitate al Comunei Prisacani 

sau propune avizarea și contrasemnarea pentru legalitate a acestora. 

 

 

8.2. Resurse necesare 

8.3.1. Resurse materiale : hărţi, fotografii, prezentări power point, cd – uri, dvd – uri, 

calculatoare, internet, birotica, consumabile; 

8.3.2. Resurse umane : conform organigramei şi statului de personal; 

8.3.3. Resurse financiare : prevederile bugetare ale sumelor necesare. 

 

 

8.3. Modul de lucru 

8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Compartimentul juridic, are ca atribuții :  

- Participa si colaboreaza la intocmirea, elaborarea, negocierea clauzelor din contracte, la 

solicitarea directiilor/departamentelor/serviciilor/birourilor din cadrul Comunei Prisacani; 

- Avizează contractile, in care Comunei Prisacani este parte; 

- Urmărește îndeplinirea de către părți a clauzelor contractuale; 

 

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii 

 Primirea solicitărilor de avizare a contractelor civile şi comerciale 

Compartimentele sau structurile de specialitate din cadrul Comunei Prisacani solicita 

compartimentului juridic, avizarea contractelor civile sau, după caz comerciale în care Comuna 

Prisacani are calitatea de parte semnatară.  
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 Solicitarea de avizare a contractelor civile sau comerciale se realizează sub forma unei note 

scrise în care sunt prezentate detaliat motivele încheierii contractului cât şi justificarea economică a 

acestuia. 

 

 Analiza şi verificarea condiţiilor de legalitate cerute pentru încheierea valabilă a 

contractelor civile şi comerciale. 

La primirea contractelor civile sau comerciale în forma prevăzută de lege, compartimentul 

juridic, procedează de îndată la înregistrarea acestora şi la verificarea îndeplinirii condiţiilor de formă 

şi de fond prevăzute de lege. 

 

 Formularea de propuneri de modificare a clauzelor contractuale în conformitate cu 

prevederile legale şi cu interesul Comuna Prisacani. 

În această etapă compartimentul juridic are obligaţia de a formula eventuale observaţii şi 

propuneri necesare respectării condiţiilor cerute de lege şi interesului unității. Modificarea clauzelor 

urmăresc concordanţa dintre clauzele contractului şi condiţiile cerute de lege pentru încheierea valabila 

a contractului. 

 

 Avizarea contractului, indiferent de natura civilă sau comercială a acestuia.  

După ce eventualele modificările propuse sunt operate în cuprinsul contractului, acesta va fi 

avizat de compartimentul juridic. În cazul proiectelor şi programelor cu finanţare europeană 

nerambursabilă avizarea contractului în speţă se va face de consilierul juridic desemnat prin delegare 

de competenţă prin dispoziție a primarului. 
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 9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

Nr. 

crt. 
Compartimentul Document Acţiune/Operaţiunea Termen 

1. 
Toate 

compartimentele 

Proiect de contract 

civil sau comercial 

Primirea solicitărilor de 

avizare a contractelor civile 

şi comerciale în care 

Comuna Prisacani este 

parte. 

1 zi 

2. Consilierul juridic 
Proiect de contract 

civil sau comercial 

Analiza şi verificarea 

condiţiilor de legalitate 

cerute pentru încheierea 

valabilă a contractelor 

civile şi comerciale. 

1 zi 

3. Consilierul juridic  

Punct de vedere 

scris în cazul 

neconcordanţelor 

între clauzele 

contractuale şi 

condiţiile cerute de 

lege pentru 

încheierea valabilă 

a contractului. 

Formularea de propuneri de 

modificare a clauzelor 

contractuale în 

conformitate cu prevederile 

legale şi cu interesul 

Comuna Prisacani. 

1 zi 

4. Consilierul juridic  

Emiterea avizului 

referitor la 

contractul civil sau, 

după caz, comercial 

Avizarea contractului, 

indiferent de natura civilă 

sau comercială a acestuia. 

1 zi 

5 Consilierul juridic Contractul 

Urmărirea îndeplinirii 

clauzelor contractuale de 

către părțile semnatare 

Permanent 
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10. Anexe, inregistrari, arhivari 

Cod formular 
Denumirea 

anexei 

1 2 
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11. Cuprins 

Numarul 

componentei 

în cadrul 

procedurii 

operaţionale 

Denumirea componentei în cadrul procedurii operaţionale Pag. 

0 Coperta  

1 
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, 

după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale 
 

2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii operaţionale  

3 Lista persoanelor la care se difuzeaza ediţia  

4 Scopul procedurii operaţionale  

5 Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale  

6 Documente de referinţă (reglementari) aplicabile activităţii procedurate  

7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională  

8 Descrierea procedurii operaţionale  

9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii  

10 Anexe, înregistrări, arhivări  

11 Cuprins  

 


