
ANEXA la H.C.L. nr i2021 

REGULAiVIENT PROPRIU 

cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele ~i circulafia 
proiectelor de hotarari cu caracter normativ care se supun adoptarii 

Consiliului local al comunei Reci 

Capitolul 1 - DISPOZITII GENERALE 

Art. I. - Pentru reglementarea unor activitati de interes public local, Consiliul 

local adopta hotarari 111 limitele stabilite prin lege $i numai in domeniile 'in care 

are competente $i atributii legale. 

Art. 2. - (1) Hotararilc Consiliului local se initiaza, se elaboreaza, se adopta ,5i se 

apl ica in conformitate cu preveder ile Ordonante i de urgenta a Guvernului 

nr.57/2019 privincl Codul administrativ, ale Legii nr.24/2000 privind normele de 

tehnica Iegislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu 

modificarile ,5i completari le ulterioare, ale Legii nr.52/2003 republicata privind 

transparenp decizionala fo administratia publica precum $i cu principiile ordinii 
de drept. 

(2) La initierea $i elaborarea proiectelor de hotarari se va avea 111 vedere 

caracterul de acte administrative de autoritate subordonate legi i, hotarar ilor ~i 

ordonantelor Guvernului, altor acte de nivel superior sau de acela~i nivel, cu 

care se afla in conexiune, precum ~i cu regle mentari le comunitare. 

(3) Reglementarile cuprinse in hotararile consiliu lu i local nu se pot abate 

prevederilor din acte normative de nivel superior ~i n ici principiilo r ~i 
dispozitiilor acestora. 

Art. 3. - Hotarari le consiliului local se adopta pentru organizarea executarii ori 

executarea 'in concret a legi lor ~i a celorlalte acte nonnative de nivel superior cu 

respectarea termenelor s tabi lite de acestea, precum $i a propriilor hotarari. 

Capitolul 2 
STRUCTURA, 

HOTARt\RI 

IN ITIEREA, ELABORAREA, REDACTAREA, 

CONTINUTU L ~I ClRCULATIA PROlECTELOR OE 

Art. 4. - Potrivit prevederilor art. 136 alin. ( l) din Ordonanta de urgenta a 

G uvernului nr.57 /20 I 9 privind Codul administrativ, proiectele de hotarari pot fi 
initiate de primar, de consi lierii locali sau de cetateni, denumiti 'in cont inuare 
init iatori. 



Art. 5. - In e]aborarea proi.ectelor de hotarari cu caracter normativ se parcurg 

urrnatoarele etape: 

a) stabilirea obiectului ~i scopului reglementarii; 

b) stabilirea actelor normative care reglementeaza problematica respectiva ~1 

abilitarea consil iului local sa stabileascii masuri pentru aplicarea lor; 

c) cu legerea ~i selectarea informatii lor; 

d) prelucrarea $i analizarea informatiilor; 

e) elaborarea variantelor de solutie, dcl imitarea celor opt ime ca scop ~1 

posibilit ate de 1nfaptuire. 

Art. 6. - (1) Redactarea unui proiect de hotarare se face de catre in itiator in 

conformitate cu normele de tehnica legislativa, cu sprijinul secretarului general 

al ora:;;ului ~i al compartimente lor funqionale din aparatul de special itate al 

primarului comunei Reci. Secretarul general al comunei va verifica dad\ 

proiectele de hotarare au fost elaborate conform prevederilor Lcgii nr.24/2000 

privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor nonnative, 

republicata, modificata ~i completata. 

(2) La redactarea unui proiect de hotarare trebuie avute 'in vedere 

sistematizarea ideilor 1n text $i stilul: 

a) proiectul de hotarare trebuie redactat 1ntr-un limbaj ~i stil juridic 

specific normati v, cone is, clar !;,i precis, care sa excluda orice ech ivoc, cu 

respectarea stricta a regul ilor gramaticale; 

b )se vor fo losi cuvinte 'in 1ntelesul lor curent din limba romana, cu 

evitarea regionalismelor; 

c) este interzisa fo losi rea neologismelor, daca exista un sinonim de largii 

raspandirc 111 limba romana; 

d)exprimarea p1in abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face 

numai prin explic itare in text, la prima folosi re; 

e) utilizarea verbelor se face la timpul prezent, forma afirmat iva; 

f)n u este permisa prezentarea unor explicatii prin folosirea parantezelor; 

g)referirea "in proiectul de hotarare la un alt act normativ se face prin 

precizarea categoriei j uridice a acestuia, a numarului sau, a titlulu i $i a datei 



publicarii acelui act sau numai a categoriei juridice ~i a numarului , daca ast fel 

orice confuzie este exclusa. 

