
ROMANIA 

JUDETUL VALCEA 

NSlLlUL LOCAL AL COMUNEI OTESANI 

HOTARAREA NR.39. 
PRIVITOR LA :Aprobarea Regulamentului propriu cuprin::and masurile 

metodologice,organi:::atorice, termenele si circulatia proiectelor de 
hotarari cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului Local 
al Comunei Otesani. 

Consiliul local al comunei Otesani, judetul Va/cea, intrunit in sedinta.extraordinara.puh!ica. pe 

d ta de 06 septembrie 2022, la care participa un numar de 9 consilieri, din totalul de Il consilieri in 

fit ctie ai Consiliului local. absentand domnii consilieri Miron Ion si Obada-Marinescu Gheorghe :  

Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta d-1 consilier Ce/urc Nicolue
rin, ales in sedinta de consiliu din data de 25 august 2022: 

Avand in vedere : 
-Referatul de aprobare, inregistra/ la nr.-1535 din 25 august 2022 si proiectul de hotarare 

p1 zentate de catre d-1 Oprisor Mircea, prhnarul comunei, cu privire la aprobarea Regulamenlul11i 
pt Jpriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice. termenele si circulatia proiectelor de 

h tm-ari cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului Local al Comunei Otesani. 
- Raportul compartimentului de .specialitate din wdrul Primariei comunei Otesuni. judetul 

V, !cea. inregistrat la nr.4554 din 25 august 2022; 
-Avizul Comisiei Administratie Publica .Juridica. inregistrat la nr.-1720 din OI septembrie 202_", 

A izul Comisiei Buget - Finante,inregistrat la nr. 4721 din 01 septembrie 2022 si A Fi::ul Comisiei 
C ltura,Invatamanl. Protectie Sociala. inregistrat sub nr. -1722 din 01 seplemhrie 2022. prin cm·e ve 

p pune aprobarea proiectului de hotarare in forma si continutul initiat de primar: 
Respectând procedura Legii nr.52/2003 privind tramparenja decizionaltl ti1 adminislra(ia 

hcă, republica/a, cu modţjicarile si completarile ulterioare: 
in conformitate cu prevederile art.8-l din Legea nr. 2-1 din 27 martie 2000 *** RejJifhliculâ 

pr vind normele de tehnică legislativă penlru elaborarea actelor normative. cu modifici/riie ) 
conpletările ulterioare, ar/.] alin.(2) lit.h) din Anexa 1 --PROCEDURĂ de organi:::are şi puhlicare a 

m nitoarelor oficiale ale unilăfilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, În fârmat electronic la 
C dul adrninistrativ, art.25 alin. (2). din Anexa nr.2 din Ordinul nr. 25/2021 din J -1 ianuarie 2021 pentru 
a -obarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precu111 şi a modclullfi 
or entativ al regulament1tlui de organizare şifimcfionare a consiliului local. ale ari. 129 alin. ( 2) !it. a). 
al 1. (3) lit.a), alin. (l-I) din O. UG. nr. 57120/9 din 3 iulie 2019 privind Codul ad111inislruli1'.Cif 

dţflcarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art.196. alin. {1). lit.{a). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/:!U 19 pri1·ind 

ul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, cu un nwnar de 9 voturi "pentru ", O 

vo uri ·· impotriva", O voturi '' abtineri" din totalul de 9 voturi exprimate, adopto urnwtoareo 

HO TARA R E  

Art.J.-..')e aproba Regulamentul propriu cuprinzand masurile metodologice. org,ani::aroricc. 
le1 1enele si circulatia proiectelor de hotarari cu caracter normativ care se supun adoptarii ( 'onsili11lui 
Lo al al Comunei Otesani, conform anexei ce face parte integranta din pre::enta horamrc. 

Art.2.- Prezenta hot a rare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul comunei pri11 intermediul 
co 1partimentelor de spec ialitate. 

Art.3.-Prczenta holarare poate .fÎ contestata in cm?formilate cu prevederile Legii 111·. 55./"](}()..f 
pr ind contenciosul administrativ. cu modificarile si complerarile ulterioare. 

ArtA.- Prezenta hvtarare are carauer norma!h·. devenind obligatorie lu dato uducerii fu 
cu ostinta publica. 



Art.5.- Secretarul general al comunei va asigura comunicarea pre::.entei hotarari Primamlui 
C munei Otesani, structurilor de specialitate. Institutiei Prelectului Judetului Va/cea in vederea 
e, �rcitarii controlului de legalitate, precum şi aducerea la cunostinta publică prin c!fi.yure la sediul 
Consiliului Local şi pe pagina de internet Hww.otesani.ro. 

Otesani- 06 septembrie 2022 

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANJ, 

Elena-Eiiodora BONDOC. 

PROCEDURroiJţt.QA!}(!)'f\JfrjLTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 

'��� ' ·_ .:-· 39/06.09.202i 

1 1 
Se111natura persoanei 

�� : operatiuni ejecluale �;;�VAN re.'J>l>nsohile su 

. . e.fectue::.e procedura 

�0��========================��'2 ==�''�3=======�� 
1 

Adoptarea hotararii1J
,

s-a facul cu majoritate o simpla o 06_09_2022 � 
absoluta o calificata- 'P 

2 !comunicarea catre primar2) II08JJ9.2022 
fJ !comunicarea catre prefectul judetului3) llo8. 09.202 2 
-1 jAducerea la cunostinta pub!ica'1)+5) JJo9.09.2022 
[ D Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individua/4) +5) J 
l n Hotararea devine obligatorie6) sau produce efectejuridice7). :=,�= 9=. =0 =9_=2=0=2=2== L.U dupa caz . 

f 

E trase din Ordonanta de urgenta a Gurernului nr. 5712019 privind Codul adrnims/ra/iv. cu 
m dţficarile si completarile ulterioare: 
1) krt. 139 alin. (1): "In exercitarea atributiilor ce ii revin. consiliul local adopta hotarari. cu 
m joritate absoluta sau simpla, dupa ca::.. 
(2 Prin exceptie de la prevederile alin. (/ ), hotararile privind dobandirea sau ins/ruinarea dreptul/fi de 

pr prietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita La 
ar . 5 !it. dd), de doua treimi din numarul consilierilor locali injimctie ... 

