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ROMANIA
JUDETUL IA$I
CONSILIUL LOCAL AL
coMUNEr MOGO$E$Tr

HoTARARE l'Nr.. 1c
privind misurile metodologice, organizatorice, termenele qi circula.tia proiectelor de

hotirAri ale autoriti(ii deliberative

Consiliul Local a1 Comunpi Mogoqeqti, judelul laqi, inhunit in gedin{E ordinar6 la data de
27.05.2021;

Av6nd in vedere:
- Referatul de aprobare nr. 2855 din 13.04.202I al primarului comunei Mogoqeqti prin care

propune aprobarea Regulamentului propriu privind mdsurile metodologice,
organizatorice, termenele qi circulafia proiectelor de hotdr6ri ale Consiliului Local
Mogoqegti;

- Raporhrl compartimentului de resort, nr. 2856 din 13.04.2021;
- Avizul comisiilor de specialitate nr.l, nr. 2 qi nr. 3 ale Consiliului local;
- prevederile art.l29 alin.(L), aln.(2) lit.a), alin.(3) lit.a) s,i ale art.l aln.(2) tit.b) din

Anexa nr.1 din ordonanla de urgenld a Guvemului rr.57/2019 privind codul
Administrativ, cu modificirile qi completirile ulterioare;

- prevederile art.84 din Legea nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru
elaborarea actelor normative. rerepublicald. modifi catd qi completatd.
Realizdnd publicarea anunfului privind elaborarea proiectului HotdrArii Consiliului Local

in contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenfa decizionald in
administraliapublicd, cu compleldrile ulterioare, inregistrat la nr.zgsei B.o4.20zt;

In temeiul art.r96, alin.(l), lit.(a) din ouG nr. 51l20lg privind codul administrativ, cu
modific6rile qi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art'l. Se aprobd .Regularnentul propriu cuprinzAnd mdsurile metodologice,
otganuatoice, termenele qi circulafia proiectelor de hotirAri care se supun adoptirii Consiliului
Local al comunei Mogogegti, judeful Iagi, prevdzut in anexa nr.1 care iace parte integrantd din
prezenta hotdrdre.

Art.2. Primarul comunei. Mogoqeqti, prin aparatul de specialitate, se incredinjeazb cu
ducerea la indeplinire a prevederilor pr€zentei hotdrbri.

Art.3.Prezenta hotirAre poate fi contestatd in condi{iile Legii contenciosului
administrativ nr.5 54/2004, modifi cati $i completatd.



ArL4. Prezertta hot6rAre va fi adusd la cunogtin{i publica prin afigare la sediul primariei,
se va comunica persoanelor interesate gi Instituliei Prefectului Judelui Iaqi penku control $ilegalitate.

.Dat6, ast1zi, 27 .05.2021

PRE$EDINTELE $EDINTEI,

cons'ier..", 

ffi
Contrasemneazd pentru legalitate,

SECRETAR GE}ERAL,
Mariana Ant

.,{

Hotdrexea a fost adoptati in sedintaprd iaar6 dit 27.05.202t cu un numer de$oturi .,pentru,,; O voturi,, impotriva,,; @voturi"abfineri"cu p aniciparea a t3,onsilieri locali prezengi, dintr-un numdr de 15 consilieri in functie.
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Anexa nr.l la Ilotirdrea nr. hO din27,05,2021

REGULAMENT PROPRIU
privind misurile metodologice, organizatorice, termenele ;i circula(ia proiectelor de

hotiriri ale autorititii deliberative

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1 - (1) Consiliul local are inifiativi qi hotirdgte, in condiliile legii, in toate problemele de

interes local, cu excepfia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorit6li ale
administraliei publice locale sau centrale.
(2) In exercitarea atribu{iilor ce ii revin, Consiliul local adoptd hotdrdri - acte administrative cu
caracter normativ sau individual, in limitele stabilite prin Constitulia Romdniei sau lege Ei
numai in domeniile in care are competente Ei atribulii legale.
Art,2 - (1) Hotdr6rile Consiliului Local se iniliazd, se elaboreazi, se adoptd gi se aplic6 in
conformitate cu dispozi{iile: Constitufiei RomAniei, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd, republicatd, cu
modificdriie qi completdrile ulterioare, precum qi cu principiile ordinii de drept.
(2) La inilierea qi elaborarea proiectelor de hotdrAri se va avea in vedere caracterul de acte
administrative de autoritate subordonate Legii, Hotirdrilor gi Ordonanjelor Guvernului, altor
acte de nivel superior sau de la acelaEi nivel cu care se afld in conexiune, precum qi cu
reglementdrile comunitare.
(3) Reglementbriie cuprinse in hotdrdrile consiliului local nu pot contraveni unor prevederi din
acte normative de nivel superior si nici nu pot contraveni principiilor qi dispoziliilor acestora.
Art. 3 - HotdrArile consiliului loca1 se adoptd pentnr organizarea executdrii ori executarea in.
concret a legilor qi a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor
stabilite de acestea precum qi a propriilor hotdr6ri.

CAPITOLI]L II
INITIEREA, EI.ABORAREA, REDACTAREA, STRUCTURA $I CONTINUTUL

PROIECTELOR DE HOTARARI

Art. 4 - (1) Potrivit prevederilor afi. 136 alin..(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, proiectele de hotdrAre pot fi iniliate de primar, de consilieri locali individual sau
in grup gi de cetdleni.



(2) Elaborurea proiectelor se face de cei care Ie propun, eu sprijinul secretarului generalcomunei Mogoqeqti qi al compartimentelor de resorf din cadrul up*utotui j",p""iufitut" aprimarului.

aI

Art' 5 - In elaborarea proiectelor de hotirari cu ca.racter normativ se parcurg urmatoarele etape:a) stabilirea obiectului gi scopul reglementbrii; - - - 
'. 

