
ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL ULMU

REGULAMENT
privind mdsurile metodologice, organizotorice, termenele ;i circulalia ptoiectelor de

hofirAri care se tnainteazd Consiliului Local Ulmu spre adoptare

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art.l. Pentru reglementarea unor activit5li de interes public local, Consiliul local

adoptd hotirdri in limitele stabilite prin Constitulia RomAniei, republicati, 9i prin lege. 9i

numai in domeniile in care are competenle gi atribulii legale.

Art.2. (l) Hotirdrile Consiliului local se iniliazd, se elaboreazi, se adoptd 9i se

aplicd in conformitate cu prevederile Constituliei RomAniei, republicatS, cu dispoziliile

Ordonanlei privind Codul Administrativ cu modificdrile qi completdrile ulterioare, ale Legii

nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative,

republicatd, cu modificdrile gi complettrrile ulterioare, precum gi cu principiile ordinii de

drept.

(2) La inilierea gi elaborarea proiectelor de hothrAri se va avea in vedere caracterul

de acte administrative de autoritate subordonate legii, hotdrdrilor 9i ordonanJelor

Guvenului. altor acte de nivel superior sau de acelaqi nivel, cu care se afl5 in conexiune,

precum gi cu reglementirile comunitare.

(3) Reglementnrile cuprinse in hotirArile consiliului local nu pot contraveni unor

prevederi din acte normative de nivel superior, gi nici nu pot contraveni principiilor qi

dispoziliilor acestora.

Art.3. HotArarile consiliului local se adoptd pentru organizarea executarii ori

executarea in concret a legilor gi a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea

termenelor stabilite de acestea, precum qi a propriilor hotdrAri.

CAPITOLUL II
INITIEREA, ELABORAREA, REDACTAREA, STRUCTURA, CONTINUTUL $I

CIRCULATIA PROIECTELOR DE HOTARARI

Anexa nr.1 ta HCL nr. 41113.10.2022

Art.4. Potrivit prevedelilor art. 136 din Ordonanla de Urgenld nr. 57i2019 privind

Codul Administrativ cu modificarile gi completirile ulterioare, au dreptul sd inilieze proiecte

de hotirdri consilierii locali, primarul sau cetalenii, denumili in continuare iniliatori.

Art.S. in elaborarea proiectelor de hotir6ri cu caracter normativ se parcurg

urmetoarele etape:



a. stabilirea obiectului gi scopului reglementirii;

b. stabilirea actelor normative care reglementeazl problematica respectivd gi abilitarea

consiliului local sd stabileascd misuri pentru aplicarea lor;

c. culegerea gi selectarea informaJiilor;

d. prelucrarea qi analizarea informaliilor;
e. elaborarea variantelor de solulie, delimitarea celor optime ca scop qi posibilitate de

inftptuire.
Art.6. (l) Elaborarea unui proiect de hotdrere se face de c6tre iniliator in conformitate

cu normele de tehnicd legislativd, cu sprijinul secretarului general al comunei qi al

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Proiectele de

hotArari si referatele de aprobare ale acestora se redacteazi in conformitate cu prevederile

Legii nr. 24I2OOO privind normele de tehnicS legislativd pentru elaborarea actelor normative,

republicatd, cu modificdrile $i completdrile ulterioare, de cdtre compartimentele de resort

din cadrul aparatului de specialitate al primarului, stabilite de cdtre primar, ' potrivit

competenlelor specifice ale acestora.

(2) Proiectele de hothrdri ale consiliului local insolite de referatele de aprobare ale

acestora gi de alte documente de prezentare qi de motivare se inregistreazd Ei se transmit de

secretarul generaI al unitdlii administrativ-teritoriale:

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in

vederea analizf,rii qi intocmirii rapoartelor de specialitate;

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii Ei intocmirii

avizelor.
Nominalizarea compartimentelor de resort qi a comisiilor de specialitate cdrora li se

transmit proiectele de hotlrdri ale consiliului local, precum gi celelalte documente, se face de

cdtre primar impreund cu secretarul general al unitdlii administrativ-teritoriale.

odatl cu transmiterea proiectelor de hotdrari se comunicd Ei data de depunere a

rapoartelor si a avizelor, avdndu-se griji ca rapoartele compartimentelor de resort sA poat6 fi

transmise gi comisiilor de specialitate inainte de pronuntarea acestora'

Dupd examinarea proiectului de hotdr6re, comisia de specialitate a consiliului local

emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupd caz, respingerea proiectului'

Avizul comisiei se transmite secretarului general al unit dlii administrativ-

teritoriale, care dispune mdsurile corespunzAtoare inaintirii lui chtre consilierii locali Ei cdtre

iniliatori, dupd caz, cel mai tArziu in ziua $edinlei.

