
RoMÁNIA
JUDETUL CLUJ

COMIINA IZVORU CRI§ULUI
CONSILIUL LOCAL -

HoTÁRAREANr.82
Din 20 decembríe 2019

Pentru aprobarea Regulamentului propriu privind másurile metodologice, organizaíorice, termenele qi

circulafia proiectelor de hotárári care se inainteazá Consiliului Local Izvoru Crisului spre adoptare

Consiliul Local al Comunei Izvoru Crigului , judetul Cluj, intrunit in ;edinta de lucru
ordinará din data de 20.12.2019

Jinánd cont de prevederile Legii nr.52l2003 privind transparenla decizionalá in
administra{ia publicá, cu modificárile gi completárile ulterioare, ale art.84 din Legea
nr.24l2000 privind normele de tehnicá legislativá pentru elaborarea actelor normative,
republicatá, cu modificárile 9i completárile ulterioare, ale OUG nr. 57 l 2019 codul
administrativ, coroborate cu dispozitiile art.l2l alin.l 9i alin,2 din Constitutia Romániei,
republicatá, art.3 paragraful 2 din Legea nr.199l1997 pentru ratiftcarea Cartei europene a
autonomiei locale, adoptatá la Strasbourg pe 15 octombrie 1985, art.27, art.24 9i art.28 din
Legea cadru a descentralizátli rlr.195/2006, art.7, alin.2 din Codul Civil;

In temeiul drepturilor conferite prin art. I29 OUG nr. 57 l 20í9 codul
administrativ,

CONSILruL LOCALAL COMUNEI Izvoru Criqului adopta prezenta
HoTÁnÁRE:

Art.l. Se aprobá Regulamentul propriu privind másurile metodologice,
organizatorice, termenele gi circulalia proiectelor de hotárári caíe se ínainteazá Consiliului
Local Izvoru Crigului spre adoptare,ptevázut in anexa care face parte integrantá din prezentul
proiect de hotáráre.

Art.2. - Prezenta se comunicá Instituliei Prefectului-Jude|ul Cluj, primarului comunei
lzvoru Crigului, aparatului de specialitate al primarului gi se aduce la cunogtin{á publicá prin
grija secretarului comunei Izvoru Crigului.

Art.3. - Cu urmárirea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotárári se

incredinleazá Primarul comunei Izvoru Crigului gi Secretarul comunei lzvoru Crigului,
Art.4. - Cu drept de contestatie la instanla de contencios administrativ competentá potrivit

prevederilor Legii nr. 55412004.
Art.s. Prin grija secretarului comunei Izvoru Crigului prezenta hotáráre se comunicá

in termenul prevázut de lege
Institulia Prefectului J
primarul comunei
Publicat pe site-ul

PRE§EDINTE DE §ED RETAR G coMUNEI
IZ §ULUI

BOBO§ SILVTU OLTEAN Gi'--- íől. §lg9?l' ü
Prezenta hotáráre aífost ádoptatá cu respeffi!-revederilor OUG nr, 57 l20lg códul administrativ :

É.l:
Nr. consilieri in funclie = 11

Nr. consilieri prezen[i 11

Voturi ,,Pentru" : ll
Voturi ,, impotrivá f : 11

,, Abtineri )5 : 0



CONSILIUL LOCAL Izvoru Crigului ANEXÁ la Hotárárea nr.82 /2019

REGULAMENT PROPRIU
privind másurile metodologice, organizatorice, termenele 9i circulatia proiectelor de hotárári care se

inainteazá Consiliului Local Izvoru Crigului spre adoptare

CAPITOLULI
DISPOZITII GENERALE
Art,l. - Pentru reglementarea unor activitáli de interes public local, Consiliul local adoptá hotárári in
limitele stabilite prin Constitulia Romániei, republicatá, 9i prin lege, 9i numai in domeniile in care are
competenfe gi atributii legale.
Art,z.- (1) Hotárárile Consiliului local se iniliazá, se elaboreazá, se adoptá 9i se aplicáin conformitate
cu prevederile Constitufiei Romániei, republicatá, cu dispozitiile OUG nr. 57 / 2019 codul
administrativ, ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnicá legislativá pentru elaborarea actelor
normative, republicatá, cu modificárile gi completárile ulterioare, precum gi cu principiile ordinii de
drept.
(2) La initierea 9i elaborarea proiectelor de hotárári se va avea in vedere caracterul de acte
administrative de autoritate subordonate legii, hotárárilor gi ordonanlelor Guvernului, altor acte de
nivel superior sau de acelagi nivel, cu care se aflá in conexiune, precum gi cu reglementárile
comunitare.
(3) Reglementárile cuprinse in hotárárile consiliului local nu pot contíaveni unor prevederi din acte
normative de nivel superior, 9i nici nu pot contraveni principiilor 9i dispoziliilor acestora,
Art.3, - Hotárárile consiliului local se adoptá pentru organizarea executárii ori executarea ín concret a
legilor gi a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de acestea,
precum gi a propriilor hotárári.
CAPITOLUL II
IMTIEREA, ELABORAREA, REDACTAREA, STRUCTURA,
CONTINUTUL §I CIRCULATIA PROIECTELOR DE HOTÁRÁRI
Art.4. - Potrivit prevederilor OUG nr. 57 l 20|9 codul administrativ, au dreptul sá inilieze proiecte de
hotárári consilierii locali, primarul, viceprimarul sau cetátenii, denumili in continuare initiatori.
Art,5. - Ín elaborarea proiectelor de hotárári cu caracter normativ se parcurg urmátoarele etape:
a.stabilirea obiectului gi scopului reglementárii;
b.stabilirea actelor normative care reglementeazá problematica respectivá 9i abilitarea consiliului local
sá stabileascá másuri pentru aplicarea lor;
c.culegerea gi selectarea informa{iilor;
d.prelucrarea gi analizarea infonnatiilor;
e.elaborarea variantelor de solutie, delimitarea celor optime ca scop gi

