
rH
[tr8

K
prA

terr
adt

An

H O T A R A R E A wt3oallo=?aa
,ind aprobarea Regulamentului cuprinzand masurile metodologice , organizatorice ,

nenele si circulatia proiectelor de hotarare cu caracter normativ si individual care se supun

'ptarii Consiliului Local al cornunei Coarnele Caprei

alizand temeiurile iuriidice , respectiv:
o) Art.7 olin 2 tit. b din Anexa nr. 7la Ordononta de Urgenta nr. 57/2079 privind Codul

adimistrativ, cu modificarile si completorile ulterioare ;
b) Art. 729 olin. 7, olin 2,lit. a sialin.3, tit. o din Ordonanta de lJrgenta nr.57/2079 privind

Codul adimistrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

c) Art.30-34 din Ordin nr.25/25-07-2027 al ministruluidezvoltarii,lucrarilor publice si

adimistratiei pentru aptroharea modelului orientotiv ol stotutului unitatii odimistrativ-

teritoriale precum si a modelului orientativ ol regulamentului de organizare sifunctionore o

Consiliuluilocal .

Tinand cont de :
o) prevederile Legii nr. 24i,/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborareo actelor

normotive, re Publicotrt;

b) prevederile Legii nr. 521/2003 privind transparenta decizionala in adimistratia publico,

republicota.

Luand act de :
a)referatul intocmit de ciztre secretarul general alcomunei , inregistrat sub nr. 6687 din 4-

10-2022 prin care se propune initierea unui proiect de hotarare a consiliuluilocal pentru

aprobarea Regulamentuluicuprinzand masurile metodotogice , organizatorice, termenele

si circutatia proiectelor ale hotarare cu caracter normativ si individual care se supun

adoptarii Consiliutui Locat al comunei Coarnele Caprei'

b) referatut de aprobare si proiectut de hotarare ale primarului comunei inregistrat la nr.

6688 din 4-10-2022
c) avizul comisiei de spt>cialitate inregistrat la nr. 6689 din 4-10-2022

ln temeiut aft. 139 alin.2 coroborat cu aft. 196 aliniat 1 lit. a din Ordonanta de urgenta

a Guvernului nr. s7/2019 privind Codul adimistrativ, cu modificarile sicompletarile

ulterioare ,

coN!,ILtULLocALAL}aMLINEI9oARNELEcAPREI
ad o pta P rezenta h ota ra re

Art. 1. Se aproba Reguliarnentul cuprinzand masurile metodologice , organizatorice'

termenele si circulatia proiectelor de hotarare cu caracter normativ care se supun

adoptarii consitiului Loc:al al comunei coarnele caprei , prevazut in anexa nr' 1 care face

parte integranta din prezenta hotarare'

Art. 2. Secretarul general al comuneiva comunica prezenta hotarare primarului, tuturor

persoanelor interetsate, precum tnstitutiei PrefectutuiJudetutui lasi pentru controlul

legalitatii.
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Cu prinzand masurile
I rotarare cu caracter

Art 1

(1)

(2)

ln exercitarea atributii
adopta hotarari, act

majoritate absoluta

Distinctia dintre hotar

realizeaza in functie de

a) Hotararile cu

impersonale, care

b) Hotararile cu cara

uneori fata de

acte.

Art. 2
(1) Hotararile Consiliului

initiaza, se elaboreaz

Ordonantei de u
modificarile si comP

tehnica legislativa

completarile ulterioa

administratia Publica,
(2) La intierea si

acte administrative
Guvernului, altor
conexiune, Precum si

(3) Reglementarile
din acte normative de

Art. 3

Hotararile Consiliului

concret a legilor si

termenelor stabilite acestea precum si a propiilor hotarari'

ROMANIA

JUDETUL IASI

LOCAL AL COMUNEI COARNELE CAPREI

REGULAMENTUL

Comunei Coarnele CaPrei

CAPITOTUL I

DISPOZITII GENERALE

care ii revin,

administrative

Anexa la Hotarare, nr. J0 din 6-10-2022

ice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de

si individualcare se supun adoptarii consiliului Localal

Consiliul Local al Comunei Coarnele Caprei

cu caracter normativ sau individual, cu

simpla.
ri|ecucaracternormativsice|ecucaracterindividua|se

nderea efectelor juridice pe care le produc, astfel:

tr normativ contin reglementari cu caracter general'

efecte erga omnes;

r individual produc efecte, de regula, fata de o persoana sau'

multe persoane, nominalizate expres in continutul acestor

al Comunei Coarnele Caprei cu caracter normativ se

,seadoptasiseaplicainconformitatecuprevederile
aGuvernu|uinr.57|aoLgprivindcodu|administrativ,cu
ile ulterioare, ale Legii nr. 24/2OOO privind normele de

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si

si afe Legii nr. 52l2OO3 privind trasparenta decizionala in

ublicata.
proiectelordehotararesevaaveainvederecaracteru|de

e autoritate subordonate legii, ordonantelor si hotararilor

de nivel superior sau de acelasi nivel, cu care se afla in

comunitare.
in hotararile Consiliului Local nu se pot abate prevederilor

nivelsuperiorsiniciprincipii|orsidispozitii|oracestora.

rcal se adopta pentru organizarea executarii si executarea in

celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea



tNITIEREA, E

Art.4
Potrivit prevederilor a

57/t.Otg Privind Codul admi

hoti,rare Pot fi initiate de

initi rtori.