Fiecare proiect de hotardre inscris pe ordinea de zi a qedinlei consiliului local este

supus dezbaterii numai dacd este insolit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare qi motivare' semnat de

iniliator;
b)rapoartelecompartimentelorderesortdincadrulaparatuluidespecialitateal

primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului

local;
d) alte documente prevezute de legislalia speciall'

Secretarul general al comunei asigur[ indeplinirea condiliilor enumerate qi aduce la

cunoEtinla consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi'



Rapoa(ele qi avizele prevazute trebuie intocmite in termenele impuse de lege. dar

nu r.nai tdrziu de 30 de zile de la inresistrarea proiectelor de hotlrdre propuse pentru a fi

inscrise pe proiectul ordinii de zi a gedinlelor ordinare ale consiliului local l'cs ctiv in

termen de cel mult 3 zile de la inrcgr strarea Droiectelor de hotdrdre propuseafiinscrisepe

proiectul ordinii de zi a qedinlelor extraordinare. In situalia gedinfelor extraordinare

convocate de indata, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in proceduri

de urgenld, cel tdrziu odata cu proiectul hotdrArii.

Iniliatorul proiectului it poate retrage sau poate renunla, in orice moment, la

suslinerea acestuia.

(3) La redactarea unui proiect de hotirare trebuie avute in vedere sistematizarea

ideilor in text gi stilul:
a) proiectul de hotlrdre [ebuie redactat intr-un limbaj qi stil juridic specific

notmativ, concis, clar gi precis, care sE excludd orice echivoc;

b) se vor folosi cuvinte in inlelesul lor curent din limba romAn[, cu

evitarea regionalismelor;

c) este interzisd folosirea neologismelor, dacd existl un sinonim de largd

rispAndire in limba romdnd;

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

numai prin explicitare in text, la prima folosire;

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

f)nuestepermisdprezentareaunorexplicaliiprinfolosireapalantezelori
g) referirea in proiectul de hotdrAre la un alt act normativ se face prin

precizarea categoriei juridice a acestuia, a numdrului sdu, a titlului 9i a

dateipublicdriiaceluiactsaunumaiacategorieijuridicegianumdrului,
dacd astfel orice confuzie este exclus6'

Art.7. ( I ) Par{ile constitutive ale unui proiect de hotarare se structureazl astfel:

a) antet ': Romfrnia- Jutletul C orasi' Consiliul Local Ulmu'

6) titlul proiectului de hotirire trebuie sd cuprindd denumirea

proiectului de hotirAre, precum 9i obiectul reglementArii exprimat

sirltetic (Proiect de hofir re orivind")
Se interzice ca denumirea proiectului de hotarare s5 fie aceeagi cu cea a altui

proiect de hotdrdre in vigoare. in cazul in care prin hotdrdre se modifici ori se

completeaza o altd hotdrdre, titlul va exprima operatiunea de 4qg!!f;g19 sau de

completare a hotirarii avutA in vedere.

c) formula introductivi cuprinde denumirea autoritdlii emitente

(Consitiul LocalUIM
extraordinard/ convocat de indotd' in data de"'I

d) preambul enunld in sintezi, scopul qi dupd caz, motivarea proiectului

dehotdrare'oportunitateaacestuia,temeiuldefapt'Preambululurmeazd
duPh formula introductivi.

in preambut se men{ioneazl ,i tgft&lglgJuwliSlilStg, rcspectiv g!4!g

comisiilor de soecialitate, precum gi temeiurile juridice pe baza 9i in executarea carora

proi"ctut de hotSrare a fost emis. Dacd se invocd ordine, instrucliuni, circulare ori alte acte

normative emise de autoritalile administraliei publice centrale 9i care nu sunt publicate in



Monitorul Oficial, acestea se vor depune in copie conformd cu originalul, odatd cu

proiectul de hotdrdre.

inaintea pa4ii dispozitive se noteaza urmdtoarea formuld: ,,HOTARA$TE ,,

e) partea dispozitivi - reprezintd continutul propriu-zis al proiectului de

hotdrAre,

f) atestarea autenticitl{ii - proiectul de hotdrAre se semneaz[ de cdtre

iniliator gi se avizeaza pentru legalitate de cf,tre secretaral general al comunei, se

dateazd si se numeroteazd. Secretarului general al comunei ii revine gi sarcina de

a verifica daci proiectul de hotdr0re este coniorm cu prevederile Constituliei

ii cu actele normative in vigoare, dacl se integreazd orgatic in sistemul

legislaJiei, 9i dacd nu depdgeqte competenla consiliului local.

/2/ Elementul structural de baza al p64ii dispozitive ii constituie articolul. Acesta se

numeroteaza in continuare, in ordinea din text, de la inceputul pAne la smr$itul hotararii,

cu cifre arabe, Dacd Proiectul de hotdrAre cuprinde un singur articol, acesta se va defini

prin expresia "Articol unic".