posibilitate de infáptuire.
Art.6. - (l) Redactarea unui proiect de hotáráre se face de cátre initiator in conformitate cu normele de
tehnicá legislativá, cu sprijinul secretarului comunei 9i al serviciilor din cadrul aparatului de
specialitate al primarului. Secretarul comunei trebuie sá verifice dacá proiectele de hotárári au fost
elaborate conform prevederilor Legii nr.24i2000 privind normele de tehnicá legislativá pentru
elaborarea actelor normative, republicatá, cu modificárile gi completárile ulterioare.
(2)La redactarea unui proiect de hotáráre trebuie avute in vedere sistematizarea ideilor in text gi stilul:
a.proiectul de hotáráre trebuie redactat intr-un limbaj 9i stil juridic specific normativ, concis, c|ar gi
precis, care sá excludá orice echivoc;
b.se vor folosi cuvinte in inlelesul lor curent din limba románá, cu evitarea regionalismelor;
c.este interzisá folosirea neologismelor, dacá existá un sinonim de largá ráspándire in limba románá;
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 afirmativá;
f.nu este permisá prezentarea unor explicatii prin folosirea parantezelor;



g.referirea in proiectul de hotáráre la un alt act normativ se face prin precizarea categoriei juridice a

acestuia, a numárului sáu, a titlului gi a datei publicárii acelui act sau numai a categoriei juridice gi a
numárului, dacá astfel orice confuzie este exclusá.
Art.l . - ( l ) Pá{ile constitutive ale unui proiect de hotáráre se structureazá astfel:
a.antet - Románia, Jude{ul Cluj, Consiliul Local al comunei lzvoru Crigului;
b.titlul proiectului de hotáráre - trebuie sá cuprindá denumirea proiectului de hotáráre, precum qi