Art. 7. - ( 1) Parti le constitutive ale unu1 proiect de hotarare se structureaza 

astfel: 

a) antet - Romania, Judetu l Covasna, comuna Reci, Consi liul Local; 

b )titlul proiectului de hotarare - trebuie sa cuprinda denumirea 

proiectului de hotarare, precum $i obiectul reglementarii exprimat s intetic 

(Proiect de ho ta.rare privind ... ). Se interzice ca denumirea proiectului de 

hotarare sa fie aceea~i cu cea a altei hotarare 111 vigoare. In cazul 1n care prin 

hotarare se modifica o ri se completeaza o alta hotarare, titlul va exprima 

opera~iunea de modificare sau de compktare a hotararii avuta 111 vedere. 

c) preambul - enunia 111 sinteza, scopul $i dupa caz, mot ivarea 

proiectului de hotarare, oportunitatea acestuia, temeiul de fapt. Preambulul 

preceda formula introductiva. In preambul se mentioncaza referatul de aprobare, 

raportul de specialitate, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

comunei Reci, respectiv avizul de legalitate a secretarului general al comunei 

precum $i temeiurile juridice pe baza $i in executarea carom proiectul de 

hotarare a fost initiat. Daca se invoca ordi.ne, instruqiuni, circulare ori a lte acte 

nonnative em ise de autoritatile administratiei publice centrale $i care nu sunt 

publicate 'in Monitorul Oficial, acestea se vor depune 1n copie conforma cu 

originalul, odata cu proiectuJ de botarare. 

d)fonnula introductiva - cuprinde denumirea autoritatii emitente 

(Consiliul Local al comune i Reci, intrunit 1n $ed inta publica 

ordinara/extraordinara/extraordinara convocata de 'indata, in data de .. . ). 

c) paitea dispozitiva - reprezinta continutul propriu-zis al proiectului de 
hotan1re. 

t) atestarea autenticitatii - proiectul de hotarare se semneaza de catre 

initiator ~i se avizeaza pentru legalitate de catre secretarul general a l ora$ului, se 

dateaza $i se numeroteaza. Secretarul general al comunei verilica daca proiectul 

de hotarare este conform cu prevederile legale, daca se in tcgreaza organic in 

s istemul legislatiei $i daca nu depa$e$te compctenta consiliului local. 

(2) E lementul structural de baza al partii dispozitive a proiectului de 

hotarare il constituie anicolul. Articolul cuprinde, de regula, o s ingura dispozitie 

normativa apl icab ila unei situatii date. Structura articolului trebuie sa fie 

echilibrata, abordand exclusiv aspectele jurid ice necesare contextului 



reglementarii. Articolul se exprima 1n textul proicctului de hotarare JJnn 
abrevierea ,,art.'·. Articolele se numeroteaza in continuare, in ordinea din text, de 
la inceputul pana la sfar$itu1 proiectului de hotarare. Daca. proicctul de hotarare 
cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin expresia ,,A1ticol unic". In 
cazul actelor normat ive care au ca obiect modificari sau completari ale altor acte 
normative, articolele se pot numerota cu cifre romane, pastranclu-se numerotarea 
cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate. 

(3) In cazul in care din dispozitia nomrntiva prirnara a unui articol 
decurg, In mod organic, mai multe ipoteze juriclice, acestea vor fi prezentate in 
alineate distincte, asigurandu-se articolului o succesiune logica a ideilor ~i o 
coerenta a reglementarii. Alineatul este o subdiviziune a articolului, care de 
regula este constituit dintr-o singura propozitie sau fraza, dar daca acest lucru nu 
este posibil se pot adauga noi propozi\ii sau fraze, ce reprezinta teze separate 
prin punct. Alineatul se evidentiaza printr-o u~oara retragere de la alinierea 
textului pe verticala. In hotararile cu o anurnita 1ntindere, claca un articol arc 
doua sau mai multe alineate, acestea se numeroteaza la inceputul fiecaruia cu 
cifre arabe cuprinse in paranteza. 

(4) Enumerarile 111 textul unui articol sau alineat se prezinta distinct prin 
utilizarea literelor alfabetului romanesc ~i nu prin liniute sau alte semne grafice. 

Art. 8. - ( I ) La redactarea textului unui proiect de hotan1re sc pot fo losi, ca paqi 
cornponente a acestuia, anexe care conlin 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 consiliul local, cum sunt: regulamente, statute, metodologii 
Sau norrne cu caracter predominant tehnic. 

(3) Anexa trebuie sa aiba un temei - cadru in corpul hotararii ~i sa se 
refere exclusiv la obiectul determinant prin textul de trimitere. 

(4) Textul - cadru de trirnitere trebuie sa faca, in finalul sau, mentiunea 
ca anexa face parte in tegranta din proiectul de hotarare. Daca sunt mai multe 
anexe, 111 final se va include un articol dist inct, cuprinzand aceea~i mentiune, 
'insotita de nominalizarea expresa a tuturor anexelor. 

(5) Titlul anexei va cuprinde exprimarea sintetica a ide ii din textul de 

trimitere. 

