
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMARUL COMUNEI CRISTIAN 
 

 
D I S P O Z I Ţ I A  nr. 221 din  26 octombrie 2021 

privind stabilirea de măsuri pentru utilizarea/neutilizarea sigiliilor/ștampilelor, 
începând cu data de 1 decembrie 2021 

  
Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120, alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din 
Constituția României, republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare;  

d)  art. 1, alin.(2), art. 3, art. 9, art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 105, art. 
106,  art. 154 alin. (1) - alin. (4), art. 155 alin. (1) lit. d), combinat cu alin. (5) lit. a) 
și lit. d), art. 197 alin. (1) și alin. (4), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și alin. (2), 
art. 240 alin. (1), art. 492 și art. 627 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

e) art. V din Ordonanța  Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 316/2015, cu modificările și 
completările ulterioare; 

f) art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema țării şi sigiliul statului, cu 
modificările ulterioare; 

g) art. 15 - art. 19 din Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului 
României, intonarea imnului național şi folosirea sigiliilor cu stema României de 
către autoritățile şi instituțiile publice, cu completările ulterioare; 

h) art. 248 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

i)  art. 11 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată; 
j) art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, 

art. 62  și art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

k)  Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.774/2019 privind 
reglementarea unor măsuri referitoare la semnarea şi aplicarea ștampilei pe 
documentele depuse de instituțiile publice la Trezoreria Statului; 

l) Hotărârea Guvernului  nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema 
României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosință a 
sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile; 

m) Art.1, art. 2 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 a  contenciosului 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 



n) Ordonanța Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea  eliberării 
cerificatelor și adeverințelor  de către autoritățile  publice centrale și locale; 

o) Hotărârii Consiliului Local nr. 46 din 30 martie 2021 privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții ale comunei Cristian; 

p) Regulamentului intern, aprobat prin Dispoziția primarului nr. 108 din 12 
iunie 2020; 

q) Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții, precum și a 
dispozițiilor emise de primarul comunei Cristian, aprobat prin Dispoziția primarului 
nr. 212/15.10.2020; 

r) Regulamentului cu privire la organizarea evidenței, circuitul 
documentelor neclasificate și folosirea sigiilor și stampilelor la nivelul Primariei 
comunei Cristian aprobat prin Dispoziția primarului nr. 200/13.10.2020; 

          Având în vedere: 
a)  Referatul de specialitate al secretarului general al comunei Cristian înregistrat sub 

nr.  18598/26.10.2021; 
În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. b), din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

GICU COJOCARU – PRIMARUL COMUNEI CRISTIAN, JUDEȚUL BRAȘOV  

                                        emite următoarea dispoziție  

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 decembrie 2021 se folosește sigiliul „PRIMARUL 
COMUNEI CRISTIAN” alături de semnătura persoanei competente pentru proiectele și 
dispozițiile emise de autoritatea executivă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, precum 
și 1(o) bucată ștampilă  ”COMUNA CRISTIAN”.  

(2) Pentru activitatea de stare civile și evidență a persoanei se utilizează sigiliul 
prevăzut la anexa nr. 2, precum și ștampilele/parafele prevăzute de reglementările specifice 
acestei activități. 

(3) Pentru exercitarea vizei de control financiar preventiv se utilizează sigiliul 
personal prevăzut la anexa nr. 3, precum și ștampilele/parafele prevăzute de reglementările 
specifice acestei activități. 

(4) Pentru oricare alte acte decât cele prevăzute la alin. (1), (2) și (3), create la nivelul 
Primăriei Comunei Cristian, ca structură funcțională, certificarea autenticității și forța juridică 
sunt date de semnătura persoanei competente, fără aplicarea sigiliului autorității executive.  