obiectul reglementárii exprimat sintetic (Proiect de hotáráre privind ....).Se interzice ca denumirea
proiectului de hotáráre sá fie aceeagi cu cea a altui proiect de hotáráre in vigoare. in cazul in care prin
hotáráre se modificá ori se completeazá o altá hotáráre, titlul va exprima operaliunea de modificare sau
de completare a hotárárii avutá in vedere.
c.formula introductivá - cuprinde denumirea autoritátii emitente (Consiliul Local Izvoru Criqului,
intrunit in gedinfa publicá ordinará./extraordinará/cu convocare de indatá, in data de ... .......).
d.preambul - enun{á in sintezá, scopul 9i dupá caz, motivarea proiectului
de hotáráre, oportunitatea acestuia, temeiul de fapt. Preambulul precedá formula introductivá. in
preambul se men{ioneazá qi referatele de specialitate, respectiv avizele comisiilor de specialitate,
precum gi temeiurile juridice pebaza gi in executarea cárora proiectul de hotáráre a fost emis. Dacá se
invocá ordine, instruc|iuni, circulare ori alte acte normative emise de autoritálile administra{iei publice
centrale gi care nu sunt publicate in Monitorul Oficial, acestea se vor depune ín copie conformá cu
originalul, odatá cu proiectul de hotáráre.
e.partea dispozitivá - reprezintá conlinutul propriu-zis al proiectului de hotáráre.
f.atestarea autenticitátii - proiectul de hotáráre se semneazá de cátre initiator gi se contrasemneazá
pentru legalitate de cátre secretarul comunei, se dateazá 9i se numeroteazá. Secretarului comunei ii
revine gi sarcina de averificadacá proiectul de hotáráre este conform cu prevederile Constituliei gi cu
actele Parlamentului, dacá se integreazá organic in sistemul legislaliei, 9i dacá nu depá9egte competen}a
consiliului local.
(2) Elementul structural debazá al pártii dispozitive il constituie articolul, Acesta se numeroteazáin
continuare, in ordinea din text, de la inceputul páná la sffirgitul hotárárii, cu cifre arabe. Dacá Proiectul
de hotáráre cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin expresia "Articol unic".
(3) Alineatul este o subdiviziune a articolului, care de regulá este constituit dintr-o singurá propozi{ie
saufrazá, dar dacá acest lucru nu este posibil se pot adáuga noi propozi{ii sau fraze, ce reprezintáteze
separate prin punct, Alineatul se evidentiazá printr-o u;oará retragere de la alinierea textului pe
verticalá. In hotárárile cu o anumitá intindere, dacá un articol are douá sau mai multe alineate, acestea
se numeroteazálainceputul fiecáruia cu cifre arabe cuprinse ín parantezá.
(4) Enumerárile in textul unui articol sau alineat se prezintá distinct prin utilizarea literelor alfabetului
románesc ai nu prin liniute sau alte semne grafice.
(5) Ultimele articole dintr-un proiect de hotáráre vor cuprinde in mod obligatoriu:
a.caracterul hotárárii (normativ sau individual);
b,denumirea autoritátilor, institutiilor 9i persoanelor interesate de con{inutul hotárárii, pentru a se
asigura comunicarea lor;
c.denumirea celor stabilifi sá asigure ducerea la indeplirrire a prevederilor inscrise in hotáráre gi sá
informeze periodic conducerea consiliului local cu rezultatele obtinute ín urma aplicárii ei,
d.indicarea cáii de atac pe care o pot urma persoanele care se considerá prejudiciate prin emiterea
acelui act.
Art,8. - ( 1) La redactarea textului unui proiect de hotáráre se pot folosi , ca pátli componente a acestuia,
anexe care contin prevederi ce cuprind exprimári numerice, desene, tabele, planuri sau alte asemenea,
(2) Pot constitui anexe la un proiect de hotáráre reglementárile ce trebuie aprobate de consiliul local,
cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau norlne cu caracter predominant tehnic.
(3) Anexa trebuie sá aibá un temei - cadru in corpul hotárárii gi sá se refere exclusiv la obiectul
determinant prin textul de trimitere.
(4) Textul - cadru de trimitere trebuie sá facá, ín finalul sáu, mentiunea cá anexa face parte integrantá
din proiectul de hotáráre. Dacá sunt mai multe anexe, in final se va include un articol distinct,
cuprinzánd aceeagi mentiune, insotitá de nominalizarea expresá a tuturor anexelor.
(5) Titlulanexei va cuprinde exprimarea sinteticá a ideii din textul de trimitere.



(6) Dacá sunt mai multe anexe, acestea se numeroteazá cu cifre arabe, in ordinea in care au fost
enunlate in textul proiectului. Anexele la proiectul de hotáráre vor purta antetul acesteia, precum 9i
mentiunea "Anexa nr. _ la Hotárárea nr, _ din _".
Art.9. - Dupá intrarea in vigoare, pe durata existentei unei hotárári pot surveni unele evenimente,
precum modificarea, completarea, revocarea / incetarea aplicabilitálii sau abrogarea,
Art.l0. - (1) Modificarea constá in schimbarea expresá a textului unuia sau mai multor articole, teze
ori alineate, dándu-le o nouá formulare. Pentru exprimarea normativá a intentiei de modificare se

nominalizeazá expres textul vizat, cu toate elementele de identificare. Proiectul de hotáráre se
formuleazá utilizándu-se sintagma ,,Se modificá art,_, care va avea LlíTn átorul cuprins: ", urmat de
redactarea noulu i text.
(2) Modificarea ori completarea unei hotárári este admisá numai dacá nu se afecteazá conceptia
generalá sau caracterul unitar al acestora, ori dacá nu privegte intreaga sau cea mai mare parte a
reglementárilor. In caz Qontrar, ele se inlocuiesc cu o nouá reglementare, urmánd sá fie in íntregime
abrogate.
(3) In cazul ín care se modificá sau se completeazá o altá hotáráre, articolele se numeroteazá cu cifre
romane, pástrándu-se numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate.
Art.1 l. - Reglementárile de modificare gi completare se incorporeazáin acful de bazá de la data intrárii
lor in vigoare, identificándu-se cu acesta, iar intervenfii|e ulterioare de modificare sau completare vor fi
raportate tot la actul debazá,
Art.lz. - (1) Completarea unei hotárári constá in introducerea unei dispozilii noi, cuprinzánd solufii 9i
ipoteze suplimentare, care se adaugá elementelor structurate existente prin utilizarea urmátoarei
formule de exprimare: ,oDupá articolul ... / alineatul ... se introduce un nou articol/alineat, care va
avea urTn átorul cuprins: ".
Actul de completare poate sá dispuná renumerotarea articolelor actului completat gi republicarea lui,
sau ca acestea sá dobándeascá numárul structurilor corespunzátoare din textul vechi, insotite de un
indice cifric pentru diferentiere.
Art.l3, - (l) Revocarea/incetarea aplicabilitálii unei hotárári constá ín retractarea actului administrativ
valid gi presupune o manifestare de vointa subsecventá celei care a dat nastere actului, prin care se