(6) Daca sunt mai multe ancxe, acestea se numeroteaza cu cifre arabe, in 
ordinea in care au fost enuntate In textul proiectulu i. Anexele la pro iectul de 



hotarare vor purta antetul acesteia, precum ~1 rnentiunea .. Anexa nr. la 
Hotararea nr. din 

Art. 9. - Dupa intrarea 111 vigoare, pe durata existentei unei hotarari pot surveni 

unele evenimente, precum modificarea, cornpletarea, suspendarea, 
revocarea/incetarea apl icabilitatii sau abrogarea. 

Art. 10. - (I) Modificarea consta in schimbarea expresa a textului unuia sau mai 
multor aiiicole, teze ori alineate, dandu-le o noua formulare. Pentru exprimarea 
normativa a intentiei de modificare se nominahzeaza expres textul vizat, cu toate 
elernentele de identificare. Proiectul de hotarare se formu leaza ulilizandu-se 
sintagma ,,Se modifica art._, care va avea urmalorul cuprins: .,. urmat de 
redactarea noului text. 

(2) Modificarea ori cornpletarea unei hotarari este admisa numai daca nu 
se afecteaza conceptia generala sau caracterul unitar al acestora, ori daca nu 
prive~te intreaga sau cea mai mare parte a reglementarilor. In caz contrar, ele se 
111locuiesc cu o noua reglementare, urmand sa fie in 1ntregime abrogate. 

Art. 11. - Reglementarile de modificare ~i completare se incorporeaza in actul 
de baza de la data intrarii lor in vigoare, identificandu-se cu acesta, iar 
interventiile ulterioare de modificare sau completare vor fi raportate tot la actul 
de baza. 

Art. 12. - (I) Completarea unei hotarari consta 1n in troducerea unei dispozitii 
noi, cuprinzand solutii ~i ipoteze suplimentare, care se adauga elementelor 
structurate existente prin utilizarea urmatoarei formule de exprimare: ,,Dupa 
articolul/alineatul se introduce un nou articol/alineat. care va avea urmatorul 
cuprins: " 

(2) Actul de completare poate sa dispuna renumerotarea articolelor 
actului completat ~i republicarea lui, sau ca acestea sa dobandeasca numarul 
structurilor corespunzatoare din textul vechi , inso1ite de un indice cifric pentru 
difcren1iere. 

Art. 13. - Revocarea/tncetarea aplicabilitatii unei hotarari consta in retractarea 
actu lui administrativ val id ~i presupune o man i festare de vointa subsecventa 
celei care a dat na~tere actului, prin care se pune capat, se inlatura sau foceteaza 
efectele acestui act. Revocarea hotarari i cu caracter normativ poate sa ti dispusa 
pentru cauze de nelegalitate sau pentru cauze de neoporiunitate. 

Art. 14. - ( 1) Prevederile cuprinse intr-o hotarare, contrare unei reglementari de 
acela$i nivel sau de nivcl superior, vor fi abrogate. 



(2)A brogarea poate fi totala sau partiala. 

(3)In cazul abrogari lor partiale, intervenite succesiv, ultima abrogare se 

va referi la i'ntregul act normativ, nu numai la textele ramase i'n v igoare. 

( 4 )Abrogarea unei hotarari, partial a sau total a, are intotdeauna caracter 

definitiv, nemaiputandu-se repune in vigoare. 

(5)Abrogarea poate fi hotarata, de regula, printr-o prevedere distincta in 

finalul unei hotarari care reglementeaza o anumita problematica. daca aceasta 

afecteaza reglementari conexe anterioare. 

Art. 15. - (1) Proiectele de hotarari trebuie sa fie Tnsolite de referate de aprobare 

intocmite de initiatori, in care se vor arata succint: 

a) cerinte le care justifica interventia normativa, atat din punct de vedere al 

legalitatii ~i al opottunitapi , cat $i al eficientei ~i eticacitatii; 

b) efectele avute 111 vedere prin noua reglementare in functi e de obiectul 

reglementarii precum $i, dupa caz, influent.a acestuia asupra bugetului local al 

ora~ului; 

c) fazele parcurse 'in pregatirea proiectelor, evidentiindu-se sursele de 

documentare, evaluari statistice, special i$tii consultanti $i alte asemenea surse de 

infonnare utilizate; 

d) referiri la avizele obtinute ~1, dupa caz, influenta acestora asupra 

proiectelor; 

c) mentiuni, dupa caz, daca se impune modificarea, 

completarea/revocarea/Jncetarea aplicabilitatii sau abrogarea unor hotarari 

anterioare in materia respect iva de catre consiliul local. 

(2) Referatele de aprobare a proiectelor de hotarari se semneaza de 

initiatori. 

Art. 16. - (1) Rapoartele de specialitate trebuie intocmite inainte de termenul de 

30 de z ile de la inregistrarea proiectelor de hotanlre propuse pentru a ti inscrise 

pe proiectul ordinii de z i a ~edinte lor ordinare ale consiliului local, respectiv 111 
termen de eel mult 3 zile de la 1nregistrarea proiectelor de hotarare propuse a fi 

inscrise pe proiectul ordinii de z i a ~edinte lor extraordinare. In situatia ~edinte lor 

extraordinare convocate de indata, rapoaitele compartimentelor de specia litate 

se 1ntocmesc in procedura de urgenta, eel tarziu odata cu proiectul hotarar ii. 



