
ROMAN IA 
JUDETUL VALCEA 

CONSILIUL LOCAL Al COMUNEI OTESANI 

PRJV/TOR LA :Ap~~~1::fe~1~:1~!~/~~~~~::c~~·,c<~1Ih;:;s11ri/e 
metodologice,orga11i::aloricc, /enne11cle si cil'Culatiu pmiectelor de 

holarari cu coracler norma/ii• cure se supun adoptorii ( '0 11sili11/ui /,ocol 
al ( '0111unei Otesani. 

Consiliul local al comunei Otesani, jude/11/ Va /cea. intrunit in sedi11ta.1.:xtraordim1;·u.JJUhlit ·o. JJl' 

dala de _______ .la care participa un 1111111or de consilieri. din totalul de 11 co11,·iliai iu 

fi111c tie ai Consiliului local; 

Avand in l'edere : 

-Re.feratul de aprobare. inregistrot Io nr. ____ din____ si 17roiect11/ de hotaron: 

prezentate de catre d-l Oprisor Mircea, primarul co111u11ei. cu priYire la oprohm·eu Rep,11lmne11111/11i 

propriu cuprin::and masurile 111etodologice. e 1·go11i:::otorice, termenele si circuluti<t fJl'OÎcl'lc/01 de 

hotarari cu caracter normativ care se SU/Jllll wloptorii Consiliului Local al Cu111111wi r )1t' \·u11i. 

- Raportul compartimentului de specialitate din codrul l'ri111ariei con11111ei Otesoni. judcrul 

Valcea, inregistra/ la nr. ____ din _______ _ 

Avi:::ul Comisiei A d111 inisl raf ie I' 11b!ica Juridica. 

d in __________ .Avi::ul Comisiei Bugc!f - Fi nome. inregistrat Io nr. _ _ 

inregi.,trut 

din 

Comisiei Cultura,Jnvatama11t. Proiect ie .">'oe ia/a. inregislraf s11h nr. _____ din 

propune aprobarea proiectului de hoturare in.forma si continuful inifiut de 11rinwr: 

lu 111'. 

si . h ·i:::.11/ 

. jJl'Îll l'll/'l" SC 

Viizând raportul de avizare a legolitii(ii 11miectul11i de hotârâre. inrorn111 de secr1·r1.m1/ P,<'nerul ui 

comunei Otesani, Înreg;istrat sub nr. ___ _i __________ _ 

Respectând procedura Legii nr.5212003 privind tramparen(o deci:::io1wlLi n 1 ({(IJ)1inistru(ia 

publică: 

În co1?formitale cu prevederile arUU di11 legea nr. 2-1 din 2 7 111urtie 2000 *':' * Nep11hlil ·otil 

privind normele de tehnică legislative/ pentru elahorw·ea actelor 11on11oti1·,, c11 modi.finink .yi 

completiirile ulterioare, ari. I alin.(2) lit.b) din Anexa I PROCEDUR4- dl' orgw11".:orl' .yi ;mhlirnrc u 

monitoarelor oficiale ole unitâ(ilor/ rnhdii•i:::iunilor ad111i11istruti1·-teri/oriale. Îll .fomwt elcctm 11h lu 

Codul administra/iv, art.25 alin.(2). din Anexa nr.:l din Ordin11l 11r. 251202 I di11 I-l 1c11111uric 2 fC I pcnf/'11 

aprobarea modelului orientativ al statutului unitâ(ii ad111i11istrati1•-terilorio le. precum .,'i o 11wdc/11/11i 

orienta/iv al regulamentului de organi:::are şi.fzmc(io1111re a consiliului lorni. ale art. I .? <J o/i11. (}) lir.u ). 

alin. (3) Iii. a) , ahn.(1-+) din O. U.G. nr. 57 ]()/<) din 3 i11lie 2011) p1frincl ( 'ud11/ ocl111i11i,lrc1tiu·11 

mod(ficari!e si completarile ulterioare: 

In le111ei11/ art. 196. alin.(l) . lit .(o}. din Ordonanta de lil'genta a (/1f1 ·em11/11i 111·5- ·~)(J/() 1•1'il'i11d 

Codul administrativ. cu modificarile si uJ111ple!t1ril<! ulterioare. cu 1111 1n1111l11· de „ „ 1·ot 11ri "f'elltrlf „. 