2) �r/. 197 alin. (2): "Ho/ararile consiliului local se comunica primarului ... 
3) �rt. 197 alin. {1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile consiliului local al 
co nunei prefectului in cel mult 1 O zile lucratoare de la data adoptarii ... 
4) �rt. 197 alin. (-/): "Hotararile ... se aduc la cunostinta publica si se comw1ica. in conditiile legii. prin 

şrlia secre/a�ului general al �omunei . '· 
. . . . . ) �rt. 199 alm. (/): "Comumcarea hotaranlor ... cu caracter md1vnlual catre persoanele carora l1 se 

aa eseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii (diciale catre prefect . .. 

6) �rt. 198 alin. (!): "Hotararile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor/a 
cubostinta publica ... 
7) rt. 199 alin. (2): "Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data conmnicorii 
ca re persoanele car01'a li se adreseaza. " 
���------------------------------------------------------------------------- ----

1 �e completeaza cu numarul si anul hotararii consiliului local. 
2 )e b(leaza tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotararea consiliului local. 



ANEXA 

LA H.C.L. NR .. ___ DIN ____ _ 

REGULA.MENT PROPRIU 
privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circuhtfia 

proiectelor de hotărâri ale autorittijii deliberative 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

rt.l- Consiliul local are ini{iativă şi hotăriJ.şte, in condi[iile legii, În toate problemele 
e interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege În competenţa altor 
utorităfi ale administratiei publice locale sau centrale. 

n exercitarea atribu{iilor ce le revin, Consiliul local adoptă hotârâri - acte 

dministrative cu caracter normativ sau individual, În limitele stabilite prin 

onstitufia României sau lege şi numai în domeniile în care are competente şi atrihu(ii 

egale .  

rt.2- Hotărârile Consiliului Local se ini(iază, se elaborează. se adoptâ şi se aplicâ În 

·on.formitate cu di::.poziţiile: Conslitu[iei României, O. U. G. nr. 5 7/2019 privind Codul 

dministrativ, Legii nr. 2412000 privind normele de tehnicâ legislatiFâ, repuh/icată. 
·u modificările şi completările ulterioare, precum şi cu principiile ordinii de drept. 

a initierea şi elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul de 
. cte administrative de autoritate subordonate Legii, Hotărâri/ar şi Ordonantelor 

uvernului, altor acte de nivel superior sau de la acelaşi nivel cu care se aflâ În 
onexiune, precum şi cu reglementărUe comunitare. 

eglementările cuprinse fn hotărârile consiliului local nu pot contraveni unor 
revederi din acte normative de nivel superior şi nici nu pol contraveni principiilor şi 

ispoziţiilor acestora . 

rt.3- Hotărârile consiliului local se adoptă pentru organizarea executării ori 
· ecutarea în concret a legilor şi a celorlalte acte normative de nivel superior cu 

1 >spectarea termenelor stabilite de acestea precum şi a propriilor hotc.lrâri. 

CAPITOLUL Il 
INIŢIEREA, ELABORAREA, REDACTAREA, STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL 

PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI 

rl . -1:- Potrivit prevederilor art. 136 alin.(/) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
dministrativ,cu mod�ficarile si completarile ulterioare, proiectele de hotânÎre pot fi 

i iţiate de primar, de consilieri !ocoli individual sau În grup şi de cetăteni. 

laborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general 
comunei Otesani şi al compartimente/ar de resort din cadrul aparatului de 

s ecialitate al primarului. 
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• 

• 
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' 
1 J 1 .. · · t normativ se jJarcw·,� rt. 5- In eleborarea proiecte or ( e wtaran cu carac er 

trmătoarele etape: 

stabilirea obiectului şi scopul reglcmentării: 

stabilirea actelor normative care reglementează problematica respectivâ ŞI 

abilitatea consiliului local să stabilească măsuri pentru aplicarea lor: 

culegerea şi selectarea informatiilor; 
prelucrarea şi analizarea informajiilor; 

. . .. 
elaborarea variantelor de solujie, delimitarea celor optime ca scop Şl posibilitate de 
înfăptuire. 

rt. "6 -Redactarea unui proiect de hotărâre se face de către ini(iator În conjârmitate 

·u normele de tehnicâ legislativă, cu sprijinul secretarului geneml al comunei şi ul 

ompartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

ecretarul general al comunei trebuie să verdice daâl proiectele de hotârâri au fost 

laborate conform prevederilor Legii nr. 2-1/2000 privind normele de tehnice/ 

egislativă pentru elaborarea uctelor normative, repuhlicahl. cu modUicârile şi 

·ompletările ulterioare. 

a redactarea unui proiect de hotărâre trebuie avute În vedere sistematizarea ideilor 

n text si stil: 

• proiectul de hotărâre trebuie redactat într-un limbaj şi un stil juridic spec!fic 
normativ, concis, clar şi precis, care să excludă orice echivoc: 

• se vor folosi cuvinte în Înjelesul lor curent din limba romdnâ. cu evitarea 
regionalismelor; 

• este interzisă folosirea neologismelor, dacă există un sinonim de largă râspândire În 
limba română: 

• exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin 
explicarea in text, la prima folosire; 

• utilizarea verbelor se face la timpul prezent, forma afirmativâ: 
• nu este permisă prezentarea unor explica{ ii prin folosirea parantezelor: 
• referirea în proiectul de hotărâre la un alt act normativ se face prin precizarea 

categorieijuridice a acestuia, a numrlrului sau a titlului şi a datei publicârii acestui 
act sau numai a categoriei juridice şi a numărului, dacâ as({f.:l orice co1�jicie este 

exclusă. 

rt. 7- Părţile constitutive ale unui proiect de hottlrâre se structurea:::â astf'el: 

• antet- Judeţul Va/cea, Comuna Otesani. Consiliul Local al Comunei Otesani: 
• titlul proiectului de hotărâre- trebuie sâ cuprind(! denumirea proiectului de 

hotărâre, precum şi obiectul rt:glementării exprimat sintetic (Proiect de hotârâre 
privind ... ). Se interzice ca denumirea proiectului de hotărâre se/fie aceem"i cu cea a 
altui proiect de hotărâre În vigoare. În cazul În care prin hotârâre su modi{tcâ ori se 

completează o altă hotărâre, titlul va exprima opera(iunea de modijicc�re sau de 
completare a hotărân'i avută fn vedere. 

. 