pune capat, se inláturá sau inceteazá efectele acestui act.
Art.l4. - (l) Prevederile cuprinse intr-o hotáráre, contrare unei reglementári de acela;i nivel sau de

nivel superior, vor fi abrogate.
(2) Abrogarea poate fi totaIá sau partialá.
(3) tn cazul abrogárilor parfiale, intervenite succesiv, ultima abrogare se va referi la intregul act
normativ, nu numai la textele rámase in vigoare.
(4) Abrogarea unei hotárári, parlialá sau totalá, are intotdeauna caracter definitiv, nemaiputándu-se
repune in vigoare.
(5) Abrogarea poate fi dispusá, de regulá, printr-o prevedere distinctá in finalul unei dispozilii care

reglementeazá o anumitá problematicá, dacá aceasta afecteazá reglementári conexe anterioare.
Art.15. _ (l) Proiectele de hotárári trebuie sá fie insotite de expuneri de motive, intocmite de initiatori,
in care se vor aráta succint :

a) cerintele care justificá intervenlianormativá, atát din punct de vedere al legalitafli qi al oportunitálii,
cát 9ial eficienfei gi eficacitálii;
b) efectele avute ín vedere prin noua reglementare in funcJie de obiectul reglementárii, precum gi, dupá
caz, influenla acestuia asupra bugetului local al comunei;
c) fazele parcurse in pregátirea proiectelo1 evidenliindu-se sursele de documentare, evaluári statistice,
specialigtii consultanfi gi alte asemenea surse de informare úilizato-
d) referiri laavizele obtinute gi, dupá caz, influenfa acestora asupra proiectelor;
e) mentiuni, dupá caz, dacá se impune modificarea, completarea revocarea/incetarea aplicabilitálii sau

abrogarea unor hotárári anterioare in materia respectivá de cátre consiliul local.
(2) Expunerile de motive la proiectele de hotárári se semneazá de ini|iatori.
Art.l6. - (1) Cu cel pufin 30 de zile inainte de data {inerii ;edinJei consiliului local, iniliatorii
proiectelor de hotárári vor inscrie proiectele la registraturá urmánd ca primarul comunei sá le
repartizeze compartimentului de resort din aparatul de specialitate ín atribuliile cáruia se incadreazá
obiectul reglementárilor propuse, pentru elaborarea, in termenul de 30 de zile de la inregistrarea



proiectului, a raportului compartimentului de resort, cu excepfia cazurilor prevázute de OUG nr. 57 /
201 9 codul administrativ
(2) in vederea emiterii raportului, ini{iatorii vor prezenta proiectul de hotáráre insotit de expunerea de
motive,
(3) in cazul in care s-au cerut rapoarte de la douá ori mai multe compartimente de resort acestea vor
elabora un raport comun.
(4) Prin raportul compartimentului de resort se asigurá fundamentarea proiectului de hotáráre supus
dezbaterii consi liului local.
(5) Raportul compartimentului de resoft va fi inaintat, in termen util, ServiciuluiAdministrafie Publicá
in vederea emiterii avizului de legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.5l4l2003 privind
or ganizar ea g i exerc itarea profe s ie i de con s i lier j uridic,
(6) Yiza de legalitate sau raportul de neavizare se va acorda in termen de 3 z|re lucrátoare de la
prezentaíea proiectu lui de hotáráre.
Art.l7. - (l) Pentru proiectele de hotárári care au ín vedere operafiuni ce fac, potrivit legii, obiectul
controlului financiar preventiv, iniliatorii vor solicita obligatoriu, viza persoanei abilitate, conform
prevederilor art,14 alin,(1) din Ordonanla Guvernului nr.ll9ll999 privind auditul intern gi controlul
financiar preventiv, republicatá, cu modiíicárile gi completárile ulterioare.
(2) Yiza sau refuzul de vizá se va acorda in termen de 3 zile lucrátoare de la prezentarea proiectului de
hotáráre.
(3) Refuzul de vizá va trebui sá fie in toate cazurile motivat in scris,
Art.l8. - Proiectele de hotárári insotite de expunerile de motive gi rapoartele de specialitate se vor
depune de inifiatori la secretarul comunei - cu cel putin 30 de zile inainte de data linerii gedinlei
consiliului local gi se vor posta in format electronic intr-un director partajaí in releaua localá a
primáriei.
Art.19. - Proiectele de hotárári insotite de expunerile de motive gi rapoftul compartimentului de
specialitate se transmit concomitent, in copie, autoritátrilor gi instituliilor publice interesate in aplicarea
acestora, in func{ie de obiectul reglementárii, care au obligatia sá analízeze gi sá comunice initiatorului
eventuale observatii gi propuneri, in termen de cel mult 5 zile de la primirea proiectului, precum 9i pe
site-ul consiliului local gi mass-media localá, care pot sá comunice in scris propuneri, sugestii sau
opinii cu privire la proiectele de hotárári supuse dezbaterii publice, in termen de 10 zile de la publicare.
Art.20. - Dupá ob{inerea punctelor de vedere ale autoritálilor gi institutiilor publice, cárora li s-a
comunicat proiectul de hotáráre, a propunerilor, sugestiilor gi opiniilor cetá|enilor precum gi a
mass-mediei, initiatorul definitiveazá proiechll de hotáráre. La opera|iunea de definitivare poate
participa gi conducátorul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
ArL2l. -Secretarul comunei transmite proiectele de hotárári gi celelalte documente comisiilor de
specialitate in atribu(iile cárora se incadreazá obiectul reglementárilor propuse in vederea avtzátii.
Aít.22. - (1) Comisia de specialitate cáreia i s-a transmis proiectul de hotáráre insofit de documentele
prevázute laart.l9 9i 20, va elabora, in termen de7 zile raportul prevázut de OUG nr,57 l2019 codul
administrativ.
(2) Raportul comisiei de specialitate va fi depus la secretarul comunei cu cel pulin 10 zile inainte de