(3) Alineatul este o subdiviziune a articolului, care de reguld este constituit dintr-o

singurd propozilie sau frazd, dar dacd acest lucru nu este posibil se pot adauga noi

propozilii sau fraze, ce reprezintd teze separate prin punct. Alineatul se evidenliazd printr-

o ugoari retragere de la alinierea textului pe verticala. in hot[rArile cu o anumiti intindere,

daci un articol are douh sau mai multe alineate, acestea se numeroteaza la inceputul

fieciruia cu cifre arabe cuprinse in paranteza.

(4) Enumertrrile in textul unui articol sau alineat se prezinta distinct prin utilizarea

literelor alfabetului romdnesc gi nu prin liniule sau alte semne grafice.

(5) Ultimele articole dintr-o hot6rAre vor cuprinde in mod obligatoriu:

a) denumirea autoritelilor, instituliilor gi persoanelor interesate de conlinutul

hotdrdrii, pentru a se asigura comunicarea lor;

b) denumirea celor stabilili si asigure ducerea la indeplinire a prevederilor

inscrise in hotirAre qi s[ informeze periodic conducerea consiliului local cu

rezultatele oblinute in urma aplichrii ei.

c) indicarea cdii de atac pe care o pot urrna persoanele care se considerd

prejudiciate prin adoptarea acelui act.

Art.8. i1i La redaitarea textului unui proiect de hotir6re se pot folosi, ca pd4i

componente a acestuia, anexe, care conlin prevederi ce cuprind exprimdri numerice,

desene, tabele, planuri sau alte asemenea.

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

consiliul local, cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau norne cu caracter

predominant tehnic.

(3) Anexa trebuie sd aib[ un temei cadru in corpul hot[rarii 9i si se refere exclusiv la

obiectul determinant prin textul de trimitere.

(4) Textut - cadru de trimitere trebuie sI faci, in finalul sdu, menliunea cd anexa face

parte integrantA din proiectul de hotdrAre. Dacd sunt mai multe anexe, in final se va include un

articol distinct. cuprinzAnd aceeaSi menliune (anexele l- n fac pa(e integranti din

prezentul proiect de hotarare ) .

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



(6) Dacd sunt mai multe anexe, acestea se numeroteaza cu cifre arabe, in ordinea in

care au fost enuntate in textul proiectului. Anexele la proiectul de hotdrdre vor purta antetul

acesteia, precum qi menliunea ,,Anexa nr. la Proiectul de hot5rdrea nr.-din ,,

Art.9. Duph intrarea in vigoare, pe durata existenlei unei hotirdri pot surveni unele

evenimente, precurn modificarea, completarea, revocarea/incetarea sau abrogarea.

Art.l0. (1) Modificarea constd in schimbarea expresd a textului unuia sau mai

multor articole, teze ori alineate, ddndu-le o noul formulare. Pentru exprimarea normativ5 a

intenliei de modificare se nominalizeaza expres textul vizat, cu toate elementele de

identificare. Proiectul de hotdrdre se formuleazi utilizAndu-se sintagma :Se modificd

art. , care va avecr urmdlorul cuprins: ", urmat de redactarea noului text

(2) Modificarea ori completarea unei hotdrdri este admise numai daca nu se afecteaze

conceplia generald sau caracterul unitar al acestora, ori daci nu prive$te intreaga sau cea

mai mare parte a reglemenfirilor. in caz conlrat, ele se inlocuiesc cu o nouA reglementare.

urmAnd sI fie in intregime abrogate.
(3) in cazul in care se modificl sau se completeaze o ah1 hotarare, articolele se

numeroteazA cu cifre romane, pAstrandu-Se numerotarea Cu Cifre arabe pentru textele

modifi cate sau completate.

Art.ll. Reglementarile de modificare $i completare se incorporeazd in actul de

bazE de la dara intrarii lor in vigoare, identificdndu-se cu acesta, iar intervenJiile

ulterioare de modificare sau completare vor fi raportate tot la actul de bazd.

Art.12. (1) Completarea unei hotarari consta in introducerea unei dispozilii noi,

cuprinzdnd sotulii $i ipoteze suplimentare, care se adauga elementelor structurate

existente prin utilizarea urmdtoarei formule de exprimare: ,,Dupd articolul ....

alineatul se introduce un nou articol/alineal, care va avea urmdtorul cuprins:".

(2) Acrul de completare poate sA dispunA renumerotarea articolelor actului completat 9i

republicarea lui, sau ca acestea sa dobAndeascd numarul structurilor corespunzdtoare din

textul vechi, insolite de un indice cifric pentru diferenliere.

Art.13. Revocareafincetarea unei hotarari Consta in retractarea actului

administrativ valid qi presupune o manifestare de voinla subsecventd celei care a dat naStere

actului, prin care se pune capat, se inlSturd sau inceteazd efectele acestui act'

Art.14. (1) Prevederile cuprinse in hotarare, contrare unei reglementiri de acelagi

nivel sau de nivel superior, vor fi abrogate.