'- v .. b er'ror

b) stabilirea actelor normative care reglernenteazd problematica respectivi qi abilitateaconsiliului local sd StabileascA mdsuri pentrir aplicarea lor;
c) culegerea qi selectarea informatiilorl
d) prelucrarea gi analizarea informaliilor;
e) elaborarea varianteror de solufie, delimitarea celor optime ca scop qi posibilitate de?nfaptuire;
Art' 6 - (1) Redactarea unui proiect de hotirAre se face de c6tre iniliator in contbrmitate cunormele de tehnica legislativd, cu spriiinul secretarului geneial aI comunei qi alcompartimentelor de resort din_cadrul aparatului de specialitate al frimarului. secretarul generalal comunei trebuie sd verifice dacd proiictele de hotdiari au fost eiaborat" 

";;fb; prevederilorLegii nr. 24/2000 privind normele de tehnicb legisrativd pent o etutorar;;r;;; normative,republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
(2).La redactarea unui proiect de hotarare trebuie avute in vedere sistematizarea ideilor in text qi

a) proiectul de hotdrdre trebuie redactat intr-un limbaj qi un stil juridic specific normativ, concis,ciar si precis, care sd excludd orice echivoc:
b) se vor foiosi cuvinte in infelesul lor curent din limba rom6nd, cu evitarea regionalismelor;c) este interzisr folosirea neologismelor, dacd existd un sinonim de largd la-rpi"ai." in limbaromdnd;
d) exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicarea intext, la prima folosire;
e) utilizarea verbelor se face la timpul prezent, forma afirmativd;
f) nu este perrnisd prezentarea unor explica{ii prin folosirea par antezelor;g) referirea in proiectul de hotdrare iu uo uit act normativ se face prin precizarea categorieijuridice a acestuia, a numdrurui sau a titlurui qi a datei pubricdrii acestui act sau numai acateqoriei juridice qi a numbrului, dacd astfel orice confuzie este exclusd.Art.7 - (1) Pa4ile constitutive ale unui proiect de hotdrdre se structureazd astfel:

ll1?.,,:1-yiTia, Jude{ul Iaqi, Consiliul Local al comunei Mogos.eqti;
D) tttlul proiectului de hotirire -.trebuie si cuprindd aenu-mirea'proiectului de hotir6re,,precum ;i obiectul regrementdrii exprimat sintetic (proiect a" lrotarare'prt ind.-;.'s. int"rri."ca denumirea proiecturui de hotirdre sa fie aceeaqi cu cea a altui proieci de hat#xein vigoare.In cazul in care prin hothrAre se.modificb ori se completeaze o alt[ hotErare, titlul va exprimaoperajiunea de modificare sau de completare a hotardrii avutd ?n vedere.
c) formula introductivi - cuprinde dinumirea autoritdlii emitente (cotnsiriur Locar arcomunei.Mogosesti, judelul lasi, intrunit tn sedinya pubricd ordinaid/extraorainari
extraordinard convocatd fu indatd, in data de .............).
d) preambul - enun{6 in sintezd, scopul gi dnpd'caz, motivarea proiecturui de hotdrare,oportunitatea acesfuia, temeiul de fapt. in preamlur se menlioneazi referatul de aprobare,raportul de specialitate, respectiv avizele comisiiior de speciali tate ale consiliului local alcomunei Mogoqegti, precum qi temeiurile juridice pe baza qi in executarea 

"ero.alroi""tu a"hotErare a fost iniliat. Daci se invocd oroine, i.rst uc'1iuni, ,i..ut*" ori alte acte normative emise



de autodta{ile administrafei publice centrale qi care nu sunt publicate in Monitorul Oficial,
acestea se vor depune in copie conformd cu originalul, odati cu proiectul de hotdr6re.
e) partea dispozitivi - teprezintd conlinutul propriu-zis al proiectului de hotirAre.
f) atestarea autenticitifii - proiectul de hotirdre s" ."-n"Ld de cdtre iniliator qi se
avizeazd perttu legalitiite de cdtre secretarul general al comunei, se dateazd gi se numeroteazd.
Secretarului general aL comunei ii revine qi sarcina de a verifrca dac6 proiecful de hotdr6re este
conform cu prevederile legale, daci se integreazd organic in sistemul legislaliei qi dac6 nu
depdqeqte competenla consiliului 1ocal.
2) Elementul structural de bazd. al pdr\ii dispozitive il constituie articolul. Acesta se
numeroteazd in continuare, in ordinea din text, de la inceputul pdn6" \a sfbrgitul hotdrdrii, cu
cifre arabe. Dacd proiectul de hotirdre cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin
expresia "Articol unic ".
(3) Alineatul este o sub diviziune a articolului, care de reguld este constituit dintr-o singurd
propozilie sau frazd, dar dacd acest lucru nu este posibil se pot adduga noi propozilii sau fraze,
sepalat: prin punct $i virgull. Alineatul se evidenliazi printr-o uqoard retragere de la alinierea
textului pe verticalS. In hotdrdrile cu o anumiti intindere, dacd un articol are unul sau mai multe
alineate, acestea se numeroteazd la incepuful fieciruia cu cifre arabe cuprinse in parantezi.
(4) Enumeririle in textul unui articol sau alineat se prezinti distinct prin utilizer:ea literelor
aifabetului romAnesc qi nu prin liniufe sau alte semne grafice.
(5) ultimele articole dintr-un proiect de hotdrare vor cuprinde in mod obligatoriu:
a) caracterul hordrdrii (normativ sau individual);
b) denumirea autoritifilor, instituliilor qi persoanelor interesate de con{inutul hothr6rii, pentru a
se asigura comunicarea lor;
c) denumirea celor stabili{i Y .u:igT" ducerea la indeplinire a prevederilor inscrise in hotdrdre gi
sd informeze periodic consiliul local cu rezultatele obtinute in urma aplicirii ei.
Art. 8 - (1) La redactarea textului unui proiect de hotirdre se pot folosi, ca qi p[r!i componenre a
acestuia, anexe care conlin prevederi ce cuprind exprimiri cifiice, desene, iabele, planuri sau
alte asemenea.
(2) Pot constitui anexe la un proiect de hotdrAre reglementdrile ce trebuie aprobate de consiliul
local, cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau nonne cu caracter predominant tehnic.
(3) Anexa trebuie sd aibd un temei-cadru in corpul hotirdrii qi sd se refere exclusiv la obiectivul
determinant prin textul de trimitere.
(4) Textul-cadru de trimitere trebuie si fac6, 1n finalul sau, men{iunea c6 anexa face parte
integratrfil din proiectul de hotdrdre; daci sunt mai multe anexe, tn final se va include un articol
lj1tilcj, cunrinzdnd aceeaqi men{iune, insofte de nominalizarea expresd a tuturor anexelor.
(5) Titlul anexei va cuprinde exprimarea sintetici a ideii din textul de trimitere.
(6) Daci sunt mai multe anexe, acestea se numeroteazd cu cifre arabe, in ordinea in care au ibst
enuntate in textul proiectului. Anexele la proiectul de hotdrAre vor purta antetul acesteia precum
qi menliunea ,,Anexa nr.. ...la HotdrArea rr.....din.....,,.
Art. 9 - Dupi intrarea in vigoare, pe durata existenlei unei hotdrAri
evenimente, precum: modificarea, completarea, revocareafncetarea
abrogarea.