linerea gedinlei ordinare a consiliului local.
Art.23. - (l) Secretarul comunei intocme;te pentru fiecare proiect de hotáráre un dosar care va
cuprinde :

a) proiectul de hotáráre, cu mentionarea initiatorului;
b) expunerea de motive;
c) raportul compartimentului de specialitate;
d) raportul, sau dupá caz, rapoartele comisiilor de specialitate.
(2) Secretarul comunei va verifica indeplinirea condiliilor de formá 9i de fond pentru fiecare proiect

de hotáráre, inclusiv respectarea normelor de tehnicá legislativá, prevázute de Legea nr.24l2000,
republicatá, cu modificárile gi completárile ulterioare.
(3) Dacá, ín urma analizei, secretarul comunei constatá nerespectarea prevederilor unor acte normative
de nivel superior, va restitui la iniliator proiectul de hotáráre gi celelalte documente pentru a fi refácute
in concordan}á cu propunerile gi observatiile primite.
(4) In termen de 2 zile de la primire, initiatorul va restitui secretarului comunei, proiectul de hotáráre
reformulat in mod corespunzátor.



(5) Ín situalia in care intre ini{iator gi secretarul comunei existá puncte de vedere diferite, proiectul de

hotáráre va fi prezentat cu obieclii in scris gi motivate, care vor fi anexate 9i prezentate in gedinla

ordinará a consiliului local.
Art.24. - Secretarul comunei prezintá primarului proiectele de hotárári insolite de documentele
prevázute laarí,22 alin (1) 9i eventualele obieclii, invedereainsugirii gi includerii lorpe ordineadezia
Eedintei consiliului local.
CAPITOLUL ilI
DEZBATEREA PUBLICÁ A PROIECTELOR DE HOTÁRÁRI
Art.25. - (1) Proiectele de hotárári cu caracter normativ care uríneazá a se discuta in gedintele
consiliului local se aduc la cunogtinfa locuitorilor comunei cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea
spre analizá, avizare gi adoptare, printr-un anunt inserat pe site-ul propriu, afigat la sediu intr-un spatiu
accesibil publicului gi transmis cátre mass-media localá, in conformitate cu prevederile art.6 din Legea
nr.52l2003 privind transparenla decizionalá in administratia publicá, cu modificárile gi completárile
ulterioare.
(2) Anunful trebuie sá cuprindá:
a)data afigárii,
b)o notá de fundamentare,
c)o expunere de motive,
d)un referat de aprobare privind necesitatea adoptárii actului normativ propus,
e)un studiu de impact gi/sau de fezabilitate, dlpá caz,
f)textul complet al proiectului actului respectiv,
g)termenu1-1imitá, locul gi modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii,
opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ
(3) Anun{ul referitor la elaborarea unui proiect de hotáráre cu relevan!á asupra mediului de afaceri se

transmite de cátre iniliator asocia{iilor de afaceri 9i altor asocia{ii legal constituite, pe domenii specifice
de activitate.
(4) Persoana responsabilá pentru relalia cu societatea civilá, care sá primeascá propunerile, sugestii|e 9i
opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotárári propuse este secretarul comunei.
(5) Proiectul de hotáráre cu caracter normativ se transmite spre analizá qi avizare autoritátrilor publice
interesate numai dupá definitivare, pe baza observatiilor gi propunerilor formulate.
Aít.26. - (1) Dacá o asociatie legal constituitá sau o altá autoritate publicá a cerut ín scris organizarea
de intálniri pentru dezbaterea publicá a proiectelor de hotárári cu aplicabilitate generalá, acestea se

organizeazáin cel mult 10 zile de la publicareadatei gi locului unde urmeazásáfie organizate.
(2) Printre proiectele de hotárári cu aplicabilitate generalá, care fac obiectul dezbaterilor publice, se