(2) Abrogarea poate fi totali sau pa4iald.

(3) in cazul abrogdrilor pa4iale, intervenite succesiv, ultima abrogare se va referi la

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

(4) Abrogarea unei hotarari, pa4iala sau totala, are intotdeauna caracter definitiv,

nemaiputandu-se repune in vigoare.

(5) Abrogarea poate fi dispusa, de regulf,, printr-o prevedere distinctS in finalul unei

dispozilii care reglernenteaza o anumita problematicd, daci aceasta afecteaza

reglement[ri conexe anterioare.

Art.15. (1) Proiectele de hotirari trebuie sd fie insolite de referate de aprobare,

intocmite de iniliatori, ca instrument de prezentare 9i motivare semnat de iniliator, in care

se vor ardta succint:



a) cerintele care justifica intervenlia normativd, at6t din punct de vedere al

legaliteui 9i al oportunitalii, cat 9i at eficienlei $i eficacitafi;

b) efectele avute in vedere prin noua reglementare in funciie de obiectul

reglementirii, precum qi, dupd caz, influenla acestuia asupra bugetului local

al comunei;

c) fazele parcurse in pregdtirea proiectelor, evidenliindu-se sursele de

documentare, evaluAri statistice, specialigtii consultanli qi alte asemenea

surse de inforrnare utilizate;

d) referiri la avizele oblinute Ei, dupn caz, infiuen{a acestora asupra

proiectelor;

e) mentiuni, dupd caz, daci se impune modificarea, completarea

revocarea./incetarea aplicabilitalii sau abrogarea unor hotdrdri anterioare in

materia respectivd de cdtre consiliul local.

(2) Referatele de aprobare la proiectele de hotdrdri se semneazd de iniliatori.

Art.l6. (1) Pentru proiectele de hotdrdri care au in vedere operaiiuni ce fac,

potrivit legii, obiectul controlului financiar preventiv, iniliatorii vor solicita obligatoriu,

viza persoanei abilitate, conform prevederilor art.l4 atin.( l) din ordonanla Guvemului nr.

llgllggg privind auditul intem $i controlul financiar preventiv, republicatd, cu

modifi cdrile qi completdrile ulterioare.

(2) Yiza sau refuzul de vizd se va acorda in termen de 3 zile lucrdtoare de la

prezentarea proiectului de hotdrire.

(3) Refuzul de vizd va trebui sd fie in toate cazurile motivat in scris'

Art.17. Proiectele de hotdrari insolite de documentele aferente, impuse de lege, vor

ti postate gi pe site-ul instituliei din materie de transparenla decizionalS'

Art.l8. Proiectul de hotirire insolit de referatul de aprobare 9i raportul

compartimentului de specialitate se transmit concomitent, in copie, autoritalilor qi instituliilor

publice interesate in aplicarea acestora, in functie de obiectul reglementdrii, care au

obligaJia sd analizeze gi s6 comunice iniliatorului eventuale observalii 9i propuneri. in

termen de cet mult 5 zile de la primirea proiectului.

Art,l9. Dupd oblinerea punctelor de vedere ale autoritelilor qi instituliilor publice,

cirora Ii s-a comunicat proiectul de hotf,rdre, a propunerilor, sugestiilor 9i opiniilor cetdJenilor

precum qi a mass-mediei, iniliatorul definitiveazd proiectul de hotdrdre. La operatiunea de

definitivare poate participa qi conduc[torul compartimentului de resort din cadrul aparatului de

specialitate al primarului.

Art.20. secretarul general al comunei transmite proiectele de hotSriri 9i celelalte

dooumente. comisiilor de specialitate in atribuliile cdrora se incadreazd obiectul

reglernentArilor propuse in vederea avizf,rii.

Art.21. (1) Secretarul general al comunei intocme$te pentru fiecare proiect de

hotarare un dosar care va cuPrinde :

a) proiectul de hotirdre, cu menlionarea iniliatorului;

b) referatul de aProbare;

c) raportul compartimentului de specialitate;

d) raportul, sau clupl caz, rapoartele comisiilor de specialitate'



(2) Secretarul general al comunei va verifica indeplinirea condiliilor de form[ qi de

fond pentru fiecare proiect de hotirdre, inclusiv respectarea normelor de tehnicd legislativd,

prevezute de Legea nr.2412000, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
(3) DacA, in urma analizei, secretarul general al comunei constatA nerespectarea

prevederilor unor acte normative de nivel superior, va restitui la iniliator proiectul de

hotlrdre gi celelalte documente pentru a fi re{Ecute in concordan}i cu propunerile qi

observaliile primite.
(4) in termen de 2 zile de la primire, iniliatorul va restitui secretarului general al

comunei, proieclul de hotirdre refbrmulat in mod corespunzdtor.