(2) In vederea emiterii raportulu i, initiatori i vor prezenta proiectul de 

hotarare 111sotit de referatul de aprobare $i de alte documentc de prezentare $i de 

motivare. 

(3) In cazul in care s-au cerut rapoarte de specialitate de la doua ori mai 

multe compartimente de resort acestea vor elabora un rapo1i comun. 

( 4) Prin raportu l compartimentului de specialitate se as igura 

fundame11tarea proiectulu i de hotarare supus dezbater ii co11s iliu lui local. 

(5) Rapo1tul compartimentului de specialitate va ft 1naintat, 111 tenn en 

util, secretarului general al ora~ului, 111 vederca emiteri i av izului sau de 

legalitate, dar $i pentru a fi inaintat comisiilor de specialitate ale consiliu lui local 

rn vederea 1ntocmirii av izului consultativ al acestora; 

(6) Viza de legal itate sau raportul de neavizare se va acorda in termen de 

3 z ile lucratoare de la prezentarea proiectului de hotarare. 

Art. 17. - (l) Pentru proiectele de hotarari care au tn vedere operatiuni ce fac, 

potr ivit legii, ob.iectul controlului financiar preventiv, initiatori i vor solicita 

obligator.iu, viza persoanei abilitate, conform prevederilor art. l 4 alin.( 1) din 

Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind aud itul intern ~i controlul 

financiar preventiv, republicata, cu modificarile ~i completarile ulteribare. 

(2) Fae obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operatiuni 

care vizeaza, 1n principal: 

a) angaj amente legale si credite bugetare sau creclite de angajament, dupa caz; 

b) deschiderea s i repa1iizarea de credite bugetare; 

c) modificarea repartizarii pe tr imestre ~i pe subcliviziuni ale clas ificatiei 

bugetare a credite lor ap robate, inclusiv prin virari de credite; 

d) o rdonanfarea cheltuielilor; 

e) efectuarea de focasar i 1n numerar; 

f) constituirea veniturilor publice, in privinta autorizari i ~i a stabi lirii titlurilor de 

incasare; 

g) reducerea, esalonarea sau anularea titlurilor de incasare; 

h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentand 

contributia viitoare a Romaniei la acest organism; 



i) recuperarea sumelor avansate ~i care ulterior au devenit necuvenite; 

j) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat 

a l statului sau al unitarilor administrativ-te1itoriale; 

k) concesionarea sau Tnchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al 

unitatilor adrninistrativ-teri tori a le; 

I) alte tipuri de operafiuni, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. 

(3) Viza sau refuzul de viza se va acorda i'n termen de 3 zi le lucratoare 

de la prezentarea proiectului de hotarare. 

(4) Refuzul de viza va trebui sa fie 1n toate cazurile motivat i'n scris. 

Art. 18. - Proiectele de hotarari insotite de referatele de aprobare se vor depune 

de initiatori la secretarul general al ora::,ului cu eel. putin 30 de z ile lucratoare 

inainte de data tinerii ~edintei ordinare a consi liului local ~i se vor afi~a pe site

ul primariei. 

Art. 19. - Pro iectele de hotarari 1nsotite de referatele de aprobare ~i raportul 

compa1iimentului de specialitate se transmit concomitent, tn copie, autoritatilor 

~i institutiilor publice interesate 1n aplicarea acestora, 111 funclie de obiectul 

regJementarii, care au obligatia sa analizeze ~i sa comun ice initiatorului 

eventuale observatii ~i propuneri, in tem1en de eel mult 5 zile de la primirea 

proiectului, precum ~i pe site-ul primariei. Autoritatile $i institutiile pub lice 

interesate pot sa comunice in scris propuneri, sugestii sau opini i cu privirc la 

proiectele de hotarari supuse dezbaterii publice, in termen de IO zi le de la 

publicarea 1mui anunt 1nsofit de proiectul de hotarare pe site-ul propriu. 

Art. 20. - Dupa obtinerea punctelor de vedere ale autoritatilor ~i institutiilor 

publice, carora li s-a comunicat proiectul de hotarare, a propunerilor, sugestiilor 

~i opiniilor cetafeni lor, care se consemneaza 1ntr-un registru special , initiatorul 

definitiveaza proiectul de hotarare. La operatiunea de definitivare poate participa 

$i conducatorul cornpaiiimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 

Art. 21. - Secretarul general al ora~ului transmite proiectele de hotarari ~1 

celelalte documente comisiilor de specialitate in atribu~iile carora se 'i'ncadreaza 

obiectul reglementarilor propuse, 111 vederea avizarii. 

