
ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI PARVA 

 

D I S P O Z I T I E 

privind stabilirea unor masuri in legatura cu pastrarea si utilizarea sigiliului cu Stema Romaniei si a stampilelor 

din Primaria comunei Parva precum si categoriile de acte pe care se aplica sigiliul cu Stema Romaniei 

 

PRIMARUL COMUNEI PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD: 

 

 Avand in vedere: 

 -raportul nr.935/27.03.2013 intocmit de domnul Calus Ioan secretarul comunei Parva, prin care se arata 

necesitatea emiterii unei dispozitii privind stabilirea unor masuri in legatura cu pastrarea si utilizarea sigiliului cu 

Stema Romaniei si a stampilelor din Primaria comunei Parva precum si categoriile de acte pe care se aplica 

sigiliul cu Stema Romaniei; 

 -prevederile Dispozitiei Primarului comunei Parva,nr.266/28.03.2004 privind pastrarea si utilizarea 

sigiliului cu Stema Romaniei; 

 -prevederile art.15 si art.16 din Legea nr.75/1994 priivind aprobarea drapelului Romaniei,intonarea 

imnului national si folosirea sigiliului cu Stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice; 

 -prevederile art.2-art.5,art.10 alin.(3),art.11 si art.12 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.544/2003 

privind modelul sigiliilor cu Stema Romaniei,pastrarea si utilizarea acestora,precum si scoaterea din folosinta a 

sigiliilor cu stema Romaniei,uzate sau care devin nefolosibile; 

 -prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 

aprobata prin Legea nr.180/2002,cu modificarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art.61,art.62,art.63 alin.1 lit”a”-alin.(2) l, art.68 alin.(1) si art.115 alin (1) lit.”a” din 

Legea nr.215/2001-republicata cu modificari si completari ulterioare: 

 

D I  S P U N : 

 

 Art. 1. –Sigiliul rotund cu Stema Romaniei cu inscriptia ”PRIMAR” se utilizeaza de catre Primar si se 

incredinteaza spre pastrare d-nului Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 Art. 2. –Sigiliul cu Stema Romaniei cu inscriptia “PRIMAR” se aplica pe corespondenta oficiala precum 

si pe dispozitiile emise de Primarul comunei Parva, garantand autenticitatea actelor emise de Primar. 

 Art.3. –Categoria de acte pe care se a aplica sigiliul cu Stema Romaniei sunt prevazute in Anexa nr.1, 

care face parte integranta din prezenta dispozitie.  

 Art.4. –Sigiliul cu Stema Romaniei cu ,,Comuna PARVA,,se incredinteaza spre pastrare si utilizare d-

nului Strugari Ioan-Primarul comunei Parva si se aplica pe actele prevazute in Anexa nr.2, care face parte 

integranta din prezenta dispozitie.  

Art.5. –Se incredinteaza d-nul Calus Ioan-Secretarul comunei Parva,spre pastrare si utilizare a sigiliului 

cu Stema Romaniei cu inscriptia “CONSILIUL LOCAL PARVA”,garantand autenticitatea actelor emise de 

Secretar. 

Art.6. –Sigiliul cu Stema Romaniei cu inscriptia “CONSILIUL LOCAL PARVA” se aplica pe 

corespondenta oficiala a consiliului local, precum si pe hotararile adoptate de Consiliul local al comunei Parva si 

semnate, conform Regulamentului de organizare si functionare al acestuia. 

Art.7. –(1) Pentru toate celelalte categorii de acte se folosesc stampilele cu inscriptia “PRIMARIA 

COMUNEI PARVA 1; PRIMARIA COMUNEI PARVA 2; PRIMARIA COMUNEI PARVA- 

REGISTRATURA, respectiv stampila cu inscriptia “CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA”. 

 (2) Stampila cu inscriptia “PRIMARIA COMUNEI PARVA 1 se pastreaza si se utilizeaza de 

Primarul comunei Parva, aplicandu-se pe corespondenta semnata de acesta. 

 (3) Stampila cu inscriptia “PRIMARIA COMUNEI PARVA 2 se aplica pe corespondenta 

semnata de Primarul, Viceprimarul si Secretarul comunei Parva. 

 (4) Stampila cu inscriptia “PRIMARUL COMUNEI PARVA-REGISTRATURA”se aplica pe 

corespondenta semnata de catre fiecare compartiment din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Parva. 

 (5) Stampila cu inscriptia “CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA”se aplica pe 

corespondenta uzuala a Consiliului local al comunei Parva. 



 

 Art.8. –Se incredinteaza d-nul Calus Ioan-Secretarul comunei Parva spre pastrare si utilizare, stampila cu 

inscriptia “PRIMARIA COMUNEI PARVA 2”. 