(5) În scopul eliminării oricărui echivoc în ceea ce privește lipsa unui sigiliu/ștampilă 
pe actele prevăzute la alin. (4), prin grija persoanei din compartimentul de resort la nivelul 
căruia se întocmește acel act, în partea de jos a acestuia, se face următoarea mențiune: 
C e r t i f i c a r e a  a u t e n t i c i t ă ț i i  ș i  f o r ț a  j u r i d i c ă  a  a c e s t u i  a c t  e s t e  d a t ă  
d e  s e m n ă t u r a  p e r s o a n e i  c o m p e t e n t e ,  f ă r ă  a p l i c a r e a  v r e u n u i  
s i g i l i u * .  
*Începând cu data de 1 ianuarie 2020, potrivit prevederilor art. 627 alin. (1) din Codul administrativ, cu modificările 
ulterioare, coroborat cu art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

(5) Mențiunea prevăzută la alin. (5) se poate efectua, după cum urmează: 
a) prin înscrierea textului într-o casetă, pe actele întocmite și imprimate utilizând  

tehnologia informatică proprie; 
b) prin aplicarea unei parafe pe actele întocmite ca formulare pre-tipărite. 



(6) Sigiliul autorității executive se păstrează și se aplică de către secretarul general al 
comunei Cristian ori, în lipsa acestuia, de către o altă persoană din aparatul de specialitate al 
primarului comunei anume stabilit. 

(7) Lista specimenelor de semnătură ale persoanelor competente să 
semneze/contrasemneze actele create la nivelul  Primăriei Comunei Cristian este prevăzuta în 
anexa nr. 4. 

Art. 3. - (1) Cererile, certificatele, adeverințele, declarațiile, contractele  sau orice alte 
acte ori înscrisuri emise/eliberate de persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, 
entitățile fără personalitate juridică, precum și de persoanele juridice de drept public, în care 
certificarea autenticității și forța juridică este dată de semnătura persoanei competente, depuse 
de petenți pentru valorificarea unor drepturi, vor fi însoțite de o declarație a acestuia, cu 
următorul conținut: 
Subsemnata/Subsemnatul ......................................................1 având codul numeric personal 
........................................1, domiciliat la adresa......................................................1, declar 
prin prezenta pe propria răspundere, că toate documentele furnizate și consemnate în 
prezenta cerere sunt corecte și complete. Înțeleg că omisiunea sau incorectitudinea în 
prezentarea documentelor, în scopul de a obține avantaje se pedepsește conform legii. 
Data ......................................., .......................................................2,  ................................3  
1Potrivit datelor din actul de identitate; 2 Prenumele și NUMELE, în clar. 3Prin semnare consimt prelucrarea datelor cu caracter personal. 
FOARTE IMPORTANT: Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările 
și completările ulterioare: Petentul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim prin solicitarea acestei 
declarații, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. 

 (2) Pentru operativitate, declarația prevăzută la alin. (1) se poate materializa și prin 
utilizarea unei parafe cu această mențiune care se aplică pe actul/înscrisul primit de la petent, 
care are obligația să înscrie, olograf, datele corespunzătoare spațiilor punctate, precum și să 
semneze. 

(3) Refuzul petentului de a semna declarația, în condițiile alin. (1) și alin. (2) se 
consideră documentație incompletă și conduce la respingerea cererii. 

Art. 5.  (1) Se scot din uz sigiliile și ștampilele din cauciuc având amprenta prevăzută 
în anexa nr. 5. și se supun aprobării Comisiei de selecționare, în condițiile art. 11 din Legea nr. 
16/1996. 

(2) Sigiliile și ștampilele prevăzute la alin. (1) se păstrează la compartimentele de 
specialitate până la întrunirea Comisiei de selecționare. 

Art. 6.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se obligă întreg personalul de 
la nivelul Primărie Comunei Cristian. 

Art. 7.  Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta. 
Art. 8.  Se abrogă  prevederile  cap.V,  art. 37, alin. (4) din Dispoziția primarului 

comunei nr. 200/13.10.2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea 
evidenței, circuitul documentelor neclasificate și folosirea sigiilor și stampilelor la nivelul 
Primariei comunei Cristian.  

Emisă în Cristian, la data de 26.10.2021  
 
               PRIMAR,                                                                Avizat pentru legalitate, 
         Gicu COJOCARU                                          Secretar General al Comunei Cristian, 

                                       Anca- Delia NECULA  
 
 

Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură;  1 ex. Resurse Umane, 1 ex. Angajati;  

AN/AN/5 ex. 