„.„voturi " Împotriva "„„ „ . voturi "nhtineri " din total11I de „„„„ 1·ot11ri expri11101e. m/01110 11r111ofoc11·eu 

HO TARA RE 

Art. /.- Se aproba Regulwnentul proJll'Îll cupl'in.:and 111arnrile 111ctoclologiL·e. orgw1i:::.otorice. 

termenele si circula/ia proiecte/or de hotarari c u caracter normativ cure se ,,·upun odoplurii l 'omi/i11!11i 

local al Comunei Otesani, cont'orm anexei ceji.1ce p1,,1rtc i11leg r1mtc1din11rc:::cnlu hotunn'<'. 



Art. 2.- Prezenta ho/arare va.fi dusa la indeplinire de catre Primarul comw1ei prin inler111ediu/ 

compartimentelor de .\pecia/itate. 

A rt.3.-Pre::enla ho/arare poate .fi cont<.'stalu in cvnfonnitale cu pn! i·cderi/e /,egii nr.55../ lUO../ 

privind contenciosul administrativ. cu mod(ficarile si cumpletori/e ulterioare. 

Art.4. - Prezenta ho/arare are caracter nonnatil', deven ind obligatorie Io data aducerii la 

cunostinla publica. 

Art. 5. - Secretarul geneml al comunei i·a asigura comunicarea prc::emei hutaruri fri11!llml11i 

Comunei Otesani. stru<.:turilor de specialitate. Inslitutiei Pre.fectu/ui .J11de111/11i 1 ·a!ceo i11 i·edercu 

exercitarii controlului de legalitate. precum yi aducerea la c1111osti11(a publicu prin afi.yure la sediul 

Consiliului Local şi pe pagina de internet 1rn·11 >.ote.rnni.ro. 

JNJTIATOR, 
PRIMA R, 

Mircea OPRISOR. 

VIZEAZA PENTR U LE6AL/1ATE. 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI, 

Elena-Eliodora BONDOC. 



REGULAMENT PROPRIU 
privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele ~i circ11/a(ia 

proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberatÎl'e 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

Art. I- Consiliul local are ini(iath·ă ş i hotârâşte. în condi(iile leg ii. în toote ;m>hlen1ele 
de interes fo cal, cu excepf ia celor care sunt date prin lege în co11J1>eten[o u!tor 
autvrită(i ale administrn(ie i puhlice locale sa u centrnle. 

În exerc itarea alrihu(iilor ce le re 1·i11. Consiliul local adoptâ l/()târâri uctc.: 
administra/Îl'e cu caracter norma/ir sau indil'idual, în limitele s tu hilite prin 
Constilu(ia României scu1 lege şi numai în do1J1eniilc în care are co111pete11(e .y i utrilw(ii 
legale . 

Ari. 2- Hotărârile Cons ii iului local se ini(io:::â. se elahorea:::/i, se adop!L"i .yi S(' (ljJ/id1 în 
conformitate cu dispozi(iile : Cvnstif u(iei României. O. U.C. nr. 5- JO/<J wirind Codul 
Administrativ, legii nr. 2-112000 prii•ind 11or1J1c!e de tehnicei legis/uti1·i7. repuhlicutcl . 
cu modificările şi cvmpletârile ulterioare. prec11111 şi cu princi/Jiilc ordinii de dre/JI. 

la ini(ierea şi elaborarea proiectelor de hotărâri se 1·0 avea în 1·ed('!'e cw·ucter11/ de 
acte administrative de autoritate .rnhordonale Legii. Hotârârilor yi Ordo11(111(elor 
Guvernului, altor acte de n ivel superior sau de la acelaşi nivel cu cure .1e uflâ î11 
conexiune, precum şi cu reg/ementârile comunitare. 

Reglementările cuprinse în hotârârile cons ii iului local nu pot contrm·eni 1111<1r 
prevederi din acte normative de nivel superior şi nici nu pol contru 1·eni {Jr incipii/or şi 
dispoz i(iilor acestora. 