(5) in situalia in care intre iniliator gi secretarul general al comunei exista puncte de

vedere diferite, proiectul de hotdrdre va fi prezentat cu obieclii in scris qi motivate, care vor fi
anexate qi prezentate in gedinla consiliului local.

CAPITOLUL III
DEZBATEREA PUBLICA A PROIECTELOR DE HOTARARI

Art.22. (l) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative

autoritatea administratiei publice are obtigalia si publice un anun! referitor la aceastd acliune

in site-ul propriu, s5-1 afiqeze la sediul propriu, intr-un spaliu accesibil publicului, s5-l

transmitd cetre mass-media centrala sau locald, dupd caz. Autoritatea administraliei publice

va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru

primirea acestor informalii.
(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la

cunoqtinla publicului, in condiliile alin. (1), cu cel pulin 30 de zile lucrdtoare inainte de

supunerea spre avizare de cdtre autoritdlile publice. Anunful va cuprinde: data afigdrii, o

not6 de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea

adopt[rii actului normativ propus, un studiu de impact qi/sau de fezabilitate, dupd caz,

textul complet al proiectului actului respectiv, precum gi termenul-limitd, locul Ei

modalitatea in care cei interesali pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare

de recomandare privind proiectul de act normativ.

(3) Anunlul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanld asupra

mediului de afaceri se transmite de cdtre ini{iator asocia}iilor de afaceri qi altor asocia}ii legal

constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la alin (2).

(4) La publicarea anunlului, autoritatea administraliei publice va stabili o perioadS

de cel pulin l0 zile calendaristice pentru proiectele de acle normative prev[zute la alin. (2),

pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ

supus dezbaterii publice.
(5) Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ

supus dezbaterii publice se vor conselnna intr-un registru, menlionandu-se data primirii,

persoana qi datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea.

(6) Persoanele sau organizaliile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii

sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica

articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referS, menlionand data

trimiterii qi datele de contact ale expeditorului.



(7) Conduc5torul autoritdlii publice va desemna o persoani din cadrul

instituliei, responsabild pentru relalia cu societatea civili, care si primeascd

propunerile, sugestiile qi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act

normativ propus.

(8) Proiectul de act normativ se transmite spre analizd qi avizare autorit5lilor
publice interesate numai dupd definitivare, pe baza observaJilor gi propunerilor formulate
potrivit alin. (4).

(9) Autoritatea publicd in cauzA este obligat[ si decidd organizuea unei intdlniri in
care sd se dezbatd public proiectul de act normativ, dacd acest lucru a fost cerut in scris de

cdtre o asocialie legal constituita sau de cdtre o alti autoritate publici.
(10) Dezbaterile publice se vor desfhEura dupd urmdtoarele reguli:

a) autoritatea publicd responsabilS, prin persoana desemnatA conform atin. (7),

va organiza intdlnirea, va publica pe site-ul propriu gi va afiEa la sediul propriu,

al5turi de documentele menlionate la alin. (2), qi modalitatea de colectare a

recomanddrilor, modalitatea de inscriere qi luare a cuvdntului, timpul alocat

ludrii cuvAnnrlui Ei orice alte detalii de desligurare a dezbaterii publice prin care

se asigurd dreptul la libera exprimare al oricdrui cetelean interesat;

b) dezbaterea publicd se va incheia in momentul in care toli solicitan{ii

inscriqi [a cuvAnt ;i-au exprimat recomanddrile cu referire concretl doar la

proiectul de act normativ in disculie;

c) la dezbaterea publici vor participa obligatoriu iniliatorul qi/sau iniliatorii
proiectului de act normativ din cadrul instituliei sau autoritafii publice locale,

expe4ii $iisau specialiqtii care au participat la elaborarea notei de

fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind

necesitatea adoptdrii actului normativ propus, a studiului de impact qi/sau de

fezabilitate, dupd caz, qi a proiectului de act normativ;

d) in termen de l0 zile calendaristice de la incheierea dezbaterii publice se

asigurd accesul public, pe site-ul ;i la sediul autoritdfii publice responsabile, la

urmdtoarele documente: minuta dezbaterii publice, lecomanddrile scrise

colectate, versiunile imbunStdlite ale proiectului de act normativ in diverse

etape ale elabordrii, rapoartele de avizare, precum Ei versiunea finala adoptatS

a aclului normativ

( I I ) Toate documentele prevdzute la alin. (2) gi alin. ( I 0) lit. a) gi d) vor fi pastrate pe

site-ul autoritatii publice responsabile intr-o secliune dedicati transparenlei decizionale. Toate

actualizarile in site vor men{iona obligatoriu data afiqirii.
(12) in toate cazurile in care se organizeazd dezbateri publice, acestea trebuie si se

desliqoare in cel mult l0 zile calendaristice de la publicarea datei qi locului unde urmeazh sd

fie organizate. Autoritatea publicd in cauzd trebuie sd analizeze toate recomandlrile

referitoare [a proiectul de act normativ in disculie.