pot surveni unele
aplicabilitb{ii sau

Art. 10 - (1) Modificarea constd in schimbarea expresd a texhrlui unuia sau mai multor articole
ori alineate, dandu-le o noui formulare. Pentru exprimarea normativd a inten{iei de modificare
se nominalizeazd expres textrtl vizat, cu toate elementele de identificare. proiectul de hotdrAre se
formuleazi utilizdndu-se sintagma "se modificd art-..... care va avea urmdtorur



cuprins : tt , urmatd de redactaxea noului text
(2) Modificarea ori completarea unei hotirdri este admisd numai dacd nu se afecteazd concep{ia
generalS sau caracterul unitar al acestora, ori dacb nu priveqte intreaga sau cea mai mare parte a
reglementdrilor . in caz contrar, ele se inlocuiesc cu o noua reglementarc, urm6nd sd fie in
intregime abrogate.
(3) In cazul in'care se modifici sau se completeazd o a1t6, hotdrfue, articolele se numeroteazA cu
cifre romane' pdstr6ndu-se numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau
completate.
Art. 11 - Reglementdrile de modificare qi completare se incorporeazd in acttl de bazdla
data intrdrii lor in vigoare, identificAndu-se cu acestea, iar interuen{iile ulterioare de modificare
sau completare vor fi raportate tot la actul de baz6.
Art. 12 - (1) Completarea unei hotdrdri constd in introducerea unei dispozilii noi, cuprinzAnd
solulii qi ipoteze suplimentare, care se adaug6 elementelor structurate eiistente pitn rtilizarea
urmdtoarei formule de exprimare: "Dupd articolul ......../atin........ se introduce un nou
articol/alineat, care va aveT urmdtorul cuprins:
(2) Actul de completare poate sA dispund renumerotarea articolelor actului completat gi
republicarea lui, sau ca acestea si dobdndeasci numirul shucturilor corespunzdtoare din textul
vechi, insolite de un indice cifric pentru diferenliere.
Art. 13 - Revocareafincetarea aplicabilitSlii unei hotdrdri consti in retractarea actului
administrativ valid qi presupune o manifestare de voinli subsecventd celei care a dat na$tere
actului, prin care se pune capdt, se inlatura sau inceteazd efectele acestui act.
Art. 14 - (1) Prevederile cuprinse intr-o hotdrdre, contrare unei reglementdri de acelaqi nivel sau
de nivel superior, vor fi abrogate. 

.:

(2) Abrogarea poate fl totale sau parfiald.
(3) In cazul abrogdrilor pa{iale, intervenite succesiv, ultima abrogare se va referi la intregul act
normativ, nu numai la textele rbmase in vieoare.
(4) Abrogarea unei hotirAri, pa4iald sau totald, are intotdeaun a caracter definitiv.
nemaiputdndu-se repune in vigoare.
(5) Abrogarea poate fi dispusd, de reguld, printr-o prevedere distinctd in fina1u1 unei dispozi{ii
care reglementeazd o anumitd problematicd, daci aceasta afecteazd reglementdri conexe
anterioare.
Art. 15 - (1) Proiectele de hotbrdri trebuie sd fie insotite de referate de aprobare intocmite de
iniliatori, in care se vor arita succint:
a) cerin{eie care justificd intervenlia normativ5, atdt din punct de vedere al legalitd,tii $i a1 "

opoffunitSfii, cdt qi al eficienlei qi eficacitetii;
b) efectele a\,u19 in vedere prin noua reglementare ln funcfie de obiectul reglementdrii precum
gi, dup| caz, influen{a acestuia asupra bugetului local al comuneil
c) fazele parcurse in pregdtirea proiectelor, eviden{iindu-se sursele de documentare, evaludri
statistice, speciaiiqtii consultanli gi alte asemenea surse de informare utirizate:
d) referiri la ?vizele ob{inute qi, dupi caz, influen{a acestora asupra proiectelor;
e) menliuni, dnpd caz, dacS se impune modificare4 complet area/revocarea/incetarea
apiicabilitSlii sau abrogarea unor hotdrdri anterioare in materia respectivi de citre consiliul
local.
(2) Referatele de aprobare ale proiectelor de hotdrdri se semneazd de initiatori.
(3) Proiectele de hotdrAri gi referatele de aprobare a1e acestora se redacteazd in conformitate cu
normele de tehnicd leeislativd.