Art.3 - Hotărârile consiliului Iv eai se adoplâ p entru organi::ureu e.Y1·c11 /â1 ·ii ori 
executarea în concret a legilor şi a celor/(l//e acte normati1•e de 11i1·e l superior c11 

respectarea termenelor stabilite de acestea precum şi(/ proprii lor hotilrâr i. 

CAPITOLUL ll 
INIŢIEREA, ELABORAREA, REDACTA REA, STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL 

PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI 

Ari . -I - Potri vii prevederilor ari. 136 uli11. (!}din O.lUI. nr. 5 ~ 2019 111"i1·i11d ( 'odul 
Administrat i v, cu modţficarile si completurile 11/terio(lre. proiectele de hot<ircîrc />Ol .fi 
ini(iate de primar, de consilieri locali individual sa u în grup ş i de cetâ(eni. 

Elaborarea proiectelor se face de ce i care le propun, cu sprijinul seaetarnlui general 
al comunei Otesani ş i al compartimentelor de resort din cudr11/ a1wrut11l11 i de 
sp ecialitate al primarnlui. 

A ri. 5 - În e/ebvrarea proiectelor de hotârâri c.: 11 caracter 11or11wti1· se JN11·c11rg 
următoare le etape: 

• slabi fi rea ohi ect ului .y i scopu I regie 111e 11 /lir ii : 
• stabilirea actelor normative care regleme11/ ea:::i'1 prohle111a1icu respecfi\'ft .y1 

ahili talea consiliului local sâ stahi/easc<I 111â.rnri pentru aplicare({ fur : 
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• culegerea şi selectarea i11f(Jrma{iilor: 
• prelucrarea şi analiz llrea informll(iilor: 
• elaborarea variantelor de so /11(ie. dehmiturea celor optime ca scop .yi posihil ito le de 

ÎJ1fclpt u ire. 

A rt. 6 - Redactarea unui proiect de hotărâre sefâce de către ini{iulor în rnnfimnilul e 
cu normele de tehnicei legislativă. cu sprijinul secretarului ge11ernl ol co111u11<!i .yi o l 
comparli1nentelor de resori din cadrul aparatului de speciolilal<' ul JJrinwrului . 
Secretaru/ general al comunei lreh11ie sâ 1·erifice docâ proiectl.'!e de /wtilniri a11 jin'I 
elaborate co11form prevederilor Legii nr. 2 ../12000 pri1 ·ind 11or111elc de tehnicli 
legislativă pentru elahorarea actelor nor11wti1•e . republicutâ. L 11 111odi ficar ile şi 

comple tările ulterioare. 

la redactarea unui proiect de hotărâre treb uie m •ute fn vedere sislenwti:::llreo ideilor 
în tex t s i st ii : 

• proiectul de hotârâre trebuie reduc/li/ înt r-un /imhllj şi 1111 stil juridic specifiL· 
normativ. concis. clar ş i prec is , Cllre sâ exdudâ orice echiwJc : 

• se vor folosi cuvinl e în În{elesu/ lor c11renl din /imhu ron1ânâ. c 11 el'iloreu 
regionalismelor: 

• este int erzisă.folos irea neologismelor, dacei ex istâ un sinonim de lurglt râspândire in 
limba română : 

• exprimarea prin abrevieri a unor denumiri so11 term eni se poat e .fuce 1111111ui prin 
explicarea În text, la primafâlosire: 

• utilizarea verbelor se.fâce la timpul pre:::enl , fo rma afirmati1·ă: 
• nu este permisă prezentarea unor explica{ii prinfolosirell pm·anle:::e lor : 
• referirea În proiectul de hotârâre la un a lt aci nor111ati1· se .foce prin 11reci::: ureu 

categorie i juridice a acestuia. a m1111ilr11l11i sau a litl11l11i şi u dutei 1n1h/inlrii lt cestui 
aci sau numai a categoriei juridice ş i a numâr11/ui. ducii a.\·(!'e/ oricl· con/ ieie este 
exclusâ. 