Art.9. –Se incredinteaza d-soara Vartolomei Saveta, avand functia de referent de specialitate III la 

Compartimentul Secretariat,Registratura-Relatii publice,spre pastrare si utilizare, stampila patrata cu inscriptia 

“PRIMARIA COMUNEI PARVA-REGISTRATURA”. 

Art.10. –Utilizarea stampilei/parafa avand inscriptionat specimenul de semnatura a Primarului, 

Viceprimarului sau a altor functionari publici de conducere, se face, dupa caz, de catre persoanele in causa sau de 

persoanele desemnate de catre acestia,pe raspunderea titularilor specimenului de semnatura. 

Art.11. –Sigiliul rotund cu Stema Romaniei cu inscriptia “STARE CIVILA” se pastreaza si se utilizeaza 

de d-nul Calus Ioan-ofiter de stare civila delegat si se aplica pe actele de stare civila, garantand autenticitatea 

acestor acte. 

Art112 –(1) In lipsa persoanelor imputernicite prin presenta dispozitie cu pastrarea si utilizarea sigiliilor si 

a stampilelor, gestionarea acestora se face de inlocuitorii de drept ai titularilor functiei publice. 

 (2) In lipsa persoanelor prevazute la alin.(1),pastrarea si utilizarea sigiliilor si a stampilelor se va 

asigura de catre functionarii publici care exercita atributiile titularului functiei publice, prin grija functionarului 

public cu atributii de resurse umane, care raspunde de indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in acest sens. 

 (3) Predarea-primirea sigiliilor si/sau a stampilelor,dupa caz,se face pe baza de proces-verbal de 

predare-primire. 

 (4) Evidenta sigiliilor si stampilelor se tine in Registrul sigiliilor, stampilelor si parafelor,de catre 

d-nul Calus Ioan-Secretarul comunei Parva. 

Art.13 Sigiliile cu Stema Romaniei se tin in casete si dulapuri inchise la secretarul comunei Parva. 

Art.14. – (1) Distrugerea sigiliilor si stampilelor din cauciuc scoase din uz se va face de catre Comisia de 

casare,ce se constituie in urmatoarea componenta: 

 a)-D-nul Calus Ioa-Secretarul comunei Parva 

 b)-D-soara Vartolomei Saveta-referent de specialitate III 

 c)-D-nul Scurtu Ioan-Sef serviciu Situatii de Urgenta. 

    (2) Distrugerea se va face dupa aprobarea de catre Comisia de selectionare,care functioneaza in 

cadrul Primariei comunei Parva si cu avizul prealabil al Directiei Judetene a Arhivelor Nationale Bistrita-Nasaud. 

   (3) Comisia de casare va proceda la distrugerea sigiliilor si a stampilelor din cauciuc, prin 

incinerare, intocmind in acest sens un proces-verbal. 

Art.15. –Functionarul public cu atributii de resurse umane si sefii compartimentelor din care fac parte 

functionarii publici cu atributii in gestionarea sigiliilor si stampilelor prevazute la art.1,art.4,art.7-9,art.12 si art.14, 

din presenta dispozitie, vor completa fisele posturilor acestora, conform prevederilor prezentei dispozitii. 

Art.16. –Nerespectarea prevederilor prezentei dispozitii de catre persoanele nominalizate atrage 

raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii. 

Art.17. -Cu data emiterii acestei dispozitii inceteaza prevederile Dispozitiei Primarului comunei Parva nr. 

266/28.03.2004 privind pastrarea si utilizarea sigiliului cu Stema Romaniei. 

Art.18. –Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza Secretarul comunei 

Parva si persoanele nominalizate in art.1,art.4,art.7-9,art.12 si art.14 din presenta dispozitie. 

 Art.19. Prezenta dispozitie se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului prin afisare la 

Avizierul Primariei comunei Parva,orice alte mijloace si se comunica cu: 

- Institiutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud; 

- D-nul Strugari Ioan-Primarul comunei Parva; 

- D-nul Calus Toader-Vasile-viceprimarul comunei Parva; 

- D-nul Calus Ioan-Secretarul comunei Parva; 

- Persoanele prevazute in prezenta dispozitie. 