Art. 22. - ( 1) Comisia de speciali tate careia i s-a transmis proiectul de hotarare 

'i'nsotit de docurnente le prevazute la art.19 ~i 20, va elabora, in termen de 3 zile 



avizul prevazut la art. 125, alin.(1) lit.b) din din Ordonanra de urgenta a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

(2) Avizul comisiei de specialitate va fi depus la secretarul ora~ului 

inaintea ~edintei consiliului local. 

Art. 23. - ( l) Secretarul general al ora~ului va verifica indeplin irea condi\iilor 

de forma ~i de fond pentru fiecare pro iect de hotarare, inclusiv respectarea 
normelor de tehnica legislativa, prevazute de Legea nr.24/2000, rerepublicata, 
cu modificari le $i completari le ulterioare. 

(2) Daca, in urma anal izei se constata nerespectarea prevederilor unor 
acte normative de nivel superior, proiectul de hotanlre $i celelalte clocumentc, 

vor fi restituite initiatorului pentru a fi rdacute in concordanta cu propunerile 
~i observatiile primite. 

(3)In termen de 2 zile de la primire, initiatorul va restitui secretarului 
general al ora~ului, proiectul de hotarare reformulat i'n mod corespunzator. 

(4) In situatia in care intre in itiator ~i secretarul ora~ului exista puncte 
de vedere diferite, proiectul de hotarare va fi prezentat cu 9biecti i tn scris $i 

motivate, care vor fi anexate ~i prezenlatc 1.n ~edinta consiliului local. 

Capitolul 3 - DEZBATEREA PUBLIC-\ A PROIECTELOR DE 
HOTA.RARI 

Art. 24. - ( 1) Proiectele de hotarare cu caracter normativ care urmeaza a se 
discuta in ~ed intele consiliului local se aduc la cuno~tinta Iocuitorilor ora~ului ~i 
consilierilor, indiferent de initiator, cu eel putin 30 de zile lucratoare inainte de 

supunerea spre analiza, avizare $i adoptare, printr-un anunt inserat pe site-ul 
propriu, afi~at la sediu intr-un spatiu accesibil publicului, in conformitate cu 
prevederile ai1. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparen('a decizionala in 
administratia publica, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

(2) Anuntul trebuie sa cuprinda: 

a )data afi~ari i, 

b )un referat de aprobare privind necesitatca adoptarii actului normativ 
propus, 

c) textul complet al proiectului actului respectiv, 



d) termenul- limita. locul $i modalitatea 111 care cei interesati pot trimite 

in scris propuneri, sugestii , opinii cu valoare de recomandare privind proiectul 

de act normativ. 

(3)Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare normativa cu 

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

afaceri $i altor asociat ii legal const ituite, pe domenii specifice de activitate cu 

eel putin 30 de zi.le lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre 

autoritatile publice. 

( 4 )Persoana responsabila pentru relatia cu societatea civi la, care sa 

primeasca propuneri le, sugesti ilc $i opini ile persoanelor interesate cu privire la 

proiectele de hotarari propuse este secretarul general al ora~ului. 

(5)Proiectul de hotarare cu caracter normativ sc transmite spre analiza $i 

av izarc autoritatilor publ ice interesate numai dupa definitivare, pe baza 

observat iilor $i propunerilor formulate. 

Art. 25. - (1) Daca o asociatie legal constituita sau o alta. autoritate pub I ica a 

cerut in scris organizarea de intalniri pentru dezbaterea publica a proiectelor de 

hotanlri normative, cu aplicabilitate generala, acestea se organizcaza 1n eel mult 

10 zilc de la publicarea datei ~i locului unde urmeaza sa fie organizate. 

Desfa~urarea dezbaterii pub lice va avea loc conform prevederilor mi.7 alin. (10) 

din Legea nr.52/2003 republicata privind transparenta decizionala in 

adrninistratia publica. 

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

obiectul dezbaterilor publice, se enumara: adoptarea bugetului local, adoptarea 

bugetului fondurilor externe nerarnbursabile, adoptarea bugetului creditelor 

externe, aprobarea impozitelor ~i taxelor locale, aprobarea executiei bugetare , 

aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-sociala a ora~ului , aprobarea 

Regu lamentului de organizare ~i ftmqionare a aparatului de specialitate al 

prirnarului, aprobarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare a l 

Consiliului Local, aprobarea proiectului modelului de steag al ora~ului , 

trecerea/scoaterea unor bunuri de interes local in domeniul publ ic al cornunei, 

inchirierea prin licita1ie publica a unor bunuri atlate 111 domeniul publ ic al 

cornunei, aprobarea Master-Planului privind gestionarea de~eurilor, aprobarea 

Sistemului integrat de management al de~eurilor solide, aprobarea 

Regulamentului local de implicare a publicului 'in elaborarea sau revizuirea 

planurilor de urban ism sau de amenajarea teritoriului din compctenta Consiliului 