 



  
                                                                    Anexa nr. 1 la Dispoziția primarului nr. 221/2021 

 

MODELUL SIGILIULUI PRIMARULUI COMUNEI CRISTIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELUL STAMPILEI COMUNA CRISTIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Anexa nr. 2 la Dispoziția primarului nr. 221/26.10.2021 

 

 

 
 

1. Sigiliu aplicat de Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Sigiliu aplicat de Starea civilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Anexa nr. 3 la Dispoziția primarului nr. 221/2021 

 

MODELUL SIGILIULUI PERSOANEI RESPONSABILĂ CU ACORDAREA 

 VIZEI DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 4 la Dispoziția primarului nr. 221/2021 

 

SIGILIILE/ȘTAMPILE/PARAFE SCOASE DIN UZ 

 

 

1. Ștampila aplicată de Compartimentul Achiziții publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ștampila aplicată de Birou Finanțe- Buget, Contabilitate,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Stampila aplicată de Compartimentul Juridic, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 5 la Dispoziția primarului nr. 221/2021 

 

SPECIMENELE DE SEMNĂTURĂ ALE PERSOANELOR COMPETENTE SĂ 
SEMNEZE/CONTRASEMNEZE DOCUMENTELE CREATE LA NIVELUL 

PRIMĂRIEI COMUNEI CRISTIAN 

 

I. SPECIMENELE DE SEMNĂTURĂ A PERSOANELOR COMPETENTE SĂ 
SEMNEZE:  

Nr. 
crt. Funcția Prenumele și numele Specimenul de 

semnătură 

1 primarul comunei Gicu COJOCARU  

2 viceprimarul comunei Octavian BUTA  

 

II. SPECIMENUL DE SEMNĂTURĂ A PERSOANEI COMPETENTE SĂ 
CONTRASEMNEZE:  

Nr. 
crt. Funcția Prenumele și numele Specimenul de 

semnătură 

1 secretarul general al 
comunei 

Anca-Delia NECULA  

 

III. SPECIMENELE DE SEMNĂTURĂ A PERSOANELOR COMPETENTE SĂ  
ÎNTOCMEASCĂ/ AVIZEZE/ VERIFICE DOCUMENTE: 

1 Referent Mona Mihaela CEH  

2 Consilier juridic Angelica RUNCEANU  

3 Inspector Andrei MALUREANU  

4 Inspector Simona-Maria PINTILIE  



5 Inspector Cristina-Monica STAICU  

6 Inspector Georgeta-Carmen MOGA  

7 Inspector Simona-Daniela LINTA  

8 Referent Oana-Elena COZMA  

9 Consilier Achizitii 
Publice Radu-Cristian POP  

10 Inspector Mihaela-Cerasela STOIAN  

11 Consilier  Liliana-Nicoleta TEPOSU  

12 Consilier Cristina CARAVATEANU  

13 Arhitect Sef Maria-Mihaela 
ATANASOAIE 

 

14 Inspector Mirela-Mihaela TEPES  

15 Inspector Eugen-Claudius MAFTEI  

16 Referent Adrian FERTU  

17 Inspector Cornel BACALAM  



18 Referent George BECHEANU 
BOTAS 

 

19 Referent Cristina-Iuliana BALAN  

20 Inspector Nicolae HURJUI  

21 Arhivist Nicoleta DUTU  

22 Sef SVSU Aura IONITA  

23 Referent Gheorghe-Toni MOISE  

24 Bibliotecar Corina OLTEAN  

25 Referent Sorin DULGHERIU  

26 Politist Local Adrian-Liviu BUNESCU  

27 Politist Local Sorin MORAR  

28 Politist Local Gheorghe-Sebastian 
MUNTEAN 

 

29 Politist Local Gheorghe-Adrian 
NEGREA 

 

30 Politist Local Laurentiu-Ioan 
RUNCEANU 

 



31 Consilier Achizitii 
Publice Florian SERBAN  

32 Inspector Denisa-Erna DAN  

33 Inspector Monica PARPALA  

34           Sofer Vasile-Sebastian 
JIGAREA 

 

 

35          Îngrijitor           Ionela ENACHE  

 

 
 
 