 

 

      PRIMAR,               Avizat de legalitate secretar, 

          STRUGARI IOAN                                                                                      Calus Ioan 

 

 

 

Nr.34 din 27.03.2013 

                         



                ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

PRIMARIA COMUNEI PARVA 

       Nr. 935/27.03.2013 

RAPORT 

             privind stabilirea unor masuri in legatura cu pastrarea si utilizarea sigiliului cu Stema Romaniei si a 

stampilelor din Primaria comunei Parva precum si categoriile de acte pe care se aplica sigiliul cu Stema Romaniei 

 

SECRETARUL COMUNEI PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD: 

 

 Avand in vedere: 

 -necesitatea emiterii unei dispozitii privind stabilirea unor masuri in legatura cu pastrarea si utilizarea 

sigiliului cu Stema Romaniei si a stampilelor din Primaria comunei Parva precum si categoriile de acte pe care se 

aplica sigiliul cu Stema Romaniei; 

 -prevederile Dispozitiei Primarului comunei Parva,nr.266/28.03.2004 privind pastrarea si utilizarea 

sigiliului cu Stema Romaniei; 

 -prevederile art.15 si art.16 din Legea nr.75/1994 priivind aprobarea drapelului Romaniei,intonarea 

imnului national si folosirea sigiliului cu Stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice; 

 -prevederile art.2-art.5,art.10 alin.(3),art.11 si art.12 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.544/2003 

privind modelul sigiliilor cu Stema Romaniei,pastrarea si utilizarea acestora,precum si scoaterea din folosinta a 

sigiliilor cu stema Romaniei,uzate sau care devin nefolosibile; 

 -prevederile Ordonantei Guvernului Romaniei nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 

aprobata prin Legea nr.180/2002,cu modificarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art.61,art.62,art.63 alin.1 lit”a”-alin.(2) l, art.68 alin.(1) si art.115 alin (1) lit.”a” din 

Legea nr.215/2001-republicata cu modificari si completari ulterioare: 

 

                 CONSTAT: 

D-nule Primar Strugari Ioan-necesitatea emiterii unei dispozitii prin care : 

 Cu data emiterii acesteia sa se stabileasca urmatoarele : 

 Sigiliul rotund cu Stema Romaniei cu inscriptia ”PRIMAR” sa se utilizeze de catre Primar si se 

incredinteaza spre pastrare d-nului Strugari Ioan-Primar al comunei Parva. 

 Sigiliul cu Stema Romaniei cu inscriptia “PRIMAR” sa se aplice pe corespondenta oficiala precum si pe 

dispozitiile emise de Primarul comunei Parva, garantand autenticitatea actelor emise de Primar. 

 Categoria de acte pe care se a aplica sigiliul cu Stema Romaniei sunt prevazute in Anexa nr.1, care sa faca 

parte integranta din  dispozitie. 

 Sigiliul cu Stema Romaniei cu ,,Comuna PARVA,, sa se incredinteze spre pastrare si utilizare d-nului 

Strugari Ioan-Primarul comunei Parva si sa se aplice pe actele prevazute in Anexa nr.2, care sa faca parte 

integranta din  dispozitie.   

Sa se incredinteaza d-nul Calus Ioan-Secretarul comunei Parva, spre pastrare si utilizare a sigiliului cu 

Stema Romaniei cu inscriptia “CONSILIUL LOCAL PARVA”,garantand autenticitatea actelor emise de 

Secretar. 

Sigiliul cu Stema Romaniei cu inscriptia “CONSILIUL LOCAL PARVA” sa se aplice pe corespondenta 

oficiala a consiliului local, precum si pe hotararile adoptate de Consiliul local al comunei Parva si semnate, 

conform Regulamentului de organizare si functionare al acestuia. 

Pentru toate celelalte categorii de acte sa se folosesca stampilele cu inscriptia “PRIMARIA COMUNEI 

PARVA 1; PRIMARIA COMUNEI PARVA 2; PRIMARIA COMUNEI PARVA- REGISTRATURA, 

respectiv stampila cu inscriptia “CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA”. 

Stampila cu inscriptia “PRIMARIA COMUNEI PARVA 1 sa se pastreaze si sa se utilizeaze de Primarul 

comunei Parva, aplicandu-se pe corespondenta semnata de acesta. 

Stampila cu inscriptia “PRIMARIA COMUNEI PARVA 2 sa se aplice pe corespondenta semnata de 

Primarul, Viceprimarul si Secretarul comunei Parva. 

Stampila cu inscriptia “PRIMARUL COMUNEI PARVA-REGISTRATURA”sa se aplice pe 

corespondenta semnata de catre fiecare compartiment din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Parva. 

Stampila cu inscriptia “CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA” sa se aplice pe corespondenta 

uzuala a Consiliului local al comunei Parva. 



 Sa se incredinteze d-nul Calus Ioan-Secretarul comunei Parva spre pastrarea si utilizarea, stampilei cu 

inscriptia “PRIMARIA COMUNEI PARVA 2” 

Sa se incredinteze d-soara Vartolomei Saveta, avand functia de referent de specialitate III la 

Compartimentul Secretariat,Registratura-Relatii publice, spre pastrarea si utilizarea, stampilei patrata cu inscriptia 

“PRIMARIA COMUNEI PARVA-REGISTRATURA”. 