Art. 7 - Pârf ile constitutive ale unui proiect de hotâriire se strnclurea:::â as1/i,;/ : 

• antet - Jude( ul Va /cea. Comuna Otesani, Consili ul local lll Comunei Or e.rnni: 
• titlul proiectului de hotărâre - trehui e sâ cuprindâ de11u111ireu proiectului de 

hotârâre, precum şi obiectul reg lementârii exprimat s intelic (Proiect de hotânîre 
privind „.). Se interz ice ca denumirea proiectului de hotârâre sâfie aceeu.yi cu ceu u 
altui proiect de hotărâre în vigoare. În cu:::ul în cure prin ho/l/râre se n10dij/u/ ori .\l' 

completeuzâ o altă hotărâre. titlul \'a exprima opera{ iunea de nwdif'icore so11 de 
completare a ho târâr ii avută În vedere. 

• formula introductivă - cuprinde denumirea au/orilă{ii e111itenle (Consi li11/ /,neoi al 
comunei Otesani. întrunii În şedin{a puhlicâ ordinarâ!exlraorJinurlii L'.'< lrnordinurli 
convocată de îndată, în da lll d<! . „ ) . 

• preambul - enun{â În sintezil. scopul şi dupâ ca:::. motii·areu proiectului de hollinire. 
oportuni/a/ea acestuia, lemeiu/ de fapl . fn prewnbul .\e n1 e11( in 11 1.: u::ti r<.: / t·ru tul di: 
aprohare. rapor/11/ de spec ialilLtle . respedi i· ovi:::ele co111isiilor de ·'Pl'< i{// i fu te ale 
Consiliului local al comunei Otesani. JJrecwn şi temeiurile juridice 11e lw:::u >i în 
executarea câroru pro iectul de hot(tr{ire a .fvsl ini{ ial. Daâi se im·onl on!in „:. 
instruc(iun i. circulare ori alte uc/c normal i •e em ise de l!ltlorilii{ile ctdminis l/' it(Î<.'Î 
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publice centrale şi care nu sunt puhlicate În Monitorul (!jiciol . ucest ea se 1·01· 
depune fn copie conformă cu original11f. odatâ cu proiectul de hotârâre. 

• partea dispozitivă - reprezintă confinut11/ propriu-zis al proiecf11l11i de hotârâre. 
•atestarea autenticităţii - proiectul de hotărâre se semnează de către ini(iotor şi se 
avizeazâ pentru legalitate de câtre secretarul general al comunei, se datea::Ji şi se 
numerotează. Secretarului general al comunei îi revine şi sarcina de a rer(jlca dacii 
proiectul de hotărâre este conform cu prevederile legale , dacâ se integrl!ozâ organic 
in sistemul legisla(iei ş i dacă nu depâşeşte compelen{a consiliului loco/. fle111e11t11I 
structura! de bază al păr/ii dispo:::itiw: îl constituie articolul. Acestu se 1111111eroteu:::â în 
continuare, in ordinea din text, de la începutu! pânâ la sfâr,,"itul hotilrârii. rn c(ji·c 
arabe.Dacei proiectul de hotărâre cuprinde un singur articol. acestu se rn di!fini prin 
expresia (Articol unic) . 

Alineatul este o subdiviziune a c11·tico!u!ui, care de re~ulii este constituit dintr-o 
singurâ propozi(ie sm1 .fra:::.â, dar daci'! acest lucru nu este posihi! se 1101 l!dl111/.:,ll noi 
propozi(ii sau fraze , separate prin punct . ~· i 1·irg11/â. /1/iniat11! se niden(ilo.i JJrinlr -o 
uşoarâ retragere de lu alinierea lex t11!11i pe i·crticolâ. În hot{1niri!e cu ,, u1111111itcl 
întindere. dacă un articol are unul sou mai multe alineate. acesteo se n11111cru/eo::t'i lu 
începutu! jiecâruia cu c(fre arabe cuprinse in parantezâ. 

Enumerările în textul unui articol sau alinea t se prezinlâ distinct prin utili::ure(( 
literelor a(/abetu!ui românesc şi nu prin liniu{e sau alte semne grnfice. 
Ultimele articole dintr-un proiect de hotârâre vor cuprinde în mod oh/igatoriu : 

• caracteru! hotărârii (normativ sau individual): 
• denumirea autoritâ[ilor, instituţiilor şi persoanelor interesate de co11(i1111111I 

hotărârii, pentru a se asigura comunicarea lor: 
• denumirea celor stahili(i să asigure ducerea la îndeplinire a 11rnederilor in.,·crisc În 

hotărâre ş i să informeze periodic consiliu! local cu rezultatele oh(i1111tc în 11nno 
aplicării ei. 