locaL aprobarea Planului de analiza ~i acorerire a riscuri lor pe teritoriul 



comune1, aprobarea PUZ-urilor, PUG-urilor, aprobarea Prograrnurilor de 

'imbunatatire a efic ientei energetice (PIE£), Planului anual de aqiuni ~i lucrari 

de interes local, stabilirea $i sanqionarea unor contraventii 111 domeniile expres 

prevezute de lege, aprobarea metodologiei de acordare a ajutorului financiar~ 
aprobarea Statutului unitatii administrativ teritoriale, aderarea la asociati i 

nationale $i internationale, constituirea unei comisii de analiza a solicitarilor de 

locuin\e sociale ~i de locuinte din fondu l locativ de stat, aprobarea criteriilor 

pentru repartizarea locuintelor sociale, acordarea unor facilitari fiscale la plata 

impozitului s i taxe i pe clad iri , aprobarea delegarii gestiunii serviciului de 

iluminat public, aprobarea caietului de sarcini pentru inchirierea, prin licitatie 

publica, a locurilor de parcare 1n zonele de resedinta etc. 

(3) Proiectele de hotarari in cazul carora se impune adoptarea de solutii 

imediate, in vederea eviUirii une i grave atingeri aduse interesului public, se 

supun adoptarii 111 procedura de urgenta prevazuta de reglementari le in vigoare. 

( 4) La dezbaterea publica vor participa in mod obligatoriu initiatorul 

proiectului de hotan1rc ~i personalul din compartimentul de specia litate care a 

redactat raportul la proiectul de hotarare, precum ~i reprezentantii autorita(i i 

publice sau ai asociatiei legal constituite care au solicitat organizarea dezbaterii 

publice. 

(5) Dezbate1ile, propunerile ~i sugestiile participantilor se consemneaza 

fotr-un proces-verbal ~i se transmit 'i'mpreuna cu recomandarile scrise 

ini tiatorului proiectului. 

(6) Daca in Ltrma propunerilor ~i observat iilor primite s-au adus 

modificari proiectului de holiirare ~i refcratului de aprobare ini tiale> acestea vor 

[i reformulate 111 mod corespunzator, astfel incat sa se refere la forma proiectului 

de hotarare care va fi transmis spre analiza compartimentului de specialitate. 

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

Referatul de aprobare, refacute conform modi ficari !or operate, se trans mite spre 

analiza compartimentului de special itate, in vederea llltocrnirii rapo1iului de 

specialitate, in termen de max imum 3 zile de la primirea proiectului de hotarare, 

in forma finala. 

(8) in s ituatia in care intre initiator $i comparrimentul de specialitate 

analizator exista puncte de vedere difcrite, raportul de specia litate la proiectul de 

hotarare va fi 'intocmit tn tennen de maximum 3 zile de la prirnirea acestuia, cu 

obiectii, care vor fi anexate $i prezentate 111 cadrul ~edintei ordinare a consiliului 

local. 



Art. 26. - (I) Anun1ul privind $ecl inta publica se afi$eaza la sediul Primariei 

'intrun spa1iu accesibi l publicului , inserat 'in site-ul propriu. cu eel putin 3 zi le 

'inainte de desfii$urare. Acest anunt trebuie adus la cuno$tinta cetatenilor $i a 
asocia\·ii lor legal constitu ite care au prezentat sugestii $i propuneri tn scris, cu 
valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domenii le de interes public 
care urmeaza sa fie aborclat 1n ;;cdinta publica ;; i va continc data, ora $i locul de 
desfa$urare a ;;edintei publice, precum ;;i ordinea de zi. 

(2) Difuzarea anuntului $i invitarea speciala a unor persoane la $edinta 
publica sunt 111 sarcina persoanei responsabilc desemnata de catre primarul 
ora$ului. 

(3) Punctele de vedere exprimate 111 cadrul ;;eclintelor publice au valoare 
de recomandare. 

( 4) Minuta $edintei publice, incluzand $i votul fiecarui membru, cu 
exceptia cazurilor 111 cares-a hotarat vot secret, va fi afi$ata la sed iul primariei ;; i 
publicata pe site-ul propriu. 

Capitolul 4 - DISPOZTTII CU PRIVJRE LA AN ALIZA ~I SUPUNEREA 
SPRE ADOPTARE A PROIECTELOR DE HOTA.RARI 

Art. 27. - P1imarul ora$ului, primind proiectele de hotarari va asigura includerea 
acestora pe ordinea de zi a $edintei ordinare a consiliului local, indiferent de 
initiator $i va dispune convocarea consilierilor locali $i a invita1ilor a caror 
prezenta este necesara pentru des:fa$urarea lucrarilor $edintei. 

Art. 28. - (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari in $edinta ordinara a 
consiliului local, secretarul general al ora~ului va lua masuri pentru 
mul tiplicarea $i transmiterca acestora consilierilor local i cu eel putin 5 zi le 
inainte de data 1inerii $edintei. 