Art. 16 - (1) Proiectele de hotdrAri ale consiliului local inso{ite de referatele de aprobare ale
acestora qi de alte documente de prezentare qi de motivare se inregistreazd qi se transmit de
secretarul general al comunei Mogoqeqti:
a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea
anahzdrii f i intocmirii'rapoafielor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii qi intocmirii avizelor.
(2) Nominalizarea compartimentelor de resort gi a comisiilor de specialitate cbrora li se transmit
proiectele de hotdr6ri ale consiliului local, precum qi celelalte documente, se face de cdtre
primar impreund cu secretarul general al comunei Mogogegti.
(3) Odatn cu tansmiterea proiectelor de hotdrdri se comunicd gi data de depunere a rapoartelor
gi a avizelor, avdndu-se grijd, ca rapoartele compartimentelor de resort sd poatd fi transmise qi
comisiilor de specialitate inainte de pronuntarea acestora.
(4) Dupa examinarea proiectului de hotdrAre, comisia de specialitate a consiliului local emite un
aviz cu privire la adoptarea sau, dupd caz, respingerea proiecfului.
(5) Avizul comisiei se transmite secretarului general al comunei Mogoqeqti, care dispune
mbsurile corespunzdtoare inaintdrii lui cdtre consilierii locali qi cdtre inifatori, dupi caz, cel mai
tdrziu in ziua qedin{ei.
(6) Fiecare proiect de hotdrdre inscris pe ordinea de zi a gedinlei consiliului locai esre supus
dezbaterii numai dacd este insotit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare qi motivare, semnat de initiator;
b) rapoartele compartimentelor. de resort din cadrul aparatului de specialitate ai primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevezute de legislalia speciali.
(7) Secretarul general al comlnei Mogogeqti asigurl indeplinirea conditiilor de la atin. (6) gi
aduce la cunogtinla consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de
zi.
(8) Rapoartele gi avizele previzute la alin. (6) trebuie intocmite in termenul previzut la alin. (3),
dar nu mai tdrziu de 30 de zile de la inregistrarea proiecteior de hotdrdre propuse pentru a fi
inscrise pe proiectul ordinii de zi a qedinlelor ordinare ale consiliului local, iespectiv in termen
de ce1 mult 3 zile de la inregistrarea pr^oiectelor de hotdrdre propuse a fi insc.ise pe proiectul
ordinii de zi a qedinlelor extraordinare. in situalia gedinlelor extraordinare 

"oouo"ul 
de indati,

rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in proceduri de urgenl6, cel t6rziu
odatd cu proiectul hotdrArii.
(9) Iniliatorul proiectului il poate retrage sau poate renun{a, in orice moment, la suslinerea.
acestuia.
Art. 17 - (1) Pentru proiectele de hothr6ri care au in vedere opera{iuni ce fac, potrivit legii,
obiectul controlului financiar preventiv, iniliatorii vor solicita obligatoriu, uiru p..roun",
abilitate, conform prevederilor art. 14 aln. (l) din ordonanla Guvemului nt. 

'I 
l9/19d9 privind

controlul intern qi controlul financiar preventiv, republicatS, eu modificirile gi complet6rile
ulterioare.
(2) Yiza sau refuzul de vizi se va acorda in termsn de 3 zile de Ia prezentarea proiectului de
hotdrAre.
(3) Refuzul de vizd va trebui si fie in toate cazurile motivat in scris.Art. 18 - (1) Proiectele. de hotdrari insolite de referatele de aprobare qi raporhrl
compartimentului de specialitate se transmit concomitent, in copie, autoritiiilor gi insiituliiior



publice interesate in aplicarea acestora, in funclie de obiectul reglementdrii, care au obliga{ia sh

analizeze qi si comunice iniliatorului eventuale observa,tii gi propuneri, in termen de cel mult 5

zile de la primirea proiectului, precum qi pe site-ul primlriei.
(2) Autoritdlile qi institufiile publice interesate pot sd comunice in scris propuneri, sugestii sau

opinii cu privire la proiectele de hotErdri supuse dezbaterii publice, in temen de 70 zile de la
publicarea unui anunt inso{it de proiectul de hotdr6re pe site-ul propriu.
(3) DupA oblinerea punctelor de vedere ale autoritSlilor qi institujiilor publice, cdrora li s-a

comunicat proiectul de hotirdre, a propunerilor, sugestiilor qi opiniilor cetdfenilor, inifiatorul
definitiveazd proiectul de hotirAre. La operajiunea de definitivare poate participa qi

conducdtorul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. L9 - (1) DupA definitivare proiectele de hotdrdre se prezintd de indat6 secretarului goneral

al comunei inso{ite de documentele prevdzute la art. 16 alin (6).
(2) Secretarul general al comunei transmite proiectele de hotbr6ri qi celelalte documente

comisiilor de specialitate in atribujiile cdrora se incadreaz[ obiectul reglementarilor propuse in
vederea avizdrii.
Ar120 - (1) Proiectele de hotdrdri inso{ite de documentele prevdzute la art. 16 alin. (6), 1it. a),

b) qi d) se prezintd secretarului general al comunei in vederea avizdrii pentru legalitate, in
conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. rr. 57/2019 privind Codul
administrativ.
(2) Secretarul general al comunei va verifica lndeplinirea condifiilor de formd qi de fond pentru
fiecare proiect de hotdr6re, inclusiv respectarea normelor de tehnicd legislativi, prevdzute de

Legea nr. 24/2000, republicatS, cu modific6rile qi completirile ulterioare.
(3) Daca in urma analizei, secretarul general al comunei constatd nerespectarea prevederilor
unor acte normative de nivel superior, va restitui la iniliator proiectul de hotirdre Ei celelalte
documente pentru a fi reftcute in concordanld cu propunerile qi observaJiile primite.
(4) in termen de 2 zlle de la primire, iniJiatorul va restitui secretarului general al comunei,
oroiectul de hotirdre reformulat in mod corespunzltor.

f5) in situajia in care intre iniliator qi secretarul general al comunei care avizeazd proiectul de

hotbrdre existd puncte de vedere diferite, proiectul de hotdrAre va fr avizat cu obieclii, care vor
fi anexate gi prezentate in qedin{a ordinard a Consiliului Local.
(6) In situalia in care avizul secretarului general al comunei este nefavorabil, acesta trebuie emis
in scris qi molivat.
Art,21, - Secretarul general al comunei prezrntd primarului proiectele de hotirdri inso{ite de

documentele prevdzute la aft. 16 alin. (6), lit. b), c) si d) in vederea insuqirii gi includerii 1or pe.

ordinea de zi a qedin{ei ordinare a Consiliului Local.

