
 
Ordonanta 75 din 28 august 2003, privind organizarea si functionarea serviciilor publice 
de editare a monitoarelor oficiale ale unitatilor administrativ-teritoriale 
 
 
Publicat in Monitorul Oficial nr. 619 din 30 august 2003  
Emitent: Guvernul  
 
In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 279/2003 privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonante,  
 
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta. 
 
Art. 1  
 
Prezenta ordonanta stabileste cadrul general pentru infiintarea, organizarea si functionarea 
serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale 
unitatilor administrativ-teritoriale. 
 
Art. 2  
 
(1) La nivelul judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti, se infiinteaza servicii publice de 
editare a monitoarelor oficiale.  
 
(2) Serviciul public de editare a monitoarelor oficiale se poate organiza in subordinea 
consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucuresti, cu sau fara personalitate juridica, sau in cadrul aparatului propriu, ca 
un compartiment distinct.  
 
(3) In municipii, sectoarele municipiului Bucuresti si orase se pot infiinta compartimente 
redactionale in aparatul propriu al consiliului local, care vor 
asigura editarea unor monitoare oficiale proprii. 
 
Art. 3  
 
Structura organizatorica, statul de functii si numarul de personal ale serviciului public, 
respectiv ale compartimentului redactional de editare a 
monitoarelor oficiale, se aproba prin hotarare a consiliului local sau judetean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz. 
 
Art. 4  
 
Monitorul oficial al judetului si al municipiului Bucuresti este publicatia oficiala care are ca 
obiect de activitate productia editoriala, tipografica si de 
difuzare a actelor si documentelor emise sau adoptate de autoritatile administratiei publice 
locale, presedintele consiliului judetean, prefect si 
serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale. 
 
Art. 5  
 



(1) In monitorul oficial al judetului si al municipiului Bucuresti se vor publica:  
 
a) hotararile si dispozitiile cu caracter normativ adoptate sau emise de autoritatile 
administratiei publice judetene si a municipiului Bucuresti, de 
cele ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti sau oraselor care nu au monitoare 
proprii, precum si de cele ale comunelor, cu respectarea 
prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare;  
 
b) dispozitiile cu caracter normativ ale presedintelui consiliului judetean;  
 
c) ordinele cu caracter normativ ale prefectului;  
 
d) acte ale serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, 
precum si, daca este cazul, ale ministerelor sau altor 
autoritati si institutii publice, care au aplicabilitate in judetul respectiv;  
 
e) alte documente si informatii de interes public, cu exceptia celor a caror publicitate se face, 
potrivit legii, prin alte mijloace;  
 
f) declaratii de politica judeteana si alte asemenea declaratii.  
 
(2) Hotararile si dispozitiile cu caracter normativ adoptate sau emise de autoritatile 
administratiei publice locale din municipii, sectoare ale 
municipiului Bucuresti sau din orase si comune, ale caror prevederi sunt obligatorii si pentru 
alti cetateni decat cei din unitatea 
administrativ-teritoriala respectiva, vor fi publicate in monitorul oficial al judetului. 
Publicarea se face prin grija secretarului. 
 
Art. 6  
 
Procedura publicarii actelor prevazute la art. 5, precum si modalitatile de difuzare a 
monitorului oficial se stabilesc prin hotarare a consiliului 
judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. 
 
Art. 7  
 
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale serviciului public de editare a 
monitoarelor oficiale, cu personalitate juridica, se asigura din 
venituri proprii si subventii din bugetul local.  
 
(2) Cheltuielile curente si de capital ale serviciului public de editare a monitoarelor oficiale, 
fara personalitate juridica, respectiv ale 
compartimentului redactional din aparatul propriu al consiliului local, judetean si al 
Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, se asigura 
integral din bugetul local.  
 
(3) Veniturile proprii provin din tarifele incasate din prestarea serviciilor de productie 
editoriala, tipografica si de difuzare. Nivelul tarifelor se 



stabileste de autoritatea administratiei publice locale in subordinea careia functioneaza 
serviciul public.  
 
(4) Veniturile realizate de serviciul public sau compartimentul redactional, prevazute la alin. 
(2), se vireaza integral la bugetul local din care 
acestea sunt finantate.  
 
(5) Cheltuielile de publicare a actelor administrative adoptate sau emise de autoritatile 
administratiei publice din municipii, sectoare ale municipiului 
Bucuresti, orase si din comune se suporta din bugetul local, iar cele de publicare a actelor 
emise de prefect, de serviciile publice descentralizate, 
de ministere sau de alte autoritati si institutii publice, din bugetele acestora. 
 
Art. 8  
 
(1) Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile 
locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, 
oraselor si comunelor vor stabili, prin hotarare, procedura si modalitatile de aducere la 
cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter 
normativ ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare.  
 
(2) Prin hotararea prevazuta la alin. (1) se vor stabili procedura si modalitatile de aducere la 
cunostinta publica a masurilor de interes major pentru 
locuitori si a proiectelor de acte administrative care cad sub incidenta prevederilor Legii nr. 
52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, precum si de consultare a cetatenilor cu privire la continutul acestora. 
 
Art. 9  
 
Prevederile art. 4, 5 si 6 se aplica in mod corespunzator de catre consiliile locale ale 
municipiilor, ale sectoarelor municipiului Bucuresti si ale 
oraselor care editeaza monitoare oficiale proprii. 
 
Art. 10  
 
Prevederile prezentei ordonante se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2004. La aceeasi data 
se abroga dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 
471/1991 privind editarea monitorului oficial al judetului si al municipiului Bucuresti, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 165 din 8 
august 1991.  
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