(13) in cazul reglementdrii unei situalii care, din cauza circumstanlelor sale

exceplionale, impune adoptarea de solulii imediate, in vederea eviterii unei grave

atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adopt5rii in

procedura de urgenld prevdzutd de reglementerile in vigoare.



CAPITOLUL IV
DISPOZITII CU PRIVIRE LA ANALIZA $I SUPUNEREA SPRE ADOPTAR.E, A

PROIECTELOR DE HOTARARI

Art.23. Primarul Comunei Ulmu, primind proiectele de hottuari va asigura includerea

acestora pe ordinea de zi a gedinlei ordinare a consiliului local gi va dispune convocarea

consilierilor locali qi a invitalilor a cdror prezenl5 este necesard pentru des{Egurarea lucrhrilor
gedinlei.

Art.24. Pentru dezbaterea proiectelor de hotdrari in gedin{a ordinard a consiliului local,

secretarul general al comunei va lua m6suri de multiplicarea gi transmiterea acestora

consilierilor locali.

Art.25 (1) Consilierii locali sunt convocali in scris sau, in funcfie de prevederile

regulamentului de organizare qi funclionare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin

grija secretarului general al unitdlii administrativ+eritoriale, cel t6rziu in ziua ulterioar6 primirii

de cirre acesta a dispoziliei sau documentului de convocare iniliat de cel pulin o treime din

numirul consilierilor locali in functie.

(2) Data gedinlei consiliului local precizald cu ocazia convocdrii este stabiliti, cu

respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevAzut de art. 181 din Legea nr.

I 34/2010 privind Codul de procedurd civilS, republicatS, cu modificdrile ulterioare, astfel:

a) in termen de 5 zile de la data comunicarii dispoziiiei de convocare

pentru gedinlele ordinare;

b) in termen de 3 zile de la data comunicdrii dispoziliei sau documentului

de convocare pentru qedinlele extraordinare.

(3) in caz de fo4d majorl gi/sau de maximd ugentd pentru rezolvarea intereselor

locuitorilor comunei ori in alte situafii stabilite de regulamentul d e organizare qi funclionare a

consiliului local, convocarea acestuia pentru qedinla extraordinard, se face de indati.

(4) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmdtoarele informa]ii despre

qedin{6:

a) data, ora qi locul desftqurf,rii;

b) proiectul ordinii de zi;

c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;

d) modatitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali,

potrivit opliunilor acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;

e) indicarea comisiilor de specialitate chrora le-au fost trimise spre avizare

proiectele de hotdrdri;

fl invitalia de a formula qi depune amendamente asupra proiectelor de

hotdrdri.

Art.26. (1) Proiectele de hotdr6ri incluse pe ordinea de zi aprobatd de consiliul local

vor fi dezbdtute gi adoptate in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenld

57l2Ol9 cl modificdrite Ei completarile ulterioare 9i cu procedura stabilitd prin

Regulamentul propriu de organizare gi funclionare a consiliului local.

(2) in situatia in care o propunere sau un proiect de hotdrAre sunt inscrise pe ordinea

de zi a gedinlei ordinare a consiliului local ftrh avizul secretarului general al comunei, primarul



localitdiii va solicita iniliatorului sd motiveze lipsa acestuia pentru a da posibilitatea consilierilor

sa voteze in cunogtintl de cauzd.

(3) Nu line loc de aviz de legalitate eventuala intervenlie a secretarului general al

comunei in timpul dezbaterilor consiliului local, la cererea consilierilor locali.

Art.27. (1) Dezbaterea proiectului de hothrAre va fi precedatd de prezentarea de cdtre

iniliator a referatului de aprobare care a condus la promovarea proiectului, de cdtre geful

compartimentului de resort a raporlului de specialitate qi a avizului comisiei de specialitate

de cdtre preqedintele acesteia sau, un raportor desemnat.

(2) in cazul cdnd documentele aratate la alin.(l) au fost studiate de toti

consilierii, la propunerea pregedintelui 9i cu votul majoritalii consilierilor, acestea nu se mai

prezintd.

(3) in situajia cdnd avizul de legalitate al secretarului general al comunei asupra

proiectului de hotdrdre este dat cu obieclii, se va da obligatoriu cuvAntul acestuia pentru a

motiva obiecliile.
(4) Dezbaterile proiectului de hotirAre sunt generale 9i pe articole'

(5) Dacd prin raportul comisiei de specialitate se propune respingerea

proiectului de hotdrare, dup[ inchiderea dezbaterii generale, preqedintele de gedinla poate cere

consiliului sd se pronun{e prin vot.