enumárá: adoptarea bugetului local, adoptarea bugetului instituliilor publice 9i activitálilor finanlate
integral sau parfial din venituri proprii, adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile,
adoptarea bugetului creditelor externe, adoptarea bugetului instituliilor publice §i activitálilor finanlate
integral din venituri proprii, stabilirea prefurilor medii la produsele agricole, aprobarea impozitelor gi

taxelor locale, aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socialá a comunei, aprobarea
Regulamentului de otganizarc 9i functionare a aparatului de specialitate al consiliului local Izvoru
Criqului, aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiective de investitii, trecerea unor
drumuri de interes local aflate ín domeniul public, concesionarea prin licitalie publicá a unor spalii
aflate in domeniul public al comunei Izvoru Crigului, aprobarea Master - Planului privind gestionarea
degeurilor, aprobarea Sistemului integrat de management al degeurilor solide, aprobarea
Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizt-tirea planurilor de urbanism sau

de amenajarea teritoriului din competenta Consiliului local Izvoru Crigului, aprobarea Planului de

analizá 9i acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Izvoru Crigului, etc.
(3) Proiectele de hotárári in cazul cárora se impune adoptarea de solulii imediate, in vederea evitárii
unei grave atingeri aduse interesului public, se supun adoptárii in procedura de urgen!á prevázutá de

reglementárile ín vigoare.
(4) La dezbaterea publicá vor participa in mod obligatoriu iniliatorul proiectului de hotáráre 9i
personalul din compartimentul de specialitate care a redactat raportrrl la proiectul de hotáráre, precum
gi reprezentantii autoritálii publice sau ai asociafiei legal-constituite care au solicitat organizarea
dezbaterii publice.



(5) Dezbaterile, propunerile gi sugestiile participanlilor se consemneazá intr-un proces-verbal 9i se
transmit impreuná cu recomandári le scrise iniliatorului proiectului.
(6) Dacá in urma propunerilor gi observaliilor primite s-au adus modificári proiectului de hotáráre 9i
referatului de aprobare ini{iale, acestea vor fi reformulate in mod corespunzátot, astfel incát sá se refere
la forma proiectului de hotáráre care va fi transmis spre avizare compartimentului de specialitate,
(7) Dupá definitivare, originalul proiectului de hotáráre insotit de expunerea de motive, refácute
conform modificárilor operate, se transmite spre avizare compartimentului de specialitate, in termen de
maximum 3 zile de la primirea proiectului de hotáráre, in forma finalá.
(8) in situalia in care intre iniJiator gi compartimentul de specialitate avizator existá puncte de vedere
diferite, proiectul de hotáráre va ft avizat in termen de maximum 3 zile de la primirea acestuia, cu
obiectii, care vor fi anexate gi prezentate in cadrul gedintei ordinare a consiliului local.
Aít.27, - (1) Anunful privind ;edinfa publicá se aftgeazá la sediul consiliului local íntr-un spatiu
accesibil publicului, inserat in site-ul propriu 9i se transmite cátre mass-media, cu cel putin 3 zile
inainte de desfágurare. Acest anunt trebuie adus la cunogtinla cetátenilor 9i a asociatiilor legal
constituite care au prezentat sugestii 9i propuneri ín scris, cu valoare de recomandare, referitoare la
unul dintre domeniile de interes public care urmeazá sa fie abordat in gedinla publicá 9i va conline data,
ora gi locul de desfrgurare a gedintei publice, precum gi ordinea de zi.

(2) Difuzarea anunfului gi invitarea specialá a unor persoane la gedin{a publicá sunt in sarcina
persoanei responsabile pentru rela{ia cu societatea civilá.

(3) Punctele de vedere exprimate in cadrul gedintelor publice au valoare de recomandare.
(4) Minuta gedinlei publice, incluzánd gi votul fiecárui membru, cu excepfia cazurilor in care s-a

hotárát vot secret, va fi afiqatá la sediul consiliului local gi publicatá ín site-ul propriu.
CAPITOLULIV
DISPOZITII CU PRrVIRE LAANALIZA §I SUPUNEREA
SPRE ADOPTARE APROIECTELOR DE HOTÁRÁRI

Art.28. - Primarul comunei Izvoru Crigului, primind proiectele de hotárári va asigura includerea
acestora pe ordinea de zi a gedintei ordinare a consiliului local gi va dispune convocarea consilierilor
locali gi a invitalilor a cáror prezen|á este necesará pentru desfr9urarea lucrárilor gedintei.

Art,29. - (l)Pentru dezbaterea proiectelor de hotárári in gedin{a ordinará a consiliului local,
secretarul comunei va lua másuri de multiplicarea 9i transmiterea acestora consilierilor locali cu cel
pufin 5 zile inainte de data linerii 9edintei.
(2)Proiectele de hotárári vor fi insotite de :

a)expunerea de motive;
b)raportul, sau dupá caz, rapoaítele de specialitate allale compartimentului/compartimentelor de

resort;
c)avizul, sau dupá caz, avizele comisiei/comisiilor de specialitate;
d)avizul de legalitate al secretarului comunei.