CAPITOLULilI
DEZBATEREA PIJBLICA A PROIECTELORDE HOTARARI

Art,22 - (1) Proiectele de hotSr6ri cu caracter normativ care urmeazd a se discuta in gedinlele
Consiliului Local se aduc la cunoqtin{a locuitorilor comunei cu cel pulin 30 de zile inainte de

supunerea spre elitalizd, avizare s,i adoptare, printr-un anunt inserat pe site-ul primiriei qi afiqat
la sediu intr-un spaliu accesibil publicului, in conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.
52/2003 privind transparenia decizionald in administralia publicS, cu modificirile qi

completdrile ulterioare.
(2) Anunlul trebuie sd cuprindi:



a) referatul de aprobare privind necesitatea adoptdrii proiectului de hotdrAre de cdtre consiliul
local;
b) textul complet al proiectului de hotdr6re;
c) termenul limiti, locul qi modalitatea in care cei interesaJi pot himite in scris propuneri,
sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hot6r6re.
(3) Anunlul ieferitor'la elaborurea unui proiect de hotirAre cu relevanl5 asupra mediului de
afaceri se transmite de c6tre iniliator asocialiilor de afaceri qi altor asocialii legai constituite, pe
domenii specifice de activitate.
(4) Primarul comunei desemneazi o persoand din cadru1 instituliei, responsabild pentru relalia
cu societatea civild, care sd primeascd propunerile, sugestiile qi opiniile persoanelor interesate
cu privire la proiectul de hotdr6re propus.
(5) Proiectul de hotdrAre cu caracter normativ se hansmite spre analizd qi avizare autoriti{ilor
publice interesate numai dupi definitivare, pe baza observaliilor qi propunerilor formulate.
Art.23 - (1) Dacd o asocialie legal constituitd sau o altd autoritate publicd a cerut in scris
organizatea de intilniri pentru dezbaterea publicd a proiectelor de hotareri cu aplicabilitate
generalS, acestea se organizeazd, in cel mult 10 zile de la publicarea datei ;i locului unde
urmeazd. sd fie organizate.
(2) Printre proiectele de hotdrAri cu aplicabilitate generald,, care fac obiectul dezbaterilor
publice, se enumer6: aprobarea bugetului local al comunei Mogoqegti, aprobarea strategiei de
dezvoltare economico-sociald a comunei, aprobarea impozitelor qi taxelor locale, aprobarea
PUG/PUZ, etc.
(3) Proiectele de hotdrAri in cazul cdrora se impune adoptarea de solulii imediate, in vederea
evitdrii unei grave atingeri aduse interesului public, se supun adoptdrii in procedura de urgen{d
previzutd de prevederile in vigoare.
(4) La dezbaterea publicd vor participa in mod obligatoriu iniliatorul proiectului de hotdrAre qi
personalul din compartimentul de specialitate care a redactat raportul la proiectul de hot6rdre,
precum qi reprezentanlii autoritblilor publice sau ai asocia{iei legal-constituite care au solicitat
or gantzar ea dezb aterii publice.
(5) Dezbaterile, propunerile qi sugestiile participanfilor se consemneazi intr-un procesverbal si
se transmit impreun5. cu recomanddrile scrise initiatorului proiectului.
(6) Dacd in utma propunerilor si observaliilor primite s-au adus modificdri proiecnrlui de
hot5rdre gi referatului de aprobare, acestea vor fi reformulate in mod corespunzdttr. astfel inc6t
si se refere la forma proiecfului de hotdrAre care va fi transmis spre avizare compartimentului de
specialitate.
(7) Dup[ definitivare, originalul proiectului de hotirAre insolit de referatul de aprobare, refhcute
conform modific5rilor operate, se transmit spre avizare compartimentului di specialitate, in
termen de maxim 3 zile de la primirea proiectului de hotir6re, in forma finald.
(8) in situafia in care intre iniliator qi compartimentul de specialitate avizator existb puncte de
vedere diferite, proiectul de hotirAre va fr avizat in termen de maximum 3 zile de la primirea
acestuia, cu obiec{iuni, care vor fi anexate s,i prezentate in cadrul qedin}ei ordinare a consiliului
local.
Art. 24 - (1) Anunlul privind Eedinla publicd, se afiqeazd la sediul prjmdriei intr-un spajiu
accesibii publicului qi se insereazd pe Site-ul propriu cu cel pulin 3 zile inamte de desfdqurare.'
Acest anun! trebuie adus 1a cunoqtinla cetdlenilor qi a asociajiilor legal constituite care au
prezentat sugestii qi propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre



domeniile de interes public care urmeazd si fie abordat in qedin{a public[ gi va conline data, ora
qi locul de desftqurare a qedinlei publice, precum qi ordinea de zi.
Q) Difuzatea anunplui qi invitarea speciald a unor persoane la qedinla publici sunt in sarcina
persoanei responsabild penhu rela{ia cu societatea civild.
(3) Punctele de vedere'exprimate in cadrul Eedinlelor publice au valoare de recomandare.
(4) Minuta geclinfei publice, incluzdnd gi votul fiecdrui membru, cu exceptia cazurilor in care s-a
hotaret vot secret, va fi afigatd la sediul primdriei Mogogegti qi publicatd pe site-ul propriu.