Art. 5

ln elaborarea Proiect

etape:
r)
b)

c)

d)

e)

Stabilirea obiectului si

Stabilirea actelor norm

consiliului local sa sta

Culegerea si selectarea

Prelucrarea si analiza

Elaborarea variantelor
infaptuire.

Art.6
(1) Redarea unui

normele de teh

completarile u

(2) La redactarea unui

a) Proiectul de

pnn

e)

f)

s)

CAPITOLUL II

REDACIAREA,STRUCTURA,CONTINUTULSICIRCULATIA

PROIECTELOR DE HOTARARI

alin (L) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr'

iv, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de

ar, de consilierii locali sau cetateni, denumiti in continuare

de hotarari cu caracter normativ, se parcurg urmatoarele

lreglementarii;
care reglementeaza problematica respectiva si abilitatea

masuri pentru aPlicarea lor;

nformatiilor;

proiect de hotarare trebuie avute in vedere sistematizarea

ideilor in text si stil , astfel:

'rr.r" 
trebuie redactat intr-un limbaj si stil juridic specific

normativ, clar si precis, care sa excluda orice echivoc, cu respectareea

compartimentelor
secretarul general

elaborate conform

legislativa Pentru

stricta a reguli

b) Se vor folosi

regionalismelo
c) Este interzisa

Nu este Perm
Referirea in P

informatiilor;
e solutie, delimitarea celor optime ca scop si posibilitate de

t de hotarare se face de catre initiator in conformitate cu

legislativa, cu sprijinul secretarului general al comunei si al

eresortdinaparatuldespecia|itatealprimaru|uicomunei,
al comunei verifica daca proiectele de hotarari au fost

prevederilor Legii nr 24l2OO0 privind normele de tehnica

aborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si

gramaticale;
,inte in intelesul lor curent din limba romana' cu evitarea

losirea neologismelor, daca exista un sinonim de larga

prezentarea unor explicatii prin folosirea parantezelor;

I de hotarare la un alt act normativ se face prin precizarea

raspandire in I ba romana;
abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai

in text, la prima folosire;
d) Exprimarea Pri

Utilizarea lor se face, de regula, la timpul prezent, forma afirmativa;

categoriei ju ice a acestuia, a numarului sau, a titlului si a datei publicarii

acelui act sau

confuzie este
numaiacategorieijuridicesianumarului'dacaastfelorice



Art.7
(1) Partile constitutiye ale unui proiect de hotarare se structureaza astfel:

a) Antetul:
ROMANIA

JUDETUL IASI

cON$|LIULLocALALcoMUNEIcoARNELECAPRE|
HOTARAREA Nr.

b) Titlul proiectului de hotarare: trebuie sa cuprinda denumirea proiectului de

hotarare, precurfn si obiectul reglementarii exprimat sintetic - proiect de

hotarare privirrd....... . Se interzice ca denumirea proiectului de hotarare sa fie

aceeasi ca ceia 4 altui proiect de hotarare in vigoare' ln cazul in care prin

hotarare se moflifica ori se completeaza o alta hotarare, titlul va exprima

operatiunea de rfnodificare sau de completare a hotararii avuta in vedere'

c) Preambulul: enunta in sinteza si dupa caz, motivarea proiectului de hotarare'

oportunitatea qcestuia, temeiul de fapt. Preambulul preceda formula

introductiva. lln preambul se mentioneaza referatul de aprobare, raportul de

specialitate, resfrectiv avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al

comunei coarnele caprei, precum si temeiurile juridice pe baza si in

executarea carotra proiectul de hotarare a fost initiat' Daca se invoca ordine'

instructiuni, cirfcuiare ori alte acte normative emise de autoritatile

administratieii ppblice centrale si care nu sunt publicate in Monitorul oficial'

acesta se vor dgpune in copie conforma cu orginalul, odata cu proiectul de

hotarare.
d) Formula introdrlrctiva cuprinde: Consiliul Locat al Comunei Coarnele Caprei'

judetul lasi, legal constituit conform ordinului nr'388/2o20 al Prefectului

Judetului lasi, in-itrunit la lucrarile sedintei ordinare din data de 

-;

e) Partea dispoz:itirfa: reprezinta continutul propiu-zis al proiectului de hotarare'

f) Atestarea autenlticitatii: proiectul de hotarare se semneaza de catre initiator si

se avizeaza pefrtru legalitatea de catre secretarul general al comunei' se

dateaza si se nlmeroteaza. secretarului general al comunei ii revine si sarcina

de a verifica dqca proiectul de hotarare este conform cu prevederile legale'

daca se integr{eaza organic in sistemul legislatiei si daca nu depaseste

competentele fonsiliului local'