Art. 8 - La redactarea textului um11 proiect de hotârâre se pot j(>fosi. u1 .yi pâr{i 
componente a acestuia , anexe care con(in prevederi ce cuprind exprinlllri cifi·ice. 
desene, tahe!e, planuri sau alte asemene(/. 

Pot constitui anexe la un proiect de hotărâre reg!e111e11tiirile ce treh11ie uerohote d< · 
consiliul lo cul, cum sunt: reguf (lmente. sta/11te. ml'lodologii .\·uu 11or111e cu curo( Ier 

predominant tehnic. 

Anexa trebuie sa aibă un lemei-cadru în corpul hotârârii ş1 sâ se rffere exd11sir la 
ob iectivul determinant prin textul de trimitere . 

Textul-cadru de trimitere trebuie sâfacâ, în finalul său, men(iuneo câ one.wfaa parte 
integrantâ din proiectul de hotârâre: dacâ sunt mai multe (lnexe , în.fino / se rn include 
un arii.col distinct , cuprinzând aceiaşi men{iune. înso(itâ de nominllli:::.orcll e.\:fJresâ u 
tuturor anexelor. 

Titlul anexei va cuprinde exprimarea s int cticâ a ideii din t11xt11I de îrimiten:. 
Dacă sunt mai multe anexe, acestea se numerotea:::.ll cu cifi-e arabe. în ordineo în care 
au f(Js/ enunfule in textul proiectului. Anexele la proiect11! de hoÎârâre 1·or /Jll/'fll 

antetul acestei.a precum şi menţiunea "Anexa nr. /(.{ Hotârârea nr. din 
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Ari. 9 - După intrarea În vigoare, pe duratu existen(ei unei hotârâri pol .\·11ne11i zmeit.· 
evenimente, precum: modţficarea. comp!etareo. rerocllrea/ Încetoreu oplicubilitâ(ii sc111 
abrogarea. 

Art. 10 - Mod(ficarea conslâ În schi111barea exprc.\â a textului unuia .wu mut 11/11/tor 
articole ori alineate , dându-le o nouâ f(Jrmulare. Pentru ex1Jrinwreu 11ormoti1'{1 0 
intenţiei de modificare se nominalizellzâ expres textul vizat, cu toate elellle11tele ele 
indentificare . Proiectu! de hotârâre se f(Jr111uleazâ 11tili:::und11-se sintagmo 
"Se modificâ ari. care va avea urmâtor11! cuprins ", urmafâ de redoctorea noului text . 
Modificarea ori completarea unei hotârâri este admisâ numai ducâ nu sl! o/ecteo:::{/ 
concep{ia generală sau caracteru! unitar al acestora, ori dacă nu pril'eşte Întreogo 
sau cea mai mare parte a reglementărilor. În coz contrar, ele se Înlocuiesc cu o 11011ci 

reglemantare , urmând sâfie În Întregime uhrogate. 

În cazul În care se modifică sau se cumpleteo:::â o altâ hotâf'lÎre. articolele ,, e 
numerotează cu cifre romane. pâstrându-se numerotarea cu cifi ·e a!'lthe pentru textl!!e 
mod~ficate sau completate. 

Ari. J l - Reglementările de modificare şi completare se Încorporeozâ În actul r/e ha:::(i 
la data intrârii lor În vigoare, identţficând11-se cu acesteo, ior intencn(iile ult erioare 
de modificare sau completare vor.fi raportate toi la actul de hazei. 

Art. J 2 -Completarea unei hotârâri constă În introducerea unei dispo:::i(ii noi. 
cuprinzând solu{ii şi ipoteze suplimentare. care se adougâ ele111c11telor ,·11·11c111rn/e 
existente prin utilizarea urmâtoarei formule de e.rprinwre: · f>upli 
articolu! /alin se introduce un nou articol/alineat, cure 1•0 m•eu urn1iitorul 
cuprins". 