• formula introductivă- cuprinde denumirea autoriht(ii emitente (Consiliul Local al 
comunei Otesani, Întrunit fn şedinţa puhlică ordinarălextraordinarâlextraordinarâ 
convocată de îndată, În data de ... ) . 
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preambul- enunţâ în sinteză. scopul şi dujHt caz, motivarea proiectului de hotârâre. 
oportunitatea acestuia, temeiul de fapt. În preambul se men(ioneazâ re(erotul de 
aprobare, raportul de specialitate, respectiv rnizele comisiilor de specialitate ule 
Consiliului local al comunei Otesani, precum şi temeiurile juridice pe ha::u şi În 
executarea cârora proiectul de hotârâre a fost ini{iat. Dacâ se im•oc.:â ordine. 
instructiuni. circulare ori alte acte normatire emise de autorihl(ile ad111ini.\tru(il.!i 
publice centrale şi care nu sunt puhlicate În lvfonitorul Oficial. oc:estea se l'or 
depune În copie conformâ cu originalul, odatâ cu proiectul de hotărâre. 
partea dispozitivă- reprezintâ confinzttuf propriu-zis al proiectului de hotârâre. 

• atestarea autenticităţii- proiectul de hotârâre se semnează de C(ttre ini{iator şi se 

avizeazâ pentru legalitate de câtre secretarul general al comunei. se dateazci şi se 

numeroteazâ. Secretarului general al comunei Îi revine şi sarcina de a rerifica dacc( 
'Jroiectul de hotărâre este cot?/(Hm cu prerederilr: legale. daccl se integreazâ organic 
in sistemul legislatiei şi dacâ nu depâşeşte competenta consiliului local. Elementul 
structural de bază al pârţii dispozitive Îl constituie articolul. Acesta se numerotea::â În 
continuare, În ordinea din text, de la Începutul pânâ la .sfârşitul holârârii. cit cifi·e 

arabe.Dacâ proiectul de hotârâre cuprinde un singur articol. acesta se I'U defini ;1rin 
expresia (Articol unic). 

lineatul este o subdiviziune a articolului, care de regulâ este constituit dintr-o 
\'ingură propoziţie sau .frazâ, dar dacâ acest lucru nu estr: posibil se pot adâuga noi 
'Jropoziţii sau fraze, separate prin pune/ şi virgulâ. Aliniatul se eriden(ia:::cl printr-o 

şoară retragere de la alinierea textului pe verticulâ. fn hotărârile cu o Wlltlllit({ 
ntindere, dacă un articol are unul sau mai multe alineate, acestea se numerotea::â la 
nceputul fiecăruia cu czfre arabe cuprinse În parantezâ. 

numerârile în textul unui articol sau alineat se prezintâ distinct prin utilizarea 
ilerelor al.fabetufui românesc şi nu prin liniu(e sau uite semne grafice. 

ltimefe articole dintr-un proiect de hotârâre vor cuprinde În mod obligatoriu: 

• caracterul hotărârii (normativ sau individual): 
• denumirea autorită{ilor, instilu{iilor şi persoanelor interesate de continutul 

hotărârii, pentru a se asigura comunicarea for: 
• denumirea celor slabifi{i sâ asigure ducerea la Îndeplinire a prevederilor Înscrise În 

hotărâre şi să informeze periodic consiliul local cu rezultatele oh(inute În urma 
aplicârii ei. 

rt. 8- La redactarea textului unui proiecr de hotârâre se pol .fidosi. ca şi pâr(i 
omponente a acestuia, anexe care con{in prevederi ce cuprind exprimâri cifi·ice. 
esene, labele, planuri sau alte asemenea. 

ot constitui anexe la un proiect de hotârâre reglementârile ce /re1711ie aprohute de 
onsiliul local, cum sunt: regulamente. statute. metodologii sau norme cu caroc/cr 

1 redominanl tehnic. 

nexa trebuie sa aibă un temei-cadru În corpul hotârârii şi sâ se re{ere exclusiv la 
iectivuf determinant prin textul de trimitere. 

extul-cadru de trimitere trebuie săfacâ, Înfina!ul său. men(iunea că anexaface parte 
tegrantâ din proiectul de hotârâre; dacâ sunt mai multe anexe, În final se l'a include 

articol distinct, cuprinzând aceiaşi men{iune. Înso(ifâ de nominali::arr:a expresâ a 
t turor anexelor. 
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Titlul anexei va cuprinde exprimarea sintetică a ideii din textul de trimitere. acă sunt mai multe anexe, acestea se numerotează cu cţfi·e arabe, În ordinea În care> u fost enunţate În textul proiectului. Anexele la proiectul de hotârâre ror purta ntetul acesteia precum şi menţiunea "Anexa nr. la Hotârârea m·. din 
rt. 9- După intrarea În vigoar.:. pc durata existenţei unei hotărâri pol surreni unele venimente, precum: mod(ficarea, completarea, revocarea/Încetarea aplicabilitâ(ii sau ·brogarea. 

rt. 10- Modfjicarea constă În schimharea expresâ a textului unuia sau mai multor rth'o/e ori alineate, dându-le o nouâ .formulare. Pemru exprimarea normoti1·â a i tenţiei de modificare se nominali:::eozii expres textul vizat, cu toate elementele de i dent(ficare. Proiectul de hotârâre se formu!eazâ utilizondu-se sintaxma ·Se modificâ art. care va avea următorul cuprins ··. urmatâ de redactarea noului text. odificarea ori completarea unei hotărâri este admi.\·ă numai dacă nu se u(ectea:::â ncep(ia generală sau caracterul unitar al acestora, ori dacc/ nu priveşte Într<!uKa .u cea mai mare parte a reglementărilor. În caz contrar, ele se Înlocuiesc cu o nouă r glemantare, urmând sâfie În Întregime abrogate. 

cazul În care se modijicâ sau se completeazâ o altă hotârâre. articolele se n merotează cu cifre romane, păstrându-se numerotarea cu c(fi·e arabe pentru textele 1 odţficate sau completate. 

A ··t. 1 1- Reglementârile de modţficare şi completare se încorporează În actul de haul 1 data intrării lor În vigoare, identţjicându-se cu acestea, iar interventiile ulterioare mod(ficare sau completare vor fi raportate tot la actul de bazei. 

12 -Completarea unei hotârâri constâ În introducerea unei dispozitii noi. cz rinzând solujii şi ipoteze suplimentare, care se adaugă elementelor slructurote prin utilizarea urmâtoarei formule de exprimare: "Dupâ /alin se introduce un nou articol/alineat, care va avea urmâtorul 

A tu/ de completare poate să dispunâ renumerotarea articolelor actului completat şi ublicarea lui, sau ca acestea sâ dobândeascâ numârul structurilor corespun::âtoan: textul vechi, Însofite de un indice âfi-ic pentru dileren(iere. 