(2) Elementul stnu$tural pe baza al partii despozitive a proiectului de hotarare il

constituie artigolul. Articolul cuprinde, de regula, o singura dispozitie

normativa aplisabila unei situatii date. structura articolului trebuie sa fie

echilibrata, ahordand exclusiv aspectele juridice necesare contextului

reglementarii. Articolul se exprima in textul proiectului de hotarare prin

abrevierea ,,3ft,,.Articolele se numeroteaza in continuare, in ordinea din text'

de la inceprtu['prn. la sfarsitul proiectului de hotarare' Daca proiectul de

hotarare cuprihde un singur articol, acesta va defini prin expresia "Articol
unic,,. In cazul actelor normative care au ca obiect modificari sau completari

ale altor actq normative, articolele se numeroteaza cu cifre romane'

pastrandu-se fumerotarea cu cifre arabe pentru textele modificare sau

completate.



t3) ln cazul in cdr€r din dispozitia normativa primara a unui articol decurg' in mod

organic, mai rnulte ipoteze juridice, acestea vor fi prezentate in alinieate

distincte, asigurapdu-se articolului o succesiune logica a ideilor si o coerenta a

reglementarii. Alineatul este o subdiviziune a articolului care' de regula este

constituit dintr-O singura propozitie sau fraza, iar daca acest lucru nu este

posibil se pot ad4uga noi propozitii sau fraze, ce reprezinta teze separate prin

punct. Alineatul se evidentiaza printr-o usoara retragere de la alinierea

textului pe vertiqala. ln hotararile cu o anumita intindere, daca un articol are

doua sau mai nlulte alineate se numeroteaza la inceputul fiecarui cu cifre

arabe cuPrinsel iqtre Paranteze'
(4) Enumerarile irrtgxtul unui articol sau

literelor alfabetului roman si nu prin

(5) Ultimele artir:olp dintr-un proiect

alineat se prezinta distinct prin utilizarea

liniute sau alte semne grafice.

de hotarare vor cuPrinde in mod

a)

b)

c)

obligatoriu:
Denumirea celor stabiliti sa asigure ducerea la indeplinire a prevederilor

inscrise in hotarare si sa informeze periodic conducerea consiliului local cu

rezultate obtirru$e in urma aplicarii ei;

lndicarea caii dB atac pe care o pot urma persoanele care se considera

prejudiciate prin adopatrea acelui act;

Denumirea autqritaiilor, institutiilor, persoanelor interesate de continutul

hotararii, pentru a se asigura comunicarea lor'

Art. 8
(1) La redactarea textului unui proiect de hotarare se pot folosi, ca parti

componente a aCestuia, anexe care contin prevederi ce cuprind exprimari

numerice, desene, tabele, planuri sau alte asemenea'

(2) Pot constitui anexe la un proiect de hotarare reglementarile ce trebuie

aprobate de rCofrsiliul Local, cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau

norme cu caracter predominant tehnic'

(3) Anexa trebuie ,p .ib. temei-cadru in corpul hotararii si sa se reflecte exclusiv

la obiectul detefminat prin textul de transmitere'

(4) Textu-caclyu de trimitere trebuie sa faca, in finalul sau, mentiunea ca anexa

face parte integrata din proiectul de hotarare. Daca sunt mai multe anexe' in

final se va incluhe un articol distinct, cuprinzand aceeasi mentiune' insotita de

nominalizarea qxpresa a tuturor anexelor'

(5) Titlul anexei va cuprinde exprimarea sintetica a ideii din textul de trimitere'

(6) Daca sunt miai rprulte anexe, acestea se numeroteaz cu cifre arabe' in ordinea

in care au fo:st pnuntate in textul proiectului. Anexele la proiectul de hotarare

vor purta anltetpl acestuia, precum si mentiunea ,, Anexa nr- la Hotarare

nr-din ' ,, .

