
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

PREŞEDINTE 

 

DISPOZIŢIA Nr. 308/2022 

pentru aprobarea Normelor procedurale privind primirea, înregistrarea, urmărirea 

modului de rezolvare şi expedierea corespondenţei 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, 

analizând Referatul Direcţiei juridice și dezvoltarea teritoriului nr. 2273/07.12.2022 

pentru aprobarea Normelor procedurale privind primirea, înregistrarea, urmărirea 

modului de rezolvare şi expedierea corespondenţei, 

luând în considerare prevederile: 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 148/2021 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Covasna, cu 

modificările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 147/2021 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Covasna, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 20/2004 privind aprobarea 

Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, termenele şi circulaţia proiectelor de 

hotărâri ale consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui, republicată în Monitorul 

Oficial al judeţului Covasna nr. 8 bis/2006; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 62/2020 privind 

aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna nr. 204/2020 privind 

desemnarea înlocuitorului de drept al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna şi 

delegarea unor atribuţii ale acestuia vicepreşedinţilor, secretarului judeţului precum şi 

administratorului public, cu modificările ulterioare, 

în temeiul art. 191 alin. (1) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a 

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

ulterioare, 

 

DISPUNE: 

 

 Art. 1. Se aprobă Normele procedurale privind primirea, înregistrarea, urmărirea 

modului de rezolvare şi expedierea corespondenţei, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta dispoziţie. 

 Art. 2. (1) Prevederile cuprinse în Normele procedurale aprobate la art. 1 vor fi 

aduse la cunoştinţa tuturor celor vizaţi prin grija şefilor direcțiilor, serviciilor, birourilor și 

compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna, 

sub semnătură. 

 (2) Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute în anexa la prezenta dispoziţie constituie 

abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a celor vinovaţi. 



 Art. 3. Prezenta dispoziţie se va publica în format electronic în Monitorul Oficial 

Local al judeţului Covasna prin grija secretarului general al județului Covasna. 

 Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Dispoziţia Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 158/2010 pentru aprobarea Normelor procedurale privind 

primirea, înregistrarea, urmărirea modului de rezolvare şi expedierea corespondenţei, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare. 

 Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire, respectiv cu urmărirea respectării normelor 

procedurale instituite prin prezenta, se însărcinează vicepreşedinţii, secretarul general al 

judeţului, administratorul public şi şefii direcțiilor, serviciilor, birourilor și 

compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Covasna. 

 

Sfântu Gheorghe, 08.12.2022. 

 

TAMÁS Sándor 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

        Contrasemnează, 

        SZTAKICS István-Attila 

        Secretar general al județului Covasna 

 

 

 

 

 

 
Prezenta se comunică astfel: 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna; 

- 2 ex. la Compartimentul administraţie publică; 

- câte un exemplar vicepreşedinţilor; 

- 1 ex. Secretarului general al judeţului Covasna; 

- 1 ex. Administratorului public; 

- câte un exemplar direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Covasna. 
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