(2)In $edinta consiliului local, proiectele de hotarari vor fi 1nsotite de: 
a) referatul de aprobare al initiatorului; 
b )rapo11ti!, sau dupa caz, rapoartele de specialitate ale 

compaiiimentului/compartimentelor de reso1i ; 
c)avizul, sau dupa caz, avizele comisiei/comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local al comunei Reci; 
d)avizul de legalitate al secretarului general al comunei. 

Art. 29. - Proiectele de hotarari incluse pe ordinea de zi aprobata de consil iul 
local vor fi dezbatute ~i adoptate in conformitate c i 1 prevederile d in Ordommfa 



de urgenta a Guvemului nr.57i2019 p rivind Codul adrnin istrativ ~i cu procedura 

stabilita prin Regulamentu l propriu de organizare ~i functionare a consi liulu i 

local. 

Art. 30. - ( l) Fiecare proiect de hotarare inscris pe ord inea de z1 a $edintei 
consil iului local este supus dezbaterii numai daca este 1nsotit de: 

a) referatu l de aprobare, ca instrument de prezentare s1 motivare, 
semnat de initiator; 

b) rapoartele compai1imentelor/direqiilor de resort din cadru l 
aparatului de specialitate; 

c) avizele cu caracter consuJtativ ale comisiilor de specialitate a le 
consiliulu i local; 

d) alte documente prevazute de legislatia speciala. 

(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de 
hotarari care tndepl inesc conditiile prevazute mai sus. 

(3)Dezbaterile proiectului de hotarare pot fi generate sau pe articole. 

( 4)Daca pl'in raportu l com isiei de speciali tate se propune resp ingerea 

proiectului de hotan'ire, dupa 1nchiderea dezbateri i generate, pre$edintele de 

~edinta poate cere consiliului sa se pronunte prin vot. 

(5) Consiliul local trece la dezbaterea pe articole a proiectului de 

hotarare sau a propunerilor cu mod ificari le £acute de com isi i potrivit avizu lui 

comisiei de specialitate. 

(6)La discLLtarea tiecarui articol consil ieri i pot lua cuvantul pentru a-:;:i 

exprima punctul de vedere. 

(7) Pre$edintele de ~edinta poate supune consil iului local spre aprobare 
sistarea d iscutiilor la articolu l dezbatut. 

(8) f n cursul luarilor de cuvant pot fi prezentate o ral amenclamente 

privind problemele de redactare sau alte aspecte mai putin importante. 

(9) Discutarea articolelor 111cepe cu amendamentele. in cursul 

dezbateri lor consil ieri lor, in itiatorul sau g rupurile de consilieri, pot propune 

ame ndamente scrise la modificarile intervenite in urma examinarii $i 
definitivarii textului in comisii. Amendamentele trebuie sa se refere la continutul 

unui singur ai1icol. 

(10) In cazul in care amendamentul are consecinte importante asupra 

proiectului sau propunerii, p re~edintele ii poate trimite spre avizare com.isiiJor 



abilitate, suspendand dezbaterile. In acest caz, automl amendamentelor are 

dreptul de a ii ascultat in cadrul comis ii lor. Acela~i c.lrept rl are ~i initiatoru l. 

( l l) Discutarea amendamentclor 'incepe cu cele prin care se propune 
suprimarea unora din textele cuprinse in articolul supus dezbateri i, ~i dupa aceea 
cu cele privind modificarea sau cornpletarea acestuia. Consiliul local se va 
pronunta asupra fiecarui amendament, afara de cazul in care adoptarea unora 
exclude acceptarea celorlalte. 

Art. 31. - (l) Proiectelor de hotarari carora Ii s-au adus modificari de fond ca 
urmare a discutarii ~i aprobarii tor in ~edinta consiliului local, vor fi supuse unei 
noi avizari a secretarului general al orasului . ._., ' 

(2) In cazul in care, ca urmare a noii avizari de catre secretaru l general 
al ora~ului este necesara operarea unor modificari de fond, ori avizul este 
negativ, proiectul de hotarare va fi repus, in mod obligatoriu, pe ordinea de zi a 

~edinlei consiliului local. 

(3) in situati ile prevazute la alin.( l ) ~i (2) avizul secretarului general al 
ora~ului va fi precedat de un nou aviz al comisiei de specialitate $i un nou raport 
al compartimentului de resort. 

Art. 32. - ( 1) Dupa 1nchiderea dezbaterilor genera le $i pe articole se supune 
votului fiecare m1icol 111 parte $i proiectul de hotarare in ansamblul sau. 

(2)lnaintea inchiderii dezbaterilor, initiatorul proiectului de hotarare poatc cere, 
motivat, retragerea sau amanarea proiectului de pe ord inea de zi. 

Art. 33. - (1) Dezbatcrile din cadrul ~edintelor consi liului local, precum $i 
modul 111 care $i-a exercitat votul fiecare consilier local se consemneaza intr-un 
proces-verbal, semnat de pre$edintele de $edinta $i secreta1u l general al ora~ului, 
care i~i asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate. 