Art.9
Dupa intrarea in Vigoare, pe durata existentei

evenimente, precum modificarea, completarea'

sau abrogarea.
(1) Modificarea cgnsta in schimbarea expresa a

articole, teze ori alineate, dandu-le o noua

unei hotarari Pot surveni unele

revocarea/incetarea aplicabilitatii

textului unuia sau mai multor

formulare. Pentru exPrimarea



normativa a

toate

urmat de redact

(2) Modificarea ori

afecteaza

(3) In cazul in care

Art. 1"1

Reglementarile de

la data intrarii
ulterioare de modi

Art. 12

(1) Completarea

structurate
articolul/ali
urmatorul

(2) Actul de

structurilor

(2) Abrogarea
(3) ln cazul a

(4) Abrogarea

(5) Abrogarea

tiei de modificare se nominalizeaza expres textul vizat, cu

de identificare, proiectul de hotarare se formuleaza

utilizandu-se si ,,Se modifica art.- care va avea urmatorul cuprins:"

nouluitext.
letarea unor hotarari este admisa numai daca nu se

tia generala sau caracterul unitar al acestora, ori daca nu

sau cea mai mare parte a reglementarilor' In caz contrar' ele
priveste intreaga
inlocuiesc cu o

numeroteaza cifre romane, pastrandu-se numerotarea cu cifre arabe

pentru textele m sau comPletate.

ldificare sau completare se incorporeaza in actul de baza de

in vigoare, identificandu-se cu acestea, iar interventiile

sau completare vor si raportate la actul de baza'

hotarari consta in introducerea unei dispozitii noi,

a reglementare, urmand sa fie in intregime abrogate'

modifica sau se completeaza o alta hotarare, articolele se

i si ipoteze suplimentare, care se adauga elementelor

nte prin utilizarea umatoarei formule de exprimare: ,,Dupa

aplicabilitatii unei hotarari consta in retractarea actului

;i presupune o manifestare de vointa subsecventa celei care a

prin care se pune capat, se inlatura sau inceteaza efectele

cuprinzand sol

I se introduce un nou articoUalineat, care va avea

poate sa dispuna renumerotarea articolelor actului

completat si licarea lui, sau ca acestea sa dobandeasca numarul

nzatoare din textul vechi,

Art. 13

Revocare/incetrea
adimnistrativ valid

dat nastere actulu
acestui act.

Art. 1-4

(1) Prevederile cu se intr-o hotarare, contrare unei reglementari de aceleasi

nivel sau de ni superior, vor fi abrogate.

fitotala sau Partiala.
or partiale, intervenite succesiv, ultima obrogare se va referi

la intregul act ormativ, nu numai la textele ramase in vigoare'

hotarari, partiala sau totala, are intotdeauna caracter

putandu-se Pune in vigoare'

:efihotarata,deregula,printr-oprevederedistinctainfinalul
definitiv, nema

unei hotarari regfemente aza o anumita problematica' daca aceasta

afecteaza mentari conexe anterioare.



Ar. 15

(L) Proiectele de

de initiatori, in

a) Cerintele car

legalitatii si a

b) Efecte

c)

d)

e)

Fazele pa

documenta
surse de

hotarari

Art. 1-6

(1) Rapoartele
intocmite
de hota

extraodri

proiectul
(2) ln vederea

hotarare

(3) In cazul in
com

Raportul

(5) Viza de I

zile de la

Art. L7

(1) Pentru

(4)

(s)

justifica interventia normativa, atat din punct de vedere al

oportunitatii, cat si al eficientei si eficacitatii;

in vedere prin noua reglementare in functie de obiectul

precumsidupacaz,inf|entaacestuiaasuprabugetu|uiloca|

are trebuie sa fie insotite de referate de probare intocmite

se vor arata succint:

in pregatirea Proiectelor, evidentiindu-se sursele de

consultati si alte asemeneaevaluari statistice, sPecialisti

are utilizate;
obtinute si, dupa caz, influenta acestora asupra

dupa caz, daca se impune modificarea,

reglementari
alcomunei;

Referiri la
proiectului;
Mentiuni,
completare/ rea/incetarea aplicabilitatii sau abrogarea unor

in materia respectiva de catre consiliu local'

de specialitate ale compartimentelor de resort trebuie

rinte de termenul de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor

sedintelor
zile de la i
pe proiect

secretarulu
legalitate,

legii, obi

obligatori

propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a

iinrr. ale Consiliului Local, respectiv in termen de cel mul 3

[irtrrr", proiectelor de hotarare propuse pentru a fi inscrise

ordinii de zi a sedintelor extraordinare. In situatia sedintelor

convocate de indata, rapoartele compartimentelor de

specialitate seintocmescinproceduradeurgenta,celtarziuodatacu
hotarare.
emiterii raportului, initiatorii vor

sotit de referatul de aProbare si

prezenta Proiectul de

de alte documente de

prezentare de motivare.
e s-au cerut raporte de specialitate de la doua sau mai multe

de resort, acestea vor elabora un raport comun'