CAPITOLUL IV
DISPOZITIT CU PRTVIRE LA CONVOCAREA CONSILTULUT LOCAL Sr

PROIECTUL ORDINIIDE ZI

Art.25 - (1) Consiliul loca1 se convoacd dupl cum urmeazd:
a) prin dispozi{ia primarului - qedin{ele ordinare qi in cazul qedinlelor extraordinare, cele
convocate de primar sau la solicitarea prefectului pentru adoptarea unor m6suri imediate de
gestionare a situaliilor de crizd sau de urgen!6;
b) prin convocare semnata de cdtre consilierii locali in cazul convocdrii in qedinld extraordinarl
de cdtre cel pu{in o treime din numdrul consilierilor in funciie.
(2) Consilierii locali sunt convocali in scris sau, in func{ie de prevederile regulamentului de
organizarc qi funcfionare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului
general al comunei Mogoqeqti, cel tdrzit in ziua ulterioari primirii de cdtre u"iriu a dispozi,tiei
sau documentului de convocare iniliat de cel pulin o treime din numdrul consilierilor locali in
functie,
(3) Data gedin{ei consiliului local precizatd cu ocazia convocdrii este stabilitd, cu respecrarea
modului de calcul al termenelor procedurale, prevdzut de art. 1g1 din Legea nr. 134/20j0
privind codul de procedurd civil6, republicatd, cu modificdrile ulterioare, astfei
a) in termen de 5 zile de 1a data comunicdrii dispoziliei de convocare pentru qedinlele ordinare;
b) in termen de 3 zile de la data comunicdrii dispoziliei sau documenfului de convocare Dentru
qedin!ele extraordinare.
(4) in caz de for{6 majord qi/sau de maximd urgenla pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
comunei ori in alte situafii stabilite de regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului
local, convocarea acestuia pentru qedinja extraordinard, prin exceplie de la prevederile a1in. (3)
lit. b), se face de indat6.
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmdtoarele informa{ii despre gedinfd:
a) data, ora s,i locul desfEgurdrii;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, potrivit op,tiunilor acestora,
materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate cdrora le-au fost trimise spre avizare proiectele de
hotdrdri;
f) invitalia de a fonnula qi dep'ne amendamente asupra proiectelor de hotirdri.
(6) Secretarul general al comunei transmite prefectului, sub semnatura sa, evidenla prezenlei
consilierilor locali la convocdrile pentru qedinlele care nu s-au putut desfbqura din lipru
cvorumului, in termen de 3 zile de \a data convocdrii. Evidenla transmisd prefectului precizeazd



s,i situaliile in care, urmare a ultimei absen,te, a intelenit cazul de incetare de drept a mandatului
preudztt la art.204 alin. (2) lit. e) din o.u.G. nr.57/2019 privind codul administrativ.
(7) In toate cazrxile, convocarea se consemneazi in procesul-verbal al qedintei.
Art 26 - (1) Proiectul ordinii de zi se redacteazd de cdtre secretarul general al comunei gi
compartimentele de'resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anex6 la
documenful'de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali. duod caz. in
condiliile legii.
(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotdrdri care indeplinesc
condiliile prevdztrte la art. 16 alin. (6).
(3) Proiectul ordinii de zi a qedinlei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotdr6ri, cu
menfionarea titlului qi a iniliatorului, rupoarte ale primarului, a1e viceprimarului, ale
consilierilor locali, a1e comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarre sau
inform5ri ale conducdtorilor organismelor prestatoare de servicii publice qi de utilitate public6
in comun6, precum gi orice alte probleme de interes local.
(4) Proiectul ordinii de zi a qedinlei consiliului local se aduce la cuno$tinta locuitorilor comunei
prin mass-media, prin afiqare a pe pagina de intemet a institutiei sau prin orice a1t miiloc de
publicitate.
(5) Scoaterea unui proiect de hotir6re de pe proiectul ordinii de zi se face tn situalia in care
acesta nu indeplineqte condiliile prevdzute la art. 16 alin. (6) sau numai cu acordul iniliatorului,
dacd acesta indeplineqte condiliile prevdzute la aft. 16 alin. (6).
(6) Ordinea de zi a gedinlei se aprobd cu majoritate simplS, la propunerea celui/celor care a/at
cerut convocarea consiliului local.
(7) Suplimentarea ordinii de zi se aprobd numai penhu probleme urgente cu.majoritate simpld.
(8) in cazul neaprobirii proiectului ordinii de zijln condiliile prev#ut" f" ufir.iii"u se acordd
indemnlzalia cuvenitd consilierilor locati pentru ;edinla respectiv6.

CAPITOLUL V
DEZBATEREA SI ADOPTAREA PROIECTELOR DE HOTARARI

Art 27 - (1) Proiectele de hotdrdri incluse pe ordinea de zi aprobat| de consiliul local vor fi
dezbbtute qi adoptate cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 5Z/201g privind Codul
administraliv.
(2) in situalia in care o propunere sau un proiect de hotdrdre sunt inscrise pe ordinea de zi a

qedinlei consiliului local fErd avizul secretarului general ai comunei, preqedintele de qedin{d va .

solicita iniliatorului sd motiveze lipsa acestuia pentru a da posibilitatea consilierilor sa voteze in
cuno.stin!5 de cauz6.
(3) Nu tine loc de aviz de legalitate eventuala intervenlie a secretarului general al comunei in
timpul dezbaterilor consiliului local, la cererea consilierilor locali.
Art. 28 - (1) Dezbaterea proiectului de hotbrAre va fi precedatd de prezentarea de cdtre iniliatora referatului de aprobare care a condus la promovarea proiectului, de cihe geful
compartimentului de resoft a raportului de specialitate qi a avizului comisiei de specialitate de
cdtre pregedintele aoesteia sau, un raportor desemnat.
(2) In cazil in care documentele dretate la alin (1) au fost studiate. de toli consilierii, la
propunerea preqedintelui si cu votul majoritblii consilierilor, acestea nu se mai prezinta.