. 13- Revocarea/încetarea ap/icabilitâ{ii unei hotărâri cons/â În retractarea ac ului administrativ valid şi presupune o manflestare de voin{ă suhsecventâ celei care a at naştere actului, prin care se pune cupât. se Înlâturâ sau Înceteazâ efectele ac stui act. 

Ar . 14- Prevederile cuprim;e Într-o hotârâre, contrare unei reglementari de acelaşi nil el sau de nivel superior, vor fi ahrogate. Abrogarea poate fi totalâ sau par{ială. În cazul ahrogârilor par(iale, intervenite succesiv, ultima ahrogare se va referi la Înt egul act normativ, mi numai la textele rămase În vigoare. Ab ·ogarea unei hotărâri, par{iafă sau lotalâ. are Întotdeauna caracter def/nitir, ne wiputându- se repune În vigoare. 

Ab ogarea poate fi dispusă, de regula. printr-o prnedere di . ..,·tinctâ În finalul unei 
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di,spoziţii care reglementează o anum ită problematice/, dacâ aceasta qj'ecteazâ 

reglementări conexe anterioare. 

Art. 15- Proiectele de hotârâri trebuie sâ fie Înso(ite de relerate de aprobare 
Întocmite de initiatori, in care vo;· arâta succini : 

cerinţele care justifică interventia normativă. atât din punct de vedere al lel{alitâ(ii 
şi al oportunitâţii, cât şi al eficienţei şi eficacită(ii: 
efectele avute În vedere prin noua reglementare in.fimc(ie de obiectul reglemel1!ârii 
precum şi, dupâ caz, influenţa acestuia asupra bugetului local al comunei: 
fazele parcurse În pregătirea proiectelor. eviden(iindu-se sursele de documentare. 
evaluări statistice, specialiştii consultan{i şi alte asemenea surse de in{ornwre 
utilizate; 

referiri la avizele obţinute şi, după caz, influen(a acestora asupra proiectelor: 
men(iuni, dupâ caz, dacă se impune mod{flcarea, completarea/revocarea/incetarea 
aplicabilităf ii sau abrogarea unor hotârâri anterioare În materia respectivâ de câtre 

consiliul local. 

Referatele de aprobare ale proiectelor de hotârâri se semnează de ini{iatori. 
Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale acestora se redactea::â În 

conformitate cu normele de tehnicâ legislatil'â. 

rt. 16- Proiectele de hotârâri ale consihului local Însoţite de referatele de aprohare 
ale acestora şi de alte documente de prezentare şi de motivare se Înregistrează şi se 
transmit de secretarul general al comunei 0/esani: 

• compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului În 

vederea analizării şi Întocmirii rapoartelor de .specialitate: 
• comisiilor de specialitate ale consiliului local În vederea dezbaterii şi Întocmirii 

avize lor. 
ominalizarea compartimente/ar de resort şi a comisiilor de specialitate câroru li se 

ransmil proiectele de hotărâri ale consihului local, precum şi celelalte documente, se 
ace de către primar Împreună cu secretarul general al comunei Otesani. 

dată cu transmiterea proiectelor de hotârâri se comunică şi data de depunere a 

-apoartelor şi a avizelor, avându-se grijc/ ca rapoartele compartimentelor de resort sâ 

oată fi transmise şi comisiilor de .specialitate înainte de pronuntarea acestora. 

upă examinarea proiectului de hotârâre, comisia de specialitate a consiliului local 

mite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupâ caz, respingerea proiectului. 

vizul comisiei se transmite secretarului general al comunei Otesani, care dispune 

ăsu.rile corespunzătoare înaintârii lui către consilierii locali şi către ini(iatori. dupâ 

az, cel mai târziu in ziua şedin{ei. 

iecare proiect de hotârâre Înscris pe ordinea de zi a şedin(ei consiliului local este 

·upus dezbaterii numai dacă este fnso(it de: 

• referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de inifiator: 
• rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 
• avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local: 
• alte documente prevăzute de legisla(ia specialâ. 

ecretarul general al comunei Otesani asigurâ Îndeplinirea conditiilor de la alin. (6) 

i aduce la cunoştinţa consiliului local cazul neÎndeplinirii acestora Înainte de 
doptarea ordinii de zi. 
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R�poartele şi avizele prevăzut(' la alin. (6) trehuie Întocmite În termenul prel'â:ut la 
a/m. (3), dar nu mai târziu de 30 de zile de la ÎnrcKistrarea proiectelor de hotărâre 
propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de :i a şedinţelor ordinare ale 
consWului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor 
1e hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedin(elor eJ.:traordinare. 
In situaţia şedinţelor extraordinare convocate de indată, rapoartele compartimente/or 
de spedalitate se Întocmesc in procedură de urgen(â, cel târziu odatâ cu proiectul 

otărârii. 
ni(iatorul proiectului Îl poate retrage sau poate renun{a, in orice mome/11 . fu 

s·usţinerea acestuia. 

rt. 17- Pentru proiectele de hotârari care au În vedere opera(iuni ce fac, potrivit 
egii, obiecful controlului financiar preventiv. initiatorii vor solicita obligatoriu, vi:::a 
ersoanei abilitate, conform prevederilor ari. 1-1, alin. (1) din Ordonan{a Gul'ernu/ui 
r. 119/1999 privind controlul intern şi con/rolul financiar preventiv. repuhlicatâ, cu 
odijicările şi completârile ulterioare. 

iza sau refuzul de vizâ se va acorda în termen de 3 zile de la pre:::entarea proiectului 

e hotărâre. 

e.fuzul de viză va frebui să fie in foaie cazurile motivat În scris. 

rt. 18- Proiectele de hotărâri Însofite de rej'erate/e de aprohare şi raportul 

·ompartimentului de specialitate se transmit concomitent. În copie. autoritâ(ilor şi 

nstituţiilor publice interesate În aplicarea acestora, În .fimc{ie de obiectul 

eglementării, care au obligatia să analizeze şi sâ comunice ini(iatoru/ui e1·entuale 

bservaţii şi propuneri, in lennen de cel mult 5 zile de la primirea proiectului. precum 
. i pe site-ul primăriei. 

utorităţile şi institutiile publice interesate pot sâ comunice În scris propuneri . 

. ugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotărâri supuse dezbaterii publice, În 

>rmen de 10 zile de la publicarea unui anun( Însoţit de proiectul de hotărâre pe site

! propriu. 

upă obţinerea punctelor de vedere ale autorită(ilor şi in.•>tilu(ii/or publice, CLiroro li 

. -a comunicat proiectul de hotârâre, a propunerilor, sugestii/ar şi opiniilor 

etăţenilor, iniţiatorul de_/inif ivează proiectul de hotârâre. La operaţiunea de 

efinitivare poate participa şi conducâtorul compartimentului de resort din cadrul 

:paratului de specialitate al primarului. 

rt. 19- După definitivare proiectele de hotârâre se prezintâ de indata secretarului 

eneral al comunei Otesani însoţite de documentele prevăzute la art. 16, alin (6). 

ecretarul general al comunei transmite proiectele de hotârâri şi celelalte documente 

omisiilor de specialitate fn atributiile ciirora se Încadreazâ obiectul reglementârilor 

1 ropuse fn vederea avizării. 

rt. 20- Proiectele de hotârâri inso{ile de docurnentele prevâ::::ute la ar/. 16, alin. (6), 
:r. a), b) şi d) se prezintă secretarului general al comunei În vederea avizârii pentru 

galitate, in conformitate cu prevederile art. 2-13 ,  alin. ( 1), !it. a) din O. U. G. nr. 
712019 privind Codul administrativ. 
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Secretarul general al comunei va veri;fico îndeplinirea condiţiilor de formâ şi de fond 
pentru fiecare proiect de hotârâre, inc/usi1· respectarea normelor de tehnicâ 
legislativă, prevăzute de Le:<ea nr. 2-1/2000. repuhlicatc7. cu moddicârile şi 
completările ulterioare. 

Dacă în urma analizei, secretarul general al comunei constatâ nerespectarea 
revederilor unor acte normative de nivel superior, va restitui la ini(iator proiectul de 
otârâre şi celelalte documente pentru a fi refacule în concordan(ă cu propunerile şi 
bserva{iile primite. 

-
n termen de 2 zile de fa prrmrre. initiatorul va restitui secretarului general al 

proiectul de hotărâre reformulat in mod corespunzâtor. 
n situaţia în care între ini{iator şi secretarul general al comunei care avi::ea::LI 
roiectul de hotârâre existâ punc/c de vedere dij'erite, proiectul de hotărâre 1·u .fi 

tvizat cu obiecţii, care vor fi anexate �i prezentate În şedin(a ordinarâ a Consiliului 
ocal. 

n situatia in care avizul secretarului general al comunei este nefavorabil. acesta 
rebuie emis În scris şi motivat. 

rt. 21- Secretarul general al comunei prezintâ primarului proiectele de hotârâri 
nsoţite de documentele prevăzute la art. J 6, alin. (6). /it. b). c) si d) În vederea 
nsuşirii şi includerii lor pe ordinea de zi a şedin(ei ordinare a Consiliului Local. 

CAPITOLUL !Il 
DEZBATEREA PUBLICĂ A PROIECTELOR DE HOTA-RÂRJ 

rt. 22 -Proiectele de hotărâri cu caracter normativ care urmeazâ a se discuta În 
edinjele Consiliului Local se aduc la cunoştin(a locuitorilor comunei cu cel pu(in 30 
e zile înainte de supunerea spre analiză. m•izare şi adoptare, printr-un anun{ inserat 
e site-ul primăriei şi C{{işat la sediu Într-un spa(iu accesibil publicului. În 
onformifate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta 

ecizională În administratia publicâ, cu mod(ficările şi completârile ulterioare. 

nun{ul trebuie să cuprindă: 

• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului de hotârâre de câtre 

consiliul local; 
• textul complet al proiectului de hotârâre : 
• termenul limită, locul şi modalitatea În care cei interesa{i pol lrtmtte În scris 

propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre. 

nunjul referitor la elehorarea unui proiect de hotiirâre cu relevan(â asupra mediului 
"afaceri se transmite de câtre ini(iator asocia{iilor de afaceri şi altor asociatii /ego/ 

c nstituite, pe domenii .specţficc de activitate. 

imarul comunei desemnează o persuanii din cadrul instilufiei. re.�ponsahilâ pentru 
lajia cu societatea âvilă, care sâ primeasul propunerile, sugestiile şi opiniile 
rsoanelor interesate cu privire 'la proiectul de hotărâre propus. 

oiectul de hotârâre cu caracter nornwtiv se transmite .spre ana!izâ şi avizare 
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autorilăfilor publice interesate numai dupâ definitivare, pe baza observatiilor şi 

propunerilor formulate. 

Art. 23- Dacă o asociujie legal conslituitâ sau o altâ autoritate publice/ a cerut În 
scris organizarea de fntâlniri pentru dezbaterea puhlicâ a proiectelor de hot(/r�iri cu 
aplicabilitate generală, acestea se organi::euză fn cel mult 1 O zile de la jmbl1carea 
datei şi locului unde urmează săfie organizate. 

Printre proiectele de hotârâri cu uplicahditate generală, care fac ohiectul 
dezbaterilor publice. se enumerâ: aprobarea bugetul local al comunei Otesani. 
aprobarea strategiei de dezvoltare .economic;:o-socialâ a comunei, aproharea 
impozitelor şi taxelor locale, aprobarea PUG/PUZ, etc. 

Proiectele de hotăruri in cazul cărora se impune adoptarea de solu(ii imediate, În 
vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public. se supun adoptârii 111 

procedură de urgenfâ prevâzutâ de prevederile În 1'igoare. 

La dezbaterea publică vor participa În mod obligatoriu initiatorul proiectului de 
hotărâre şi personalul din compartimentul de specialitate care a redactat raportul la 
proiectul de hotărâre, precum şi reprezenlan(ii autorităfilor publice sau ai asociatiei 
legal-constituite care au solicitat organizarea dezbaterii puhlice. 

Dezbaterile, propunerile şi sugestiile participantilor se consernnează Într-un proces
verbal şi se transmit împreună cu recomandările scrise ini(iatorului proiectului. 

Dacă in urma propunerilor şi observaţiilor primite s-au adus modţjicări proiectului de 
hotărâre şi refera/ului de aprobare, ac.:estea vor fi reformufate În mud corespunzâtor. 
astfel încât să se refere la .forma proiectului de hotărâre care va fi transmis spre 
avizare compartimentului de .specialitate. 