Prin raPo compartimentului de resot se asigura fundamentarea

proiectului hotarare supus dezbaterii Consiliului Local'

imentului de resot va fi inaintat, in termen

generala|comunei,invedereaemiteriiavizuluisau
arsipentruafiinaintatcomisii|ordespecia|itate

util,
de

ale

consiuliul local in vederea intocmirii avizului consultativ al acestora'

sau raportul de neavizare se va acorda in termen de 3

rea proiectului de hotarare.

ele de hotarari care au in vedere operatiuni ce fac' potrivit

controlului financiar preventiv, initiatorii vor solicita

din Ordon

viza persoanei abilitate, conform prevederilor art' L4' alin (1)

nta Guvernului nr. tgglLggg privind auditul intern si controlul

financiar P iv,republicata,cumodificarilesicompletarileulterioare'



(2) Viza sau refutrul de viza se va acorda in termen de 3 zile lucratoare de la

prezentarea qroiectului de hotarare'

(3) Refuzul de vifa va trebui sa fie in toate cazurile motiva in scris'

Art. 18
proiectele de hotarari infotite de referatele de aprobare se vor depune de initiatori la

secretarul general al cqmunei cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de data

initierii sedintei ordinar€ a cosniliului Local si se vor depune in Monitorul oficial al

comunei.

Art.19
Proiectele de hotararii insotite de referatele de aprobare si raportulcompartimentului

de specialitate se transrfnit concomitent, in copie, autoritatilor si institutiilor publice

interesate in aplicarea acestora, in functie de obiectul reglementarii, care au obligatia

sa analizeze si sa comurlice initiatorul eventuale observatii si propuneri, in termen de

5 zile de la primirea proiectului, precum si pe site-ul comunei' Autoritatile si

institutiile publice interesate pot sa comunice in scris propuneri, sugestii sau opinii cu

privire la proiectele cle hotarari supuse dezbaterii publice, in termen de 10 zile de la

publicarea unui anunt i4sotit de proiectul de hotarare pe site-ul propiu-zis'

Art.20
Dupa obtinerea punctelor de vedere ale autoritatilor si institutiilor publice, carora li

s-a comunicat proiecful de hotarare, a propunerilor, sugestiilor si opiniilor

cetatenilor, care se cqnsemneaza intr-un registru special, initiatorul definitiveaza

proiectul de hotararr:. lla operatiunea de definitivare poate participa si conducatorul

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului'

Art.21
secretarul general al cqmuneitransmite proiectele de hotarari si celelalte documente

comisiilor de specialitalte in atributiile carora se incadreaza obiectul reglementarilor

propuse, in vederea avizarii.

Art.22
(1) Comisia de speciafitate careia i s-a trasmis proiectul de hotarare insotit de

documente prevazqte la art. 19 si art. 20 va elabora, in termen de 3 zile' avizul

prevazut la art. 125, alin (1), lit. b) din ordonanta de urgenta a Guvenului nr

57/2ltgprivind coduladministrativ, cu modificarile sicompletarile ulterioare.

(2) Raponul comisiei pe specialitate se depune la secretarul general al comunei

inainte de tinerea qedintei consiliului local'

Art.23
(1) Secretarul general Fl comunei intocmeste un dosar care va cuprinde:

a) Proiectu] de hotarare, cu mentionarea initiatoru]ui;

b) Referatul de aprobare a initiatorului;

c) Raportul connpprtimentului de specialitate;

d) Avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale consiliului local'

(2)Secretarulgeneralalcomuneivaverificaindeplinireaconditii|ordeformaside
fond pentru fiec;arp proiect de hotarare, inclusiv respectarea normelor de tehnica

legislativaprevazufiedeLegeanr.24l20o0privindnorme|edetehnicalegislativa



(3)

(4)

(s)

pentru elaborarea a

ulterioare.
Daca in urma anali

unor acte n

hotarare si celelalt
propunerile si

ln termen de 2 zil

comunei proiectul d

ln situatii in care int

(2) Anuntultrebuie sa

a) Data afisarii;

secretarul general

de nivel superior,

documente Pentru

normative, republicata, cu modificarile si completarile

constata nerespectarea prevederilor

va restitui initiatorului proiectul de

a di refcaute in concordanta cu

atiile primite.
de la primarie, initiatorul restituie secretarului general al

hotarare reformulat in mod corespunzator'
puncte de
in scris si

rinda:

initiator si secretarul general al comueni exista

vedere diferite, de hotarare va fi prezentat cu obiectii

motivate, care vor fi exate si prezentate in sedinta consiliului loca'

Art. 25

(L) Proiectele de re cu caracter normativ, care urmeaza a se discuta in

sedintele de

30 de zile lucra

un anunt Pe site-

conformitate cu P le art. 7 Legea nr. 52l2OO3 privind transparenta

decizionala in istratia publica, rePublicata.