Utilizarea stampilei/parafa avand inscriptionat specimenul de semnatura a Primarului, Viceprimarului sau 

a altor functionari publici de conducere, sa se faca, dupa caz, de catre persoanele in causa sau de persoanele 

desemnate de catre acestia,pe raspunderea titularilor specimenului de semnatura. 

Sigiliul rotund cu Stema Romaniei cu inscriptia “STARE CIVILA” sa se pastreze si sa se utilizeze de d-

nul Calus Ioan-ofiter de stare civila delegat si se va aplica pe actele de stare civila, garantand autenticitatea acestor 

acte. 

In lipsa persoanelor imputernicite prin presenta dispozitie cu pastrarea si utilizarea sigiliilor si a 

stampilelor, gestionarea acestora sa se faca de inlocuitorii de drept ai titularilor functiei publice. 

In lipsa persoanelor prevazute la alin.(1),pastrarea si utilizarea sigiliilor si a stampilelor sa se asigure de 

catre functionarii publici care exercita atributiile titularului functiei publice, prin grija functionarului public cu 

atributii de resurse umane, care raspunde de indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in acest sens. 

Predarea-primirea sigiliilor si/sau a stampilelor,dupa caz,se va face pe baza de proces-verbal de predare-

primire. 

Evidenta sigiliilor si stampilelor sa se tina in Registrul sigiliilor, stampilelor si parafelor, de catre d-nul 

Calus Ioan-Secretarul comunei Parva. 

Sigiliile cu Stema Romaniei se vor tine in casete si dulapuri inchise la secretarul comunei Parva. 

  Distrugerea sigiliilor si stampilelor din cauciuc scoase din uz se va face de catre Comisia de casare,ce se 

constituie in urmatoarea componenta: 

 a)-D-nul Calus Ioa-Secretarul comunei Parva 

 b)-D-soara Vartolomei Saveta-referent de specialitate III 

 c)-D-nul Scurtu Ioan-Sef serviciu Situatii de Urgenta. 

Distrugerea sa se faca dupa aprobarea de catre Comisia de selectionare, care functioneaza in cadrul 

Primariei comunei Parva si cu avizul prealabil al Directiei Judetene a Arhivelor Nationale Bistrita-Nasaud. 

Comisia de casare va proceda la distrugerea sigiliilor si a stampilelor din cauciuc, prin incinerare, 

intocmind in acest sens un proces-verbal. 

Functionarul public cu atributii de resurse umane si sefii compartimentelor din care fac parte functionarii 

publici cu atributii in gestionarea sigiliilor si stampilelor prevazute la art.1,art.4,art.7-9,art.12 si art.14, din presenta 

dispozitie, vor completa fisele posturilor acestora, conform prevederilor prezentei dispozitii. 

Pentru nerespectarea prevederilor prezentei dispozitii de catre persoanele nominalizate va atrage 

raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii. 

 

 

 

      INTOCMIT, 

      SECRETAR, 

                CALUS IOAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        ANEXA NR. 1 
      La Dispozitia Primarului nr. 34/27.03.2013. 
 
 
 

CATEGORI DE ACTE 
pe care se aplica sigiliul cu Stema Roamniei cu inscriptia ,,PRIMAR,, 

 
1. Dispozitiile emise de primar ; 
2. Actiuni judiciare si acte de procedura formulate in cauze in care 

Primarul, Primaria sau Comuna Parva prin Primar este parte si 
delegatiile persoanelor imputernicite de Primar sa exercite drepturile si 
sa asume obligatiile civile in aceste cauze ; 

3. Corespondenta oficiala adresata Presedintelui Romaniei,Guvernului 
Romaniei, ministerelor si a altor autoritati ale administratiei publice 
centrale si locale ; 

4. Corespondenta oficiala adresata altor autoritati ale administratiei pu-
blice centrale si locale din strainatate ; 

5. Expuneri de motive la proiectele de hotarare,rapoarte adresate consi-
liului local ; 

6. Orice alte acte semnate de catre Primar in exercitarea atributiilor preva-
zute de lege (autorizatii, certificate, contracte, avize, note de constatare, 
rapoarte si alte acte care angajeaza patrimonial institutia, semnate de 
primar). 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         ANEXA NR. 2 
      La Dispozitia Primarului nr. 34/27.03.2013. 
 
 
 

CATEGORI DE ACTE 
pe care se aplica sigiliul cu Stema Roamniei cu inscriptia ,,Comuna PARVA,, 

 
1. Acte semnate de Primar in calitate de ordonator principal de 

credite (ordine de plata,state de plata,ordonantari, angajamente de plata, 
buget local,toate actele contabile); 

2. Proiecte cu finantare europeana ; 
3. Contracte cu privire la patrimoniul comunei Parva ; 
4. Inventarierea domeniului public si privat al comunei Parva. 

 