Dupâ definitivare, originalul proiectului de hotârâre înso(it de referatul de aprohare. 
refăcute conform modfjicâri/or operate. se transmit spre avizare compartimentului de 
specialitate, în termen de maxim 3 zile de la primirea proiectului de hotârâre. În 
formajinală. 

În situafia în care între iniţiator şi compartimentul de .specialitate avizator exisu/ 
mncte de vedere diferite, proiectul de hotârâre va fi avizat În terrnen de maximum 3 

zile de la primirea acestuia, c.:u ohiec(iuni, care vor fi anexate şi prezentate În codrul 
şedinfei ordinare a consiliului local. 

rt. 24- Anunţul privind şedinfa publică. se aji.>'eazâ la sediul primăriei Într-ztn spa{iu 
ccesihil publicului şi se inserează pe site-ul propriu cu cel pu(in 3 zile Înainte de 
esfăşurare. Acest anun( trebuie adus la cunoştin(a cetă(enilor şi a asocia(iilor legal 

·onstituite care au prezentat sugestii şi propuneri În scris, cu valoare de recomandare. 
'eferitoare fa unul dintre domeniile de interes public: care urmează să fie ahordat În 
edinţa publicâ şi va conjine dota, ora şi locul de desfăşurare a şedin{ei publice. 
recum şi ordinea de zi. 

ifuzarea anunţului şi invitarea speciale/ a unor persoane la şedin(a publică sunt În 
·arcina persoanei responsabile/ pentru relatia cu societatea civilă. 

unctele de vedere exprimate În cadrul şedinţelor publice au valoare de recomandare. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Minuta şedinţei publice, incluzând şi vvtul.fieciirui membru, cu excep[ia c�azurii�Jr În 
care s-a hotărât vot secret, va ji afişaUi la sediul primâriei şi publtcata pe s1tc-ul 
propriu. 

CAPITOLUL IV 

DISPOZIŢII CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL 

ŞI PROIECTUL ORDINJJ DE ZI 

Art. 25- Consiliu/local se convoacă după cum urmeazâ: 

prin di.spozi{ia primarului - şedinjele ordinare şi in cazul şedin(elvr extraordinare, 
- cele convocate de primar sau la solicitarea prefectului pentru adoptarea unor 
măsuri imediate de gestionare a sifua(iilor de crizLI sau de urgen(ă; 
prin convocare semnată de âilre consilierii locali in cazul convocării În şedin{â 
extraordinară de către cel pu(in o treime din numârul consilierilor În funcţie. 

Consilierii loca/; sunt convocaţi in scris sau, În func{ie de prevederile regulame111ului 

de organizare şi funcjionare a consiliului local, prin mijloace electronice. prin grija 

s·ecretarului general al comunei Otesani, cel târziu in ziua ulterioarâ primirii de câtre 

cesta ·a dispozijiei sau documentului de convocare initiat de cel pu(in o treime din 
umărul consilierilor locali fn .fimcţie. 

ata şedin{ei consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilite/. cu 
espectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevâzul de ar/. /81 din 
egea nr. 134/201 O privind Codul de procedurli cil·ilâ, repubhcatli. cu modificârile 
lterioare, astfel: 

• În termen de 5 zile de la data comunicârii dispozitiei de convocare pentru şedin(ele 
ordinare; 

• in termen de 3 zile de la data comunicării dispozijiei sau documentului de convocare 
pentru şedin(ele extraordinare. 

caz de forfâ majoră şi/sau de maximâ urgenfă pentru rezolvarea intereselor 
cuitorilor comunei ori in alte situajii stab;lite de regulamentul de organizare şi 
ncţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedin(a extraordinarâ, prin 
cepţie de la prevederile alin. (3} li!. b), se face de fndatâ. 

ocumentul de convocare cuprinde obligatoriu urmâtoarele informaţii despre şedin(â: 

data, ora şi locul de�fâşurării: 
proiectul ordinii de zi; 
materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi: 
modalitatea prin care sunt puse la dispo::::i{ia consilierilor locali, potrivit op(iunilor 
acestora, materialele Înscrise pe proiectul ordinii de zi: 
indicarea comisiilor de specia!itnte ccirora le-au fost trimise spre avizare proiecte!le 
de hotărâri: 
invitaţia de a formula şi depune amendomente usupm proiectelor de hotârâri . 
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Secretarul general al comunei transmile pre,fectului, sub semniilurâ sa, evidenta 

prezenţei consilierilor locali la convocările pentru şedin(ele care nu s-au putut 

desfăşura din lipsa cvorumului, În termen de 3 zile de la data convocârii. E1·iden(a 

transmisă prefectului precizeazâ şi situatiile În care. urmare a ultime! absen(
.
e. a 

intervenit cazul de Încetare de drept a mandatului prevâzut la ari. 20-1, alm. (2). /it. e) 

din O. UG. nr. 5712019 privind Codul aJminislraFiv. 

În toate cazurile, convocarea se consemnează În procesul-verbal al şedin(ei. 

Art. 26- Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al comunei 
şi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca 
anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali. 
după caz, in condi(iile legii. 

Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii Je zi a proiectelor de hotârâri care 
indeplinesc condijiile prevăzute la art. 16 alin. (6). 

Proiectul ordinii de zi a şedin(ei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotârâri. 
cu men(ionarea titlului şi a inijiatorului. rapoarte ale primarului, ale viceprimarului. 
ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate. ale cornisiilor speciale sau 
mixte, rapoarte sau informări ale conducâtorilor organismelor presta/oare de seJTicii 

ublice şi de utilitate publică În comună. precum şi orice alte probleme de interes 

roiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţa locuitorilor 
omunei prin mass-media, prin qflşare"' pe pagina de internet a institutiei .Yau prin 
rice alt mijloc de pubhcitate. 

coaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face În situa( ia În 
are acesta nu indepline.,�·te conditiile prevâzute la art. 16, ahn. (6) sau numai cu 
cordul iniţiatorului, dacă acesta Îndeplineşte condif ii/e prevăzute la art 16, alin. (6). 

rdinea de zi a şedinfei se oprobă cu majoritate simplâ. la propunerea celui/celor 
are a/au cerut convocarea consiliului local. 

uplimentarea ordinii de zi se aprobâ numai pentru probleme urgente cu majoritate 
implâ. 
n cazul neaprobării proiectului ordinii de zi. În conditiile prevâzute fa alin. (6). nu se 
cordâ indemnizajia cuvenite/ consilierilor locali pentru şedin(a respective/. 