local, se aduc la cunostinta locuitorilor comunei cu cel putin

inaintedesupunereaspreanaliza,avizaresiadoptare'pintr-
propriu,afisatlasediuintr-unspatiuaccesibiIpublicuIui,in

bi Un referat de a$robare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus;

.i Un studiu de oportunitate/impact si/sau de fezabiliatate, dupa caz;

d) Textulcomplet !l proiectului actului respectiv;

;i Termenul limita, loculsi modalitatea prin care ceiinteresati nottrim'fe,tl^ttttt
proprn"ri ,ug"f,ii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act

(3)

(4)

(s)

Art.24
secretarul general al co[nunei prezinta primarului proiectele de hotarare insotite de

documentele prevazute la art. 23, alin. (1) si eventualele obiectii, in vederea insusirii

si includerii lor pe ordin{a de zi a sedintelor cinsiliului local.

normativ.
Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter nomativ si cu

relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de

afaceri si altor aso$iatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate cu cel

o"iir to de zile luclatoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile

publice.

Persoanarespons4bi|apentrure|atiacusocietateacivila,caresaprimeasca
propunerile, sugesliile siopiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de

hotarari propuse e$te desemnata prin dispozitia primarului comunei'

Proiectele de hotfrare cu caracter normativ se transmit spre analiza si avizare

autoritatilor publicp numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor

formulate.



Art.25
(L) Dupa o asociatie legal constituita sau o alta autoritate publica a cerut in scris

organizarea de intalniri pentru dezbatere publica a proiectelor de hotarari

normative, cu aplicahilitate generala, acestea se organizeaza in cel mult L0 zile de

la publicarea da'tei si locului unde urmeaza a fi organizate' Desfasurarea

dezbaterii publice va avea loc conform prevederilor art'7, alin(lQ) din Legea nr'

52/2OO3privind transparenta decizionala in administratica publica, republicata'

(2) Printre proiectele de hotarari cu aplicabilitate generala, care fac obiectul

dezbaterilor pub,lice se enumera: adoptarea bugetului local, aprobarea

impozitelor si ta:xelor locale, aprobarea strategiei de dezvoltare economico-

sociala a comunei, aprobarea modului de gestionare a deseurilor, aprobare

regulamente servicii de utilitati publice, aprobare regulament repartizare locuinte

sociale, etc.
(3) proiecte de hotarari in cazul carora se impune adopatrea de solutii imediate, in

vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, se supun adoptarii in

procedura de urgrenta prevazuta de reglementarile in vigoare.

(a) La dezbaterea purblica vor participa in mod obligatoriu initiatorul de proiect de

hotarare si personalul compartimentului de resort care a redactat raportul la

proiectul de hotarar,e, precum si reprezentantii autoritatii publice sau ai asociatiei

legal contituite care au solicitat organizarea dezbaterii publice'

(5) Dezbaterile, propunerile si sugestiile participantilor se consemneaza intr-un

proces verbal si se transmit impreuna cu recomandarile scrise initiatorului

proiectului.
(6) Daca in urma prgpunerilor si observatiilor primite s-au adus modificari

proiectului de hotarare si referatului de aprobare initiale, acestea vor fi

reformulate in mod corespeunzator, astfel incat sa se refere la forma proiectului

de hotarare care va fitransmis spre avizare compartimentului de specialitate'

(7) Dupa definitivare, originalul proiectului de hotarare insotit de referatul de

aprobare, refacute conform modificarilor operate, se transmite sper avizare

compartimentului de resort, in termen de maximum 3 zile de la primirea

proiectului de hotanare, forma finala'

(g) ]n situatia in care intre initiator si compartimentul de resort avizator exista puncte

de vedere diferite, proiectul de hotarare va fi avizat in termen de 3 zile de la

primirea acestuiil, cu obiectii, care vor fi anexate si prezentate in cadrul sedintei

ordinare a consiliului local.

Art.27
(1) Anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul primariei intr-un spatiu

accesibil publicrrlui, inserat pe site-ul propriu, cu cel putin 3 zile inainte de

desfasurare. Acest anunt trebuie sa fie adus la cunostinta cetatenilor si

asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii so propuneri in scris, cu

valoarederecomandare,referitoare|aunuldintredomenii|edeinterespub|ic
careurmeazasafieabordatinsedintapub|icasivacontinedata,orasi|oculde
desfasurare a sedirltei publice, precum si ordinea de zi'



{2) Difuzarea anuntului

sarcina Persoanei re

(3) Punctele de ved

recomandare.
(4) Minuta sedintei Pu

in care s-a hotarat
propriu.