Art.30. - (l) Proiectele de hotárári incluse pe ordinea de zi aprobatá de
consiliul local vor fi dezbátute gi adoptate ín conformitate cu prevederile OUG nr. 57 l 2019 codul
administrativ, 9i cu procedura stabilitá prin Regulamentul propriu de organizare gi functionare a
consiliului local.

(2) Ín situatia in care o propunere sau un proiect de hotáráre sunt inscrise pe ordinea de zi a
gedin{ei ordinare a consiliului local fárá avizul secretarului comuneio primarul comunei va solicita
iniliatorului sá motiveze lipsa acestuia pentru a da posibilitatea consilierilor sá voteze ín cunogtin!á de
cauzá.

(3) Nu tine loc de aviz de legalitate eventuala interven{ie a secretarului comunei ín timpul
dezbaterilor consiliului local, la cererea consilierilor locali.

Art.3l. - (l) Dezbaterea proiectului de hotáráre va fi precedatá de prezentarea de cátre initiator a
expunerii de motive care a condus la promovarea
proiectului, de cátre geful compartimentului de resort a raportului de specialitate gi a avizului comisiei
de specialitate de cátre pre;edintele acesteia sau, un raportor desemnat.

(2) In cazul cánd documentele arátate la alin.(1) au fost studiate de toli consilierii, la
propunerea pregedintelui gi cu votul majoritalii consilierilor, acestea nu se mai prezintá.

(3) In situalia cánd avizul de legalitate al secretarului comunei asupra proiectului de hotáráre
este dat cu obiec{ii, se va da obligatoriu cuvántul



acestuia pentru a motiva obiectiile.
(4) Dezbaterile proiectului de hotáráre sunt generale gi pe articole.
(5) Dacá prin raportul comisiei de specialitate se propune respingerea proiectului de hotáráre,

dupá inchiderea dezbaterii generale, pre;edintele de gedinfá poate cere consiliului sá se pronunte prin
vot,

(6) Consiliul local trece la dezbaterea pe articole aproiectului de hotáráre sau apropunerilor
cu modificárile frcute de comisii potrivit avizului comisiei de specialitate.

(7) La discutarea fiecárui articol consilierii pot lua cuvántul pentru a-gi exprima punctul de
vedere.

(8) Pregedintele poate supune consiliului local spre aprobare sistarea discutiilor la articolul
dezbátut.

(9) in cursul luárilor de cuvánt pot fi prezentate oral amendamente privind problemele de
redactare sau alte aspecte mai pufin importante.

(l0) Discutarea articolelor íncepe cu amendamentele. in cursul dezbaterilor consilierilor,
ini{iatorul sau grupurile de consilieri, pot propune amendamente scrise la modificárile intervenite in
urma examinárii 9i definitivárii textului in comisii. Amendamentele trebuie sá se refere la continutul
unui singur articol.

(ll) In cazul in care amendamentul are consecinfe importante asupra proiectului sau
propunerii, pregedintele il poate trimite spre avizare comisiilor abilitate, suspendánd dezbaterile, in
aQest caz, autorul amendamentelor are dreptul de a fi ascultat in cadrul comisiilor, Acelagi drept il are gi

ini!iatorul.
(12) Discutarea amendamentelor incepe cu cele prin care se propune suprimarea unora din

textele cuprinse ín articolul supus dezbaterii, 9i dupá
aceea cu cele privind modificarea sau completarea acestuia. Consiliul local se va pronunla prin vot
deschis asupra fiecárui amendament, afará de cazul in care
adoptarea unora exclude acceptarea celorlalte.

Art.32. - (1) Proiectelor de hotárári cárora li s-au adus modificári de fond, ca unnare a discutárii gi

aprobárii lor in gedinta consiliului local, vor fi supuse unei noi avizári a secretarului comunei.
(2\ In cazul in care, ca uűnare a noii avizári de cátre secretarul comunei este necesará

operarea unor modificári de fond, ori avizul este negativ, proiectul de hotáráre va fi repus, in mod
obligatoriu, pe ordinea de zi a gedinfei consiliului local.

(3) In situaliile prevázute la alin.(l) 9i (2) avizul secretarului comunei va fi precedat de un
nou aviz al comisiei de specialitate qi un nou raport al compartimentului de resort.

Art.33. - (l) Dupá inchiderea dezbaterilor generale gi pe articole se supune votului fiecare articol
in parte qi proiectul de hotáráre in ansamblul sáu.

(2) Inaintea inchiderii dezbaterilor, iniliatorul proiectului de hotáráre poate cere, motivat,
retragerea sau amánarea proiectului de pe ordinea de zi.

Art,34. - (1) Dezbaterile din cadrul gedinlelor consiliului local, precum gi modul in care gi-a

exercitat votul fiecare consilier judetean se consemneazáintr-ln proces-verbal, semnat de preqedintele
de gedintá 9i secretarul comunei, care igi asumá, prin semnáturá, responsabilitatea veridicitálii celor
consemnate.