(6) Consiliul local trece [a dezbaterea pe articole a proiectului de hotardre sau a

propunerilor cu modificlrile fEcute de comisii potrivit avizului comisiei de specialitate.

(7)Ladiscutareafiecdruiarticolconsilieriipotluacuvdntulpentrua.giexprima
punctul de vedere.

(8) Pregedintele poate supune consiliului local spre aprobare sistarea discu{iilor la

articolul dezb[tut.
(g) in cursul luSrilor de cuvant pot fi prezentate oral amendamente privind

problemele de redactare sau alte aspecte mai pulin impo(ante'

(10) Discutarea articolelor incepe cu amendamentele, in cursul dezbaterilor

consilierilor, iniliatorul sau grupurile de consilieri, pot propune amendamente scrise la

modificdrile intervenite in urma examinarii 9i definitivhrii textului in comisii, amendamentele

trebuie sd se refere la con{inutul unui singur articol'

(11) in cazul in care amendamentul are consecinte importante asupra

proiectului sau propunerii, pregedintele il poate trimite spre avizare comisiilor abilitate,

suspend6nd dezbaterile. in acest caz, autorul amendamentelor are dreptul de a fi ascultat in

cadrul comisiilor. Acelaqi drept il are 9i iniliatorul'

(12) Discutarea amendamentelor incepe cu cele prin care se propune

suprimarea unora din textele cuprinse in articolul supus dezbaterii, qi dup6 aceea cu cele

privind modificarea sau completarea acestuia. consitiul local se va pronunla prin vot deschis

asupra fiecarui amendament, afard de cazul in care adoptarea unora exclude acceptarea

celorlalte.
Art.28. Dacd in urma dezbaterilor din qedinla consiliului local se impun

modificaridefondinconlinutulproiectuluidehotirdre,lapropunereaprimarului,a
secretarului general al comunei sau a consiiierilor locali qi cu acordul majoritdlii

consilierilorlocaliprezenli,preqedinteledegedinlErelransmiteproiectuldehot6r6re,in
vedereareexamindriidecStreiniliatorqidec6trecompartimenteledespecialitate.



Proiectele de hotdrdri respinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea

acestuia in cursul aceleiaqi gedinle.

Art.29. (l)Dupi inchiderea dezbaterilor generale gi pe articole se supune

volului fiecare articol in parte gi proiectul de hotdrdre in ansamblul sdu.

(2) inaintea inchiderii dezbaterilor, iniliatorut proiectului de hotdrAre poate cere.

motivat, retragerea sau am6narea proiectului de pe ordinea de zi.

Art.30. (1) Dezbaterile din cadrul gedinlelor consiliului local. precum 9i modul in

care qi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemneazd intr-un proces-verbal,

semnat de pregedintele de qedinli gi secretarul general al comunei, care iqi asuma, prin

semndtura, responsabilitatea veridicitalii celor consemnate.

(2) La inceputul fiecirei qedinle de consiliu local, secretarul general al comunei supune

spre aprobare procesul-verbal al gedinlei anterioare, consilierii locali avdnd dreptul s[

conteste coniinutul procesului-verbal gi sd ceard menlionarea exactA a opiniilor exprimate in

$edinla anterioard.

(3) Procesul-verbal gi documentele care au fost dezbdtute in gedinld se depun intr-un

dosar special al qedintei respective, care va fi numerotat, semnat 9i sigilat de

pregedintele de qedinld $i de secretarul general al comunei, dupd aprobarea procesului-verbal.

(4) in termen de 3 zile de la data aprobarii procesului-verbal al sedintei, secretarul

general al unitalii administrativ-teritoriale afiqeazi la sediul primariei qi publicd pe pagina

de intemet a uniteiii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al $edinlei.

Art.3l. (l) in exercitarea atribuliilor ce ii revin, consiliul local adoptd hotdr6ri, cu

majoritate absoluti sau simpld, dupi caz'

(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (l), hotdrdrile privind dobandirea sau

instriinarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptd de consiliul

local cu majoritatea calificatl de doud treimi din numdrul consilierilor locali in funcfie.

(3) Se adoptd cu majoritatea absoluti prevazutd a consilierilor locali in func{ie

urmdtoarele hotlrAri ale consiliului local:

(a) hotdrdrile privind bugetul local;

(b) hotirArile privind contractarea de imprumuturi, in condiliile tegii;

(c) hotdrArile prin care se stabilesc impozite qi taxe locale;

(d) hotdrArile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana'

regionald, zonald sau de cooperare transfrontalierd;

(e) hotdr6rile privind organizarea gi dezvoltarea urbanistic[ a localitalilor qi

amenaj area teritoriului;
(fhotardrileprivindasociereasaucooperareacualteautoritalipublice,cu
persoane juridice romdne sau striine;
(g) hotdrdrile privind administrarea patrimoniului;

(h) hotarArile privind exercitarea atribuliilor prevazute la art' 92;

(i) alte hotardri necesare bunei funcliondri a consiliului [oca[, stabilite prin legi

speciale sau regulamentul de organizare 9i lunclionare a consiliului local'

(4)Votul consilierilor locali este individual si poate fi deschis sau secret'

(5) Votul deschis se exprimd prin oricare din urmdtoarele modalitAli:

(a) prin ridicarea mAinii;

(b) prin apel nominal, efectuat de pregedintele de qedinl5;



(c) electronic
(6) Consiliul local poate stabili ca unele hotdrAri sA fie luate prin vot secret.