(3) in situa,tia in care, avizul de legalitate al secretarului general al comunei asupra proiectului
de hotirdre este dat cu obiec{iuni, se va da obligatoriu cuvdntul acestuia pentru a motiva
obieciiile.
(4) Dezbaterea proiecJelor de hotdrAre sau a problemelor se face, de regul6, in ordinea in care

acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobatd.
(5) Preqedintele de'gedin,td este obligat si asigure luarea cuvAntului de cdtre iniliator pentru
suslineiea proiectului de hotbrdre ori de care ori acesta o solicitd.
(6) Consilierii locali participd la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvint. Consilierii locali sunt
obligafi ca in cuvdntul 1or sd se refere exclusiv 1a problema care formeazi obiectul dezbaterii.
(7) Preqedintele de- qedinlI are dreptul sd limiteze durata ludrilor de cuv6nt, in func,tie de

obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat
fiecdrui vorbitor, precum gi timpul total de dezbatere a proiectului.
(8) PreEedintele de gedinfd permite oric6nd unui consilier local s6 rdspundd tntr-o problemd de
ordin personal, in probleme prevdzttte de regulamentul de organizare qi funcfonare a consiliului
sau atunci cind a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(9) Pregedintele de gedin{b sau reprezentantul oricdrui grup de consilieri locali poate propune
incheierea dezbaterii unei probleme puse in disculia consiliului local. Propunerea de incheiere a

dezbaterii se supune votului, iar discufiile se sisteazd dacd propunerea este adoptatd cu
maj oritate simplS.
( 10) Este interzisd adresarea de insulte sau calomnii de cdtre consilierii locali prezenli la qedin!6,
precum qi dialogul dintre vorbitori qi persoanele aflate in sa16.

(1 1) Asupra proiectelor de hotdrAri au loc dezbateri generale fi pe articole, consilierii locali,
precum gi ceilalli iniliatori prezenli la qedinld putAnd formula amendamente de fond sau de
formd. Amendamentele se supun votului consiliului loca1 in ordinea in care au fost formulate.
(12) Sinteza dezbaterilor din gedin{ele consiliului local, precum qi modul in care qi-a exercitat
votul fiecare consilier local in parte se consemneaz[ intr-un proces-verbal, semnat de
preqedintele de qedinld qi de secretarul general al comunei.
( 13) Pregedintele de gedinld, impreunb cu secretarul general al comunei iqi asumi, prin
semndturd, responsabilitatea veridicitd{ii celor consemnate.
(14) La incepuful fiecdrei qedin,te, secretanrl general al comunei supune spre aprobare procesul -

verbal al qedin{ei anterioare. Consilierii locali qi primarul au dreptul ca, in cadrul qedinlei
curente a consiliului local, si conteste conlinutul procesului-verbal qi si ceard men,tionarea
exactA a opiniilor exprimate in qedinla anterioari.
(15) Procesul-verbal semnat de preqedintele de gedinld qi de cdtre secretarul general al comunei;'
precum Ei documentele caxe au fost dezbdtute in qedinia anterioard se depun intr-un dosar
special al gedin{ei respective, care se numeroteazd Ei se sigileazd de preEedintele de qedinld qi de
secretarul general al comunei, dupd aprobarea procesului-verbal sau de citre persoana cu
ahibu{ii in acest sens, desemnatd in condiliile legii.
(16) in termen de3 zile de la data aprobdrii procesului-verbal al qedin{ei, secretarul general al
comunei afrqeazl la sediul primdriei qi publicd pe pagina de intemet a institujiei o copie a
procesului -verbal al gedin,tei.

Art.29 - (1) In exeicitarea atribuJiilor ce ii revin, consiliul local adoptd.hotdriri, cu majoritate
absoluti sau simpl6, dupd caz.
(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (1), hotSrArile privind
dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptd de

dobdndirea sau instrdinarea
consiliul local cu majoritatea



califrcatd, definitd, la art. 5 lit. dd) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, de doua
treimi din numdrul consilierilor locali in func{ie.
(3) Se adopt6 cu majoritatea absoluti a consiliorilor locali in funcfie, prevdzutd la art. 5lit. cc)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, urmitoarele hotdrdri ale consiliului local:
a) hotdr6rile privind bugetul local;
b) hotdrArile privind oontractarea de imprumutwi, in condiliile iegii;
c) hotdrdrile prin care se stabilesc impozite gi taxe locale;
d) hotirdrile privind participarea la programe de dezvoltare judefeani, regionali, zonald sau de
cooperare transfrontalierS;
e) hotdr6rile privind organizarea qi dezvoltarea urbanisticd a localitd{ilor qi amenajarea
teritoriului;
f) hotdrArile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritdti publice, cu persoane juridice
romdne sau strdine;
g) hotdrdrile privind administrarea patrimoniului;
h) hotdrdrile privind exercitarea atributiilor prevdzute la art. 92 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
i) alte hotdrdri necesare bunei funcfiondri a consiliului local, stabilite prin legi special sau
regulamentul de organizare qi funclionare a consiliului local.
(4) Votul consilierilor locali este individual si poate fi deschis sau secret.
(5) Votul deschis se exprimd prin oricare din urmdtoarele modalitd{i:
a) prin ridicarea mAinii;
b) prin apel nominal, efectuat de pregedintele de qedinfd;
c) electronic.
(6) Consiliul local poate stabili ca unele hotdr6ri sd fie luate prin vot secret. Hotirdrile cu
caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu excepliile
prevdzute de iege.
(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(8) Redactarea buletinelor de vot trebuie si fre fbrd echivoc. Pentru exprimarea op{iunii se

folosesc, de reguli, cuvintele da sau nu.
(9) Buletinele de vot se introduc intr-o umd. La numdrarea voturilor nu se iau in calcul
buletinele de vot pe care nu a fost exprimati opjiunea consilierului local sau au fost folosite
ambele cuvinte preveznte la alin. (8).
(10) Ablinerile se numdrb 1a voturile impotrivd.
(11) Dacd pe parcursul desfEguririi gedin{ei nu este intrunitd majoritatea legald necesar[ pentrtr
adoptarea proiectului de hotdr6re, preqedintele de qedinll aman6 votarea pdnd la intrunirea
acesteia.
(12) Dacd tn urma dezbaterilor din gedinla consiliului local se impun modificiri de fond in
confinutul proiectului de hotdrdre, la propunerea primarului, a secretarului general sau a
consilierilor locali gi cu acordul majoritilii consilierilor locali prezenfi, preqedintele de qedin{d
transmite proiectul de hotdr6re, in vederea reexamindrii de cdtre ini{iator qi de cltre
comp artimentele de specialitate.
(13) Proiectele de hotirdri respinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in
cursul aceleiaqi qedinfe.
Art. 30 - (1) Dupd desfEqurarea qedinlei, hotdrdrile consiliului loca1 se semreazd de cbtre
preqedintele de qedin!6 qi se contrasemneazd, pentru legalitate, de cdhe secretarul general al
comunei Mogo;egti.