(Z) La inceputul fiecárei 9edinte de consiliu local, pregedintele de gedin!á supune spre
aprobare procesul-verbal al qedinlei anterioare, consilierii locali avánd dreptul sá conteste conlinutul
procesului-verbal gi sá ceará men{ionarea exactá a opiniilor exprimate in ;edin(a anterioará.

(3) Procesul-verbal gi documentele care au fost dezbátute in 9edin{á se depun intr-un dosar
special al gedinfei respective, care va fi numerotat, semnat 9i sigilat de pregedintele de ;edintá 9i de

secretarul judetului, dupá aprobarea procesului-verbal.
(4) O copie a procesului-verbal se va afiga in termen de 3 zile de la terminarea gedinlei la

sediul consiliului local 9i, dupá eaz, pe pagina de internet a consiliului local, prin grija secretarului
comunei.

Art.35. - Dupá semnarea hotárárilor adoptate in gedinfa ordinará a consiliului local, prin grija
secretarului comunei se va asigura:

a) inregistrarea 9i numerotarea hotárárilor in registrul special de evidenfá, in cadrul anului
calendaristic;



b)comunicarea hotárárilor de indatá, dar nu mai tárziu de 10 zile lucrátoare de la data
adoptárii, prefectului jude{ului, pentru a-gi exercita atributul prevázut OUG nr. 57 / 2019 codul
administrativ.

Art.36. - in termen de 5 zile de la data comunicárii oficiale cátre prefect, secretarul comunei va
asigura, dupácaz:

a)aducerea la cunogtin{á publicá a hotárárilor cu caracter normativ;
b)transmiterea hotárárilor la instituliile gi/sau autoritálile interesate ori obligate a asigura

aducerea la indeplinire, dacá pentru acestea nu s-a cerut de cátre prefect reanalizarea|or;
c)prezentarea in gedin{a ordinará a consiliului local a hotárárilor pentru care s-a cerut reanalizarea,

in vederea modificárii sau revocárii. Consiliul local se va pronun{a prin hotáráre, potrivit metodologiei
din prezentul regulament.

Art,37. -Aducerea la cuno;tinta publicá a hotárárilor cu caracter normativ, insotite de expunerile
de motive, se face, prin publicarea acestora pe siteul consiliului local, cu respectarea dispoziliilor OUG
nr,57 l20l9 codul administrativ.

Ar1.38. - (1) Dupá intrarea in vigoare a hotárárilor consiliului local, acestea pot fi supuse
modificárii, completárii, revocárii/incetárii aplicabilitálii, abrogárii, suspendárii gi republicárii sau
altele asemenea, cu respectarea prevederilor Legii nr.2412000, republicatá, cu modificárile 9i
completárile ulterioare.

(2) In cazul cánd se va interveni asupra unei hotárári printr-unul din procedeele prevázute la
alin.(l) aceasta se va putea face numai pe baza unei hotárári a consiliului local gi cu respectarea
termenului stabilit in acest scop sau din proprie iniliativá, cu respectarea regulilor prevázute in Cap.VI
din Legea nr.2412000, republicatá, cu modificárile gi completárile ulterioare.

(3) Orice interventie asupra unei hotárári a consiliului local ftcutá in condiliile prevázute la
alin.(1) 9i (2) se vaface tot printr-o hotáráre a consiliului local.

CAPITOLUL V
DISPOZITII FINALE

Art.39. - Expunerile de motive gi avizele originale, variantele gi formele succesive ale proiectelor
de acte care fac obiectul reglementárii prin prezentul regulament, precum gi un original al hotárárii se
pástreazá la Serviciul Administratie Publicá, astfel íncát sá se asigure cunoa§terea intregului proces de
elaborare a actelor respective,

Art.40. - (1) tn situalia in care impotriva unei lrotárári a consiliului local se introduce actiune la
instanta de contencios administrativ, secretarul comunei va comunica aceasta de indatá consiliului local
gi initiatorului care are obliga|ia sá reanalizeze actu| respectiv, pronunjándu-se in termen de 5 zile, cu
propuneri de mentinere, de modificare gi/sau completare, ori revocare, incetare a aplicabilitálii
acestora.

(2) Propunerile initiatorului redactate sub forma unei note care exprimá punctele de vedere
ale acestuia vor fi comunicate contestatarului, prin grija secretarului comunei.

(3) Primarul va lua másuri ca prin compartimentuljuridic sá se suslináinfa|a instanlelor de
judecatá prevederile actelor ce fac obiectul contestaliilor.

Art.4l. - Prezentul regulament poate fi modificat gi/sau completat prin hotáráre a consiliului local,
ín condiliile legii, 9i cu respectarea normelor de tehnicá legislativá prevázute ín Legea nr.24l2000,
republicatá, cu modificárile 9i completárile ulterioare.
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