
 

 

 

 

 

 

 
 

CIRCUITUL, FORMA, FONDUL ȘI LEGALITATEA 

ACTELOR ADMINISTRATIVE PUBLICATE ÎN 

MONITORUL OFICIAL LOCAL ÎN FORMAT ELECTRONIC 
 

Concluziile analizei gradului și modului de implementare a Monitorului 

Oficial Local, la nivelul municipiilor, după 6 luni de la intrarea în vigoare a 

prevederilor Anexei la Codul administrativ, privind Procedura de organizare și 

publicare a monitoarelor oficiale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale, în format electronic:  

a. Nu este înțeles pe deplin circuitul, forma, fondul și legalitatea actelor 

normative adoptate la nivel local; multe dintre hotărârile consiliului local 

și dispozițiile primarului nu respectă legea;  

b. Nu este înțeles locul și rolul Monitorului Oficial local în procesul de 

transparență instituțională și în procesul de digitalizare a activității 

administrației publice locale; 

c. Nu sunt conștientizate consecințele neimplementării sau a implementării 

greșite a Monitorului Oficial Local; 
(analiza a fost realizată punctual, de către experții care au participat la elaborarea 

Codului administrativ, pe baza informațiilor existente în eticheta  

Monitorul Oficial Local din site-ul fiecărui municipiu la finele lunii iunie) 
  



 

 

TEMATICA SEMINARULUI ON-LINE: 
1. Anexa nr. 1 la Codul administrativ: spiritul și litera legii; scopul Monitorului Oficial 

Local; rolul Monitorului Oficial Local în relația cu instituția Prefectului; răspunderea 

secretarului general; 

2. Circuitul, forma, fondul și legalitatea actelor normative publicate în Monitorul Oficial 

Local; 

3. Greșeli frecvente în hotărârile consiliului local și în dispozițiile primarului; 

4. Structura corectă a Monitorului Oficial Local; greșeli frecvente în implementare; 

5. Conținutul fiecărei etichete a Monitorului Oficial Local, în conformitate cu legislația 

conexă Codului administrativ; 

6. Digitalizarea procesului legislativ local prin Monitorul Oficial Local în format electronic; 

publicarea unor documente scanate este doar muncă în plus și nu digitalizare.  
 

CERTIFICARE: 
Participanții la seminar primesc GRATUIT Certificatul de participare, eliberat în conformitate 

cu art. 6 alin. 2 din H.G. nr. 1066/2008, pentru un număr de 6 ore de formare; certificatul este 

nominal, cuprinde datele personale ale participantului, este înseriat și înregistrat sub număr 

unic în Registrul furnizorului de formare profesională și este transmis pe adresa de e-mail a 

participantului, specificată în fișa de înscriere; 
 

LECTORI: 
Emil DRĂGHICI, membru în comisia de elaborare a Codului administrativ, autorul Anexei nr. 1 

privind monitoarele oficiale locale în format electronic; Ionel-Răzvan FLOREA, coordonatorul 

programului de digitalizare al procesului legislativ local prin intermediul Monitorului Oficial 

Local în format electronic. 
 

DATE TEHNICE: 
Seminarul on-line se va desfășura audio-video, prin intermediul aplicației ZOOM; imediat după 

transmiterea fișei de înscriere, participanții vor fi contactați de către suportul nostru tehnic, 

pentru stabilirea și verificarea condițiilor tehnice. REPARTIZAREA LA SEMINAR SE FACE ÎN 

ORDINEA TRANSMITERII FIȘELOR DE ÎNSCRIERE, CONFORM OPȚIUNII PARTICIPANTULUI; 

PENTRU A ASIGURA INTERACTIVITATEA OPTIMĂ, NUMĂRUL DE CURSANȚI/SESIUNE ESTE 

LIMITAT LA 35. 

 

SESIUNI: 

□ Miercuri, 8 iulie, orele 9:30-15:30; 

□ Joi, 9 iulie, orele 9:30-15:30; 

□ Luni, 13 iulie, orele 9:30-15:30; 

 

Fișa de înscriere se transmite la office@faxmedia.ro; pentru informații 

suplimentare, contactați Secretariatul General Faxmedia la telefon 

0372/032.313. 