(2) La inceputul fiecarei ~edinte de consiliu local se supune spre 
aprobare procesul verbal al $edintei anterioare, consilierii locali avand dreptul sa 
conteste continutul procesului-verbal $i sa ceara men\ionarea exacta a opiniilor 
exprimate in $edinta anterioara. 

(3) Procesul-verbal ~i documentele care au fost dezbatute in $edinta se 
depun intr-un dosar special al ~edinte i respective, care va fi numerotat. semnat $i 
sigilat de pre$edintele de $edinta $i de secretarul general al ora~ului, dupa 
aprobarea procesului-verbal. 



(4) 0 copte a procesului-verbal se va afi~a la sediul primariei ~1 pe 

pagi na de internet. 

Art. 34. - Oupa semnarea hotarari lor adoptate 'in ~edinta ordinara a consiliu lui 

local, prin grija secretarului general a l ora~ului se va asigura: 

a)inregistrarea ~i numerotarea hotararilor in registrul special de 

evidenta in cadrul anului calendaristic; 

b)comunicarea hotararilor in eel mult 10 z ile lucrfttoare de la data 

adoptarii, prefectului j ude\ului, pentru a-$i exercita atributu 1 prevazut la art.200, 

coroborat cu ait.255 alin. ( l ) din Ordonanra de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ. 

Art. 35. - in termen de 5 z ile de la data comunicari i oficiale catre prefect, prin 

grija secretarului ora~ului se va asigura, dupa caz : 

a)aducerea la cuno$tinta publica a hotararilor cu caracter normativ; 

b)transmiterea hotararilor la institutiile $i/sau autoritatiie interesate mi 

obligate a asigura aducerea la fodeplinire, daca pentru acestea nu s-a cerut de 

catre prefect reanal izarea lor; 

c)prezentarea in ~edin ta ordinara a consiliului local a hotararilor pentru 

care s-a cerut reanalizarea, in vederea modificarii sau revocarii . Consiliul local 

se va pronunta prin ho tarare, potrivit metodologiei din prezentul regulament. 

Art. 36. - Aducerea la cuno~tinta publics. a hotararilor cu caracter no rmativ, 

insotite de Rcfcratele de aprobare, se face, prin publ icarea acestora pe site-ul 

primariei, cu respectarea dispozitiilor art. 197 din Ordonanta de urgenta a 

Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Art. 37. - (I) Dupa intrarea 1n v igoare a hotararilor consiliului local, acestea pot 

fi supuse moditicarii, completarii, revocarii/incetarii ap licabilitatii, abrogarii, 

suspendarii ~i republicarii sau altele asemenea, cu respectarea prevederilor Legii 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

(2)Tn cazul cand se va interveni asupra unei hotarari, printr-unul din 

procedeele prevazute la alin.( l ) aceasta se va putea face numai pe baza une i 

hotarari a consiliului local $i cu respectarea termenului stabilit in acest scop sau 

din proprie initiativa, cu respectarea regulilor prevazute 111 de Legea nr.24/2000, 

rerepublicata, cu modificarile $i complctarile ulterioare. 



(3) Orice interventie asupra unei hotarari a consil iului local tacuta 1n 

conditiile prevazute la al in .( 1) ~i (2) se va face tot printr-o hotarare a consiliulu i 

local. 

Capitolul 5 - DISPOZJTII FINALE 

Art. 38. - Refcrate le de aprobare, rapoartele de spcciali tatc ~i avizele orig inale, 

variante le $i formele succesive ale proiectelor de acte care fac obiectul 

recrJementarii m in prezentu l recrulament precum si un oricrinal al hotarari i se o t o ' ~ o 

pastreaza in dosarul special al $edintei, astfel 'incat sa se asigure cunoa,$terea 

intregului proces de elaborare a actelor respective. 

Art. 39. - (1) In situatia in care impotriva unei hotarari a consiliului local se 

introduce actiune la instanta de contencios administrativ, sccretarul general al 

ora$ului va cornunica aceasta de indata consiliului local $i initiatorului care are 

obligatia sa reanalizeze actul respect iv, pronuntandu-se in te1111en de 5 zile, cu 

propuneri de mentinere, de modificare $ilsau completare, ori revocare, incetare a 

ap I icabilitatii acestora. 

(2) Propunerile injtiatorului redactate sub forma unei note care 

exprima puncteJe de vedere ale acestuia vor fi comunicate contestataru lui, prin 

grija secretarului general al ora~ului. 

(3) Primarul va lua masuri ca sa se sustLna tn fata instantelor de 

_judecata prevederile actelor ce fac obiectul contestatiilor. 

Art. 40. - Prezentul regulament poate fi modificat ~i/sau completat prin hotarare 

a consiliului local, in condLti ile legii, $L cu respectarea normelor de tehnica 

legislativa prevazute in Legea nr.24/2000, republicata, cu rnod ificar ile ~i 

completarile ulterioare. 