(2) rn cazti in care preqedintele de gedin{i refuzd, in scris, s6 semneze, hotdr6rea consiliuluilocal se semnea zd' de cel ou,tin 2 consi'rieri iocali dinire.cei care au participat la qedinfi.

ffi#*1'"",tfffm,,il;,*""". l""iri#,J",r'il"e,. p.i,, ."gur#",;'iJ o,gu,,i,-" qr

(3) Secretarul general al comunei nu contrasemn eazd hotdrdrea in caztl in care consider ciaceasta este.ilegald_ ln ac.est caz, in. urmdtoarea q"Jinla u consrliului local, depune in scris giexpung in fala acestuia opinia sa motiv at6, care se tonsemneaza in procesul-verbal al qedintei.

coMUNrcAREA, ADU.EREA 
"ffJi3lYkT^ $r TNTRAREA tN vrcoann.r

ACTELOR ADMINISTRATIVE

A"l :1 -..(1) Secretarul general al comunei Mogoqeqti comunicd hotdrarile prefectului in celmult 10 zile htcriltoarc de la data adootirii.
(2) Hotdrririle consiliului local se comunicd primarului.
(3) comunicarea, inso{itd de. eventualele oti."tii -otiuute cu privire ra iegalitate,se face in scrisde cdtre secretarul general al comunei qi se inregistreazd intr-un registru special destinat acesfuiscop.
(4) Hotir,rile se aduc ra cunogtinld pulric' qi se comunic., in condiliile legii, prin grijasecretarului general al comunei Mogogeqti.
(5) Hotdrarile se pubric6, penhu informare, in format electronic qi in Monitorur oficiar Locar.Art' 32 - (1) Hotdrdrile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor lacunogtin!6 publicd.
(2),Aducerea la cunogtin{d publica a hotdrarilor cu caracter normativ .. fu""io termen de 5 zilede la data comunicirii oficiale cdtre prefect.
Art' 33 - (1) comunicarea hotdrriiilor cu caracter individual cdtre persoanele c6rora Ii seadreseazd se face in cer mult 5 z e de la data comunicarii oficiare 

"at " 
p-."-i""t. 

-'--
(2) Hotdrdrile cu caracter individuar ptoor" 

"r""i" 
juridice de la data comunicirii citrepersoanele cdrora li se adreseazi.

Art' 34 - (i) Dupe intarca in vigoare a hotbrar or consiliurui local, acestea pot fi supusemodificdrii, compretdrii, abrogdrii, 
^syr-pelgnrii 

qi ."p"uri;e.ii-;;d"'#l-"n"u, 
"r,;"f3ffH* 

prevederilor Legii nr. 24/2000, republicats, cu modific'rile qi completdr'e

(2) in cantl cdnd se va interveni asupra unei hotdrdri printr-unul din procedeele prevdzute la .
alin' (1) aceasta se va putea face numai in tu"u *"it otara.i u 

"onriii..rr,iit-JJ-.,Tlu"r.rp""rur"utermenului stab it in acest scop sau. din proprie iniliativa, cu respectarea regulilor prevdzute in
!-p'-vI din Legea nr. 24/2000, repubticaia, cu -"ai?t#'" 9i compretdriie;ilrt"*i(3) orice intervenfie asuora unei hotdrari a consiliului rocal Ibcutd in conditiile previuute Iaalin. (1) 9i (2) se va face tot printr-o hotir6r" u 

"on.ifirfui 
io""f,

Art. 35 - Referatele de
proiectelor de acte care

CAPITOLUL VII
DISPOZITII FINALE

a-probare qi avizele originale, variantele si
fhc obiectul reglementdrii prin prezentul

formele succesive ale
regulament, precum qi



originalul hotdrdrii se pasheazi la secretarul general al comunei, astfel inc6t sA se asigure
cunoaqterea lntregului proces de elaborare a actelor respective.
Art. 36 - (1) In situa{ia in care impotriva unei hotirdri a consiliului local se inhoduce ac{iune la
instan{a de contencios administrativ, secretarul general a1 comunei va comunica aceasta de
indatd iniliatorului cirie are obligalia sE reutalizeze actul respectiv, pronunldndu-se in termen de
5^zile, cu propuneri. de menlinere, de modificare qi,/sau completu." oii."rro"*" a acestora.
(2) Propunerile ini,tiatorului redactate sub forma unei note care exprimd punctele de vedere aie
acestuia vor fi comunicate contestatarului, prin grija secretarului general al comunei.
(3) 

^Primarul 
va lua mdsuri pentru suslinere a in fata instanlelor de judecatd a prevederilor actelor

ce fac obiectul contestafiilor.
Art, 37 - Prezentul regulament poate fi modificat gi/sau completat prin hotdr6re a consiliului
iocal,.in c^ondifiile legii gi cu respectarea normelor de tehnicd legisiativi prevdzrte de Legea
nr.24/2000, republicatd, cu modificbrile $i completirile ulterioare.

tNrocvn,
Secretar general al /omunei

MarianaAnlfn
ll /aY/,l ,

PreSedinte de Eedinyd,
Consilier Iocal,
OVIDIU

Contrasemneazd pentru legalitate,
Secretarul general al comungi MogoEe;ti

MARIAIIA ANTON9)\