DtsPozlTll cu

Art. 28

Primarul cumunei, Prim

ord nea de zi a sedintei ordi

locirli si a invitatilor a carot pre

Art.29
(1) Pentru dezabrerea

secretarul general

consilierilor locali

modalitate stabila

(2) ln sedinta consiul

a) Referatul de aPro

b) Raportul, sau d

comPartimentelor
c) Avizul, sau duPa

local;

d) Avizul de legalitate

Art. 30
(1) Dezbaterea Pro

initiator a referat

catre functionarul
avizului comisiei

(2) ln cazul in care

consilierii, la P

consilierilor,
(3) In situatia cand

proiectului de

pentru a motiva o

Dezbaterile Proi

Daca prin raPortul
hotarare duPa

(4)

(s)

consiliului sa se unte prin vot.

invitareaspecia|aaunorpersoane|asedintapub|icasunt
desemnata de catre primarul comunei'

exprimateincadrumsedinte|orpub|iceauvaloarede

e, iclunzand si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor

secret, va fi afisata la sediul primariei si publicata pe site-ul

CAPITOLUL IV

LA ANATIZA SI SUPUNEREA SPRE ADOPTARE A

PROIECTETOR DE HOTARARE

nd proiectele de hotarare, va asigura includerea acestora pe

re a consiuliului local si va dispune convocarea consilierilor

este necesa ra d esfasu rarea lucra rilor sed intei'

iectelor de hotarare in sedinta ordinara a consiliului local,

al comunei va lua masuri pentru transmiterea acestora

cel putin 5 zile inainte de data tinerii sedintei, printr-o

comun acord.

local, proiectele de hotarare vor fi insotite de :

a initiatorului;
caz, rapoartele de specialitate ale compartimentului/

resorU

, avizele comisiei/comisiilor de specialitate ale consiliului

I secretarului general al comunei.

de hotarare va fi precedata de prezentare de catre

aprobare care a condus la promovarea proiectului' de

entului de resort a raportului de specialitate si a

specialitate de catre presedintele acesteia'

lcumentele mentionate la alin. (1) au fost studiate de toti
votul majoritatiiunerea presedintlelui de ssedinta si cu

nu se mai Prezinta.
de lagalitate al secretarului general al comunei asupra

este dat cu obiectii, se va da obligatoriu cuvantul acestuia

le.

ului de hotarare pot fi generale sau pe articole'

comisiei de specialitate se propune respingerea proiectului de

iderea dezbaterii generale, presedintele de sedinta poate cere



(6) Consiliul Local trece
propunerilor cu

specialitate.
(7) La discutarea fieca

punctul de vedere.
(8) Presedintele de sedi

discutiilor la articolul
(9) In cursul luarilor de

de redactare sau alte
(10) Discutarea am

unora dintre textele
privind modificarea
asupra fiecarui am

acceptarea celorlalte.

Art.32
(1) Proiectelor de hotara

aprobarii lor in sed

secretarului general
(2) In cazul in care, ca

este necesara ope
in mod obligatoriu,

(3) ln situatiile prevazute

va fi precedat de un

compartimentului

Art.33
(1) Dupa inchiderea de

articol in parte si pro
(2) Inaintea inchiderii d

retreagerea sau aman

Art.34
(1) Dezbaterile din cad

exercitat votul fieca

semnat de presedint
asuma, prin semnatur

(2) La inceputul fiecarei
al sedintei anterioa
procesului-verbal si

anterioara.
(3) Procesul-verbal si

dosar special al sed

presedintele de sedi

preocesului-verbal.
O copie a procesului(4)

prin grija secretarului ralalcomunei.

a dezbaterea pe articole a proiectului de hotarare sau a

ificarile facute de comisii potrivit avizului comisiei de

articol consilierii pot lua cuvantul pentru a-si exprima

poate supune consiliului local spre aprobare sistarea
t.

pot si prezentate oral amendamente privind probleme
specte mai putin importante.

incepe cu cele prin care se propune suprimarea
in articolul supus dezbaterii si dupa aceea cu cele

completarea acestuia. Consiliul local se va pronunta
t, afara de cazul in care adoptarea unora exclude

carora li s-au adus modificari de fond urmare a discutarii si

consiliului local, vor fi supuse unei noi avizari a

comunei.
re a noii avizari de catre secretarul general al comunei

unor modificari de fond, proiectul de hotarare va fi repus,

ordinea de zi a altei sedinte a consiliului local.
la alin. (1) si alin. (2), avizul secretarului general al comunei
nou aviz al comisiei de specialitate si un n ou raport al

esot.

or generale si pe articole se supune votului fiecare

I de hotarare in ansamblul sau.