Hotbr6rile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot

secret, cu excepfiile previzute de lege.

(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(8) Redactarea buletinelor de vot trebuie sA fie lArd echivoc. Pentru exprimarea

op{iunii se folosesc, de reguld" cuvintele da salu nu.

(9) Buletinele de vot se introduc intr-o um6. La numararea voturilor nu se iau in

calcul buletinele de vot pe care nu a lost exprimatA opliunea consilierului local sau au fost

folosite ambele cuvinte prevlzute la alin. (8)'

( l0) Ablinerile se numara la voturile impotrivi.
(11) DacS pe parcursul des{hqurdrii $edinlei nu este intrunita majoritatea legala

necesard pentru adoptarea proiectului de hotdrAre, preEedintele de gedinld amAna votarea

pAnd la intrunirea acesteia.

Art.32. (l) Dupd desfrqurarea Eedinlei, hotdrarile consiliului local se semneazS de

cdtre preEedintete de qedinld gi se contrasemneazd, pentru legalitate, de cdtre secretarul

general al unitiliii administrativteritoriale.
(2) in cazul in care pregedintele de qedin{d refuzf,, in scris, sd sernneze, hotdrdrea

consiliului local se semneazd de cel pulin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la

qedinp. Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se stabileqte prin regulamentul de

organizare gi funclionare a consiliului local.

(3) Secretarul general al comunei nu contrasemne azd, hotdrdrea in cazul in care

considerd cd aceasta este ilegald. in acest caz, in urmAtoarea Eedintd a consiliului local,

depune in scris qi expune in fala acestuia opinia sa motivatl, care se consemleazd in

procesul-verbal al qedinlei.

Art.33. Dupd semnarea hotdrArilor adoptate in gedinta ordinard a consiliului local,

prin grija secretarului comunei se va asigura:

a) iffegistrarea qi numerotarea hot6r6rilor in registrul special de eviden15, in

cadrul anului calendaristic;

b) comunicarea hotirdrilor, in termenul legal, prefectului judelului'

Art.34. Secretarul general al comunei va asigurd, dupi caz:

a) aducerea la cunogtin{d publica a hotararilor cu caracter normativ;

b) transmiterea hotdrdrilor la instituliile giisau autorit[lile interesate ori

obtigate a asigura aducerea la indeplinire, dacd pentru acestea nu s-a cerut de cdtre prefect

reanalizarea lor;
c) prezentarea in qedinta ordinard a consiliului local a hotdririlor pentru care s-

a cerut reanalizarea in vederea modificirii sau revocdrii. Consiliul local se va pronunla prin

hotdrAre, potrivit metodologiei din prezentul regulament'

Art.37. Aducerea [a cunoltinla public[ a hotir6rilor cu caractel normativ, se face,

prin publicarea acestora pe site-ul instituliei.

Art.38. (1) DupS intrarea in vigoare a hot5rdrilor consiliului local, acestea pot fi

supuse modificdrii, completdrii, revocdrii / incetdrii aplicabilitalii, abrogdrii, suspenddrii 9i

republicdrii sau altele asemenea, cu respectarea prevederilor Legii nr. 2412000' republicatl. cu

modificdrile gi complet6rile ulterioare.



(2) Cazul cdnd se va interveni asupra unei hotdrdri printr -unul din procedeele

prevazute la alin.(l) aceasta se va putea face numai pe baza unei hotdniri a consiliului

local gi cu respectarea termenului stabilit in acest scop.

CAPITOLUL V
DISPOZITII FINALE

Art. 39. Referatele de aprobare, rapoartele de specialitate gi avizele originale,

variantele gi formele succesive ale proiectelor de acte care fac obiectul reglementdrii prin

prezentul regulament, precum gi un original at hotdrririi se p5streazA la secretarul general al

comunei, astfel incfit sd se asigure cunoa$terea intregului proces de elaborare a actelor

respective.

Art.40. Prezentul regulament poate fi modificat gi/sau completat prin hotf,rare a

consiliului local, in condiliile legii, qi cu respectarea normelor de tehnic[ legislativd

prevdzute in Legea nr. 2412000, republicatd, cu modificarile 9i completirile ulterioare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,

TRICA LU SECRETAR GENERAL AL CO I ULMU
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