CAPITOLUL V 

DEZBATEREA ŞI ADOPTAREA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI 

rt. 27- Proiectele de hotărâri incluse pe ordinea de zi aprobatâ de consiliul local 
r fi dezbătute şi adoptate cu respectarea prevederilor O. UG. nr. 5712019 prirind 

adu! administrativ. 

situaţia în care o propunere sau un proiect de hotărâre sunt Înscrise pe ordinea de 
z a şedinţei consiliului local fârâ avizul secretarului general al comunei. preşedintele 
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de şedinţa va solicita ini{iatoruiui să motiveze lipsa acestuia pentru a da posibilitatea 
consilierilor să voteze În cunoştinfâ de cauză. 

Nu Jine loc de aviz de legalitate eventuala int�r.ve�(ie a ser.:�'etaru/ui comunei În timpul 
dezbaterilor consiliului local, /u cererea consi!Jenlor locali. 

Art. 28- Dezbaterea proiectului de hotărâre va .fi precedmă de prez.entare�t de u�tre 

iniţiator a referatului de aprobare care o condu:�· la promovar�a protectu.hu, d� .cc�tre 

şeful compartimentului de resort a raportului de specialitate şz a mnzuhu com!SJel de 

specialitate de ditre preşedintele acesteia �au, u� raport�r d��·en:�wt. 

În cazul În care documentele arâtate la alin. 1) au fost studiate de !o{! consdtertt, la 
propunerea preşedintelui şi cu votul ma_j(JJ:·ită(ii consilierilor. acestea nu se mai 
prezintă. 

În situaţia fn care, avizul de legalitate al secretarului general al comunei asupra 
proiectului de hotărâre este dat cu obieC{iuni. se va da obligatoriu cuvântul ocestJtia 
pentru a motiva obiectiile. 

Dezbaterea proiectelor de hotclrâre sau a problemelor se face, de regulâ. În ordinea În 
care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. . 

Preşedintele de şedin(ă este ohligat să asigure luarea cuvântului de către inifiator 
pentru sustinerea proiectulut de hotârâre ori de câte ori acesta o solicitâ. 
Consilierii locali participă la dezhateri În ordinea Înscrierii la cuvânt. Consilierii 
locali sunt obligaţi ca În cuvântul lor să se refere exclusiv la problâna care formea::ă 
obiectul dezbaterii. 

Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt. În func(ie de 
obiectul dezbaterii. în acest scop el poate propune consiliului local spre aprohare 
timpul alocat fiecărui vorbitor. precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. 

reşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local sâ râspundâ intr-o 
roblemă de ordin personal, in probleme prevăzute de regulamentul de organizare şi 

uncţionare a consiliului sau atunci când a fost nominalizat de un alt \'Orbitor. 
reşedintele de şedin{ă sau reprezentantul oricârui grup de consilieri locali poate 
rapune încheierea dezbaterii unei proh!eme puse in discutia consiliului local. 
ropunerea de incheiere a dezbmerii se supune. votului, iar discutiile se sisteazâ da(.'(( 
ropunerea este adoptată cu mqjoritate simplă . 

ste interzise/ adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenti la 
edinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în salâ. 
supra proiectelor de hotărâri au loc dezba!eri generale şi pe articole, consilierii 

acali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedin(â putând formula amendamente de 
. ond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului locul În ordinea in 

are au fost formulate. 

inteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul În care şi-a 
ercilat votul fiecare consilier local în parte se consemnează Într-un proces-verbal . 

. �mnat de preşedintele de, şedin{â .)i de secretarul general al oraşului. 
reşedintele de şedinţă, împreuni/ cu secretarul general al comunei Îşi asumâ. prin 
mnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate. 

a inceputul fiecărei şedinţe, secretarul general al comunei supune spre aprohare 
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procesul- verbal al şedinjei anterioare. Consilierii locali .yi primarul au dreptul ca. În 
cadrul şedin{ei curente a consililllui local, Sl:! conteste con{inutul procesului-verbal şi 

să cearâ menţionarea exactâ a opiniilor exprimate În şedin{a anteriourâ. 
Procesul-verbal semnat de preşedintele de şedin{li şi de către secretarul geneml al 
comunei, precum şi documentele care au fosl dezbâtute În şedinţa anterioară se depun 
intr-un dosar special al şedinfei respective. care se numeroteazâ şi se sigilează de 

preşedintele de şedin{c'i şi de ::,ecrerarul general al comunei, dupâ aprobarea 
procesului-verbal sau de către persoana cu atribu(ii În acest sens, desernnată in 
condiţiile legii. 

În termen de 3 zile de la data aprohârii procesului-verbal al şedin(ei. secretarul 
general al comunei qfişeazâ la ·sediul primâriei şi puhlicâ pe pagina de intemel a 
institutiei o copie a procesului- verbal al şedin(ei. 

Ari. 29 -- În exercitarea atribufiilor ce fi revin. consiliul local adoplâ hotârâri, cu 
majoritate absolută sau simplă, după caz. 

Prin excepţie de la prevederile alin. (!), hotărârile privind dobândirea sau 
fnstrăinarea dreptului de proprietate in cazul huf1urilor imobile se adoptâ de consiliul 
local cu majoritatea calificată definită la ari. 5, !it. dd) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, de două treimi din numârul consilierilor locali in func(ie. 
Se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor locali fn funcţie. prevăzutâ la ar/. 5. 

!it. ce) din OUG nr. 5 712019 privind Codul administrat il', urmâtoarele hotârâri ale 
consiliului local: 

hotărârile privind bugetul local; 

hotărârile privind contractarea de imprumuturi, fn conditiile legii: 

- hotârârile prin care se stabilesc impo::ite şi taxe locale; 

hotărârile privind participarea fa programe de dezvoltare jude{eanâ. regională. 
onalc'i sau de cooperare transfrontalieră; 

hotârârile privind. organizarea şi dezvoltarea urbanislicâ a localitâ{ilor şi 
menajarea teritoriului; 

hotiirârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorită(i publice, cu persoane 
uridice române sau strâine; 

hotăr(irile privind administrarea patrimoniului: 

hotărârile privind exercitarea atribu{iiLor prevăzute la ar/. 92 OUG nr. 5 7/2019 

rivind Codul administrativ; 

alte hotârâri necesare bunei .func(ionari a consiliului local, stabilite prin legi 
eciale sau regulamentul de organizare şi .fimq ionare a consiliului local. 

otul consilierilor locali este individual şi poate{! deschis sau secret. 

deschis se exprimă prin 
prin ridicarea mâinii; 

oricare din u rm â t o a re 1 e modalitil(i: 
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- prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedin(ă; 

- electronic. 