, initiatorul proiectului de hotarare poate cere
rea proiectului de pe ordinea de zi.

sedintelor consiliului local, precum si modul in care si-a

consilier local se consemneaza intr-un proces verbal,

e de sedinta si secretarul general al comunei, care isi

resposabilitatea veridicitatii celor consemnate.

te de consiliu se supune spre aprobare procesul-verbal

, consilierii locali avand dreptul sa conteste continutul
ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta

mentele care au fost dezbatute in sedinta se depun intr-un

respective, care va fi numerotat, semnat si sigilat de

si de secretarul general al comunei, dupa aprobarea

rbal se va afisa la sediul primariei si pe pagina de internet,



Art. 35

Dupa semnarea
secretarului general al

a) Inregistrarea si num

anului clendaristic;

b) Comunicarea
prefectului judetului

cu art. 255, alin (L)

Codul administrativ,

Art.36
ln termen de 5 zile de I

comuneiva asigura:

a) Aducerea la cu

b) Transmiterea hotara

a asigura aducerea
prefect reanalizarea

c) Prezentarea in sedi

cerut reanalizarea,
pronunta Prin hota

Art. 37

Aducerea la cu

publicarea acestoa Pe

Ordonanta de urgenta

modificarile si

Art.38
(1) Dupa ce devin

completarii,
sau altele aseme

normele de teh

cu modificarile si

(2) ln cazul in care se

prevazute la alin.

consiliului local si

initiativa, cu

de tehnica legisla

modificarile si com

(3) Orice intervenitie
prevazute la alin. (

Art.39

adoptate in sedinta ordinara a consiliului local, prin grija

nei se va asigura :

hotararilor in regsitrul special de evidenta in cadrul

lor in cel mult 10 zile lucratoare de

pentru a-si exercita atributul prevazut la

la data adoPtarii,

art. 200 coroborat
nr 57l21t9 privindOrdonanta de urgenta a Guvenului

modifi carile si completarile ulterioare'

data comunicarii oficiale catre prefect, secretarul general al

publica a hotararilor cu caracter normativ;

ir catre institutiile si/sau autoritatile interesate ori obligate

la indeplinire, daca pentru acestea nu s-a cerut de catre

a ordinara a consiliului local a hotararilor pentru care s-a

in vederea modificarii sau revocarii. consiliul Local se va

, potrivit metodologiei din prezentul regulament'

pub|icaahotarari|orcucaracternormativsefaceprin
site-u|comunei,curespecatreadispozitiilorart.lgTdin
aGuvernuluinr.sTl2oLgprivindCoduladministrativ,cu
le ulterioare.

hotararile consiliului local pot fi supuse modificarii'

ii aplicabilitatii, abrogarii, suspendarii si republicarii

a, cu respectarea prevederilor Legii nr' 24l2OO0 privind

legislativa pentru elaborarea actelor normative' republicata'

rile ulterioare.
ra interveni asupra unei hotarari print-una dintre procedeele

t), acesta se va putea face numai in baza unei hotarari a

respectarea termenului stabilit in acest scop sau din proprie

rrea regufilor prevazute de Legea nr 24|2OQO privind normele

pentru elaborarea actelor normative, republicata' cu

letarile ulterioare.
lsuprauneihotarariaconsi|iu|ui|ocatfacutainconditii|e
)si(2)sevaafcetotprintr-ohotarareaconsiIiu|ui|oca|.

CAPITOLUL V

DISPOZITII FINALE



)

Referatele de Probare,
forn rele succesive ale Proiecte

poartele de specialitate si avizele originale, variantele si

de acte care fac obiectul reglementarii prin prezentul

regr lament, Precum si un I al hotararii se patreaza in dosarul special al sedintei, astfel

inca t sa se asigure cunoasterea proces de elaborare a actelor respective.

Art.40
1) In situatia in care imPot unei hotarari a consiliului local se introduce actiune in

instanta de contecios istrativ, secretarul general al comuneiva comunica

aceasta de indata co ului local si initiatorului care au obligatia sa reanalizeze actul

respectiv, pronuntand in termen de 5 zile, cu propuneride mentinere, de

pletare ori revocare si incetare a aplicabilitatii acestuia'modificarile si/sau de

i2) Propunerile initiatorul redactate sub forma unei note care exprima punctele de

vedere ale acestuia vor

alcomunei.
(3) Primarulcomunei ia ma ca sa se sustina in fata instantelor de judecata

prevederile actelor ce obiectu I contestatiilor.

Art 41

Pre rentul regulament Poate fi si/sau completat prin hotarare a consiliului local, in

cor ditiile legii si cu normelor de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor

nol mative, rePublicata, cu m si completarile ulterioare.

F RESEDINTE

Cor rsilier,

Gri3orescu Zoi

Contrasemneaza

com u nicate contectatorului, p rin grija secretaru lu i general