Consiliul local poate stabili ea unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărâri le 
cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin 1'0f secret. cu 
excepţiile prevăzute de lege. 

Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. 

Redactarea buletinelor de vot trebuie sâ fie fără echivoc. Pentru exprimarea op(iunii 

se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu. 

Buletinele de vot se introduc intr-o urnâ. La numârarea voturilor nu se iau in calcul 
buletinele de vot pe care nu a fost exprima/li op(iunea consilierului local sau au ./(Jsl 
folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (8). 

Abţinerile se numără la voturile împotrivă. 

Dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este Întrunit({ majoritatea legală necesara 

entru adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedin{ă amână volarea pânâ 
la intrunirea acesteia. 

Dacă În urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modUicâri dejond in 
conţinutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a 
consilierilor locali şi cu acordul majorită{ii consilierilor locali prezen(i, preşedintele 

e şedin{ă relrans·mite proiectul de hotârâre, În vederea reexaminării de cdtre 
·niţiator şi de către compartimentele de specialitate. 

roiectele de hotărâri respinse de con,·iliul local nu pol fi readuse in dezbO/erea 
cestuia În cursul aceleiaşi şedin(e. 

rt. 30- După desfăşurarea şedin{ei, hotiirârile consiliului local se semneazâ de ccltre 
reşedintele de şedinţă şi se confrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul 
eneral al comunei Otesani. 

n cazul În care preşedintele de şedin(ă rc(uzâ, fn scris, sâ semneze. hotârârea 
onsiliului local se semneazâ de cel pufin 2 consilieri locali dintre cei care au 
articipat la şedinţă. Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se stabileşte prin 

1 egulamentul de orRanizare şi fimc( ionare a consiliului local. 

ecretaru[ general al comunei nu contrasemneazâ hotârârea in cazul in care 
nsideră câ aceasta este ilegală. În ucest caz, În următoarea şedin{ă a consiliului 
cal, depune in scris şi expune in fata acestuia opinia sa motivatâ, care se 
nsemnează in procesul-verbal al şedinţei. 

CAPITOLUL VI 

OMUNICAREA, ADUCERt,A LA CUNOŞTJNŢAV ŞI INTRAREA iN VIGOARE A 
ACTELOR ADMINISTRATIVE 
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Art. 31- Secretarul general al comunei Oiesani comunică hotârârile prefectului În cel 

mult 1 O zile lucrătoare de la data (J(}optclrii. 

Hotărârile consiliului local se comunică primarului. 

Comunicarea, fnsofilă de eventualele obiecţii motivate cu privire la legalitate. se .(ace 
in scris de către secretarul general al comunei şi se înregistreazâ Într-un regtslru 
special destinat acestui scop. · 

Hotărârile se aduc la cunoştin(a publică şi se comunică. În condiţiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei. 

Hotărârile se publică, pentru informare, in format electronic şi În monitorul oficial 
local. 

Art. 32 - ( 1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor 
la cunoştinţă publică. 

(2) Aducerea la cunoştinfă publicâ a hotărâri/ar cu caracter normativ se face În 
termen de 5 zile de la data comunicării oficiale câtre prefect. 

Art. 33- (1) Comunicarea hotărâri/ar cu caracter individual câtre persoanele cărora 
li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării (dlciale către prefect. 

(2) Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării 
către persoanele cărora li se adresează. 

Ari. 34- (1) După intrarea in vigoare a hotăriJrilor consiliului local, acestea pot fi 

supuse mod�ficării, completării, abrogării, suspendării si repuhlicârii sau altele 
asemenea, cu respectarea prevederdor Legii nr. 2-112000, republica/a, cu mod!(icări/e 
si completările ulterioare. 

În cazul când se va interveni asupra unei hotârâri printr-unul din procedeele 
revăzute la alin. (1) aceasta se va putea face numai În baza unei hotârâri a 

consiliului local şi cu respectarea termenului stabilit in acest scop sau din proprie 
iniţiativă, cu respectarea regulilor prevâzute În Cap. V! din Legea nr. 2-112000, 
·epublicată, cu mod�ficări/e si complete/riie ulterioare. 

rice interventie asupra unei hotărâri a Consiliului Local făcutâ În conditiile 
revăzute la alin. (1) şi (2) se va face lot printr--o hotărâre a consiliului local. 

C4PITOLUL VII 

DISPOZIŢII FINALE 

r/. 35- Referatele de aprobare şi avizele originale, variantele şi formele succesive 
1/e proiectelor de acte care fac u hiect ul reg!ementârii prin prezentul regulament, 
recum şi orginalul hotărârii se pâstrează la secretarul general al comunei. astlel 

ncât să se asigure cunoaşterea intregului proces de elaborare a actelor respective. 

rt. 36 -- În situaria În care împotriva unei hot/irâri a consiliului local se introduce 
cţiune la instanta de contencios administrativ, secretarul general al co m unei l'a 

·omunica aceasta de îndată ini(iatoru!ui rare are obliga(ia sâ reanolizeze actul 
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respectiv, pronun{ându-se fn /ern:cn de 5 zile. cu propuneri de menţinere, de odi;(icare şi/sau completare ori revocare a acestora. 

ropunerile ini(iatorului redactate suh forma unei note care exprimă punctele de edere ale acestuia vorfi communicate contestatarului. prin grija secretarului general 1 comunei. 

rimarul va lua măsuri ca prin compartimentuljuridic să se sus(inâ Înfa(a instantelor e judecată prevederile actelor ce fac ohiectul contestaţiilor. 

rt. 37- Prezentul regulament poate fi modificat şi/sau completat prin hotârâre a onsiliului local, În conditiile legii şi cu re:o;pectarea normelor de tehnicâ legislativâ J revăzute de Legea nr. 24/2000. republicată. cu modţficările şi com1Jletările lterioare. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE, SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 
E/ena-Eiiodora BONDOC. 
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