Actul de completare poate să dispună renumerotarea articolelor uctul11i co111pletat .yi 
republicarea lui, sau ca acestea să dobândească numâru/ structurilor corespun::âtoore 
din textul vechi, înso{ife de un indice cifi·ic p entru dţferen{iere. 

Art. 13 - Revocarea/ încetarea ap/icabi/itâ{ii unei hotârâri constâ În relrltctorca 
actului administrativ valid şi presupune o manţfestare de voin(â s11hsen·e111â celei euri! 
a dat naştere actului. prin care se pune copcii. se în!ăturâ suu Înceteo:::â efi•ctelc 
acestui act. 

Art. J ../ - Prevederile cuprin.se Într-o hotârâre, contrare unei reglementori de ucâu»"i 
nivel sau de nivel superior. vor fi abrogate. Abrogarea poate fi fotu/ii suu /'<ll'(io/i/ . 
În cazul abrogilrilor par{iale, intervenite .rnccesi\'. ultimu ahrogore se 1·u re/'eri lu 
Întregu! aci normativ, nu numai la textele râmase În 1·igoure. 
Ahrogarea unei hotărâri , par(ialâ sau totalâ. are întotdeouna u11·acter defini/ii' . 
nemaiputându- se repune În 1·igoare. 

Abrogarea poate fi dispusâ, de regula. printr-o pre1•edere distinctâ in finu/111 unei 
dispo::i(ii care reg!emen/eazii o anumitâ prvhlematicil. dacă aceasta a(ecteo::â 
reglementări conexe anterioare. 

Art. 15 - Proiectele de hotărâri trebuie sâ fie înso{ile de referate de uprohure 
Întocmite de iniţiatori. în care i:or arc/ta succint: 
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• cerinfele care justijicâ intervenfia nornwfil'il, atât din punct de 11edere ol legolitâ(ii 
şi al oportunifă(ii, cât şi al eficien(ei şi eficac.:ită(ii: 

• efectele avute fn vedere prin nouo reglementare În fi111cfie de ohiectul regle111e11tiirii 
precum şi, dupâ caz, influen(a acestuia urnpru bugetului lornl ol co1111111ei : 

• fazele parcurse În pregâtire{{ proiecte/or. eviden{iindu-se .\·ursele de doc11111e11ton:. 
evaluări statistice, spec.:ialiştii consultanţi şi a/le {{semeneu surse de in(orn1w·(' 
utilizate; 

• referiri la avizele obţinute şi, după caz. in/luen(o acestora as111Jrn proiectelor: 
• menfiuni, după coz. dacă se impune moc/Uicarea. co111pletareu/ n! 1'ocareu Î11cetureo 

aplicab;/ită(ii sau abrogarea unor hotârâri anteriollre În materia respectil'ii de elitre 
consiliul local. 

Re.feratele de aprobare ale proiecll!lor de hotârâri se se11111eLol de mitiutori. 
Proiectele de hotărrîri şi referatele de aprobare ale ucestorn se reduct eu::ti în 
conformitate cu normele Je tehnicii legislutil ·â. 

Art. 16 - Proiectele de hotărâri ale consiliului !ornl Înso{ite de re/e/'(/fele de a;Jrohare 
ale acestora şi de alte documente de pre::entore şi de motivare se Înregistrr.:(c(/ .yi s(' 
transmit de secretarul general al comunei Otesani: 

• compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specilllitl!le al JJri111or11lui în 
vederea analizării şi Întocmirii rapoartelor de ~pecialitate: 

• comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii şi întocmirii 
avizelor. 

Nominalizarea compartimentelor de resori şi a comisiilor de speciulitute c iroru li se 
transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local. precum şi celelolte doc11111ent e. se 
face de către primar împreunâ cu secretarul general al co1111111ei Ot e.,cmi. 
Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se co11111nicâ şi datu de depunere a 
rapoartelor şi a avizelor, avându-se f{rijâ ca rapoartele co111porti111e11te!or de resort sâ 
poatâ fi transmise şi comisiilor de specil!litate Înainte de pron1111{orco acc'.\/oru 
După examinarea proiectului de hotârâre, comisia de specialitate a ccmsili11l11i lornl 
emite un aviz cu privire la adoptarea sau. dupâ cec. respingerea proiect11l11i. 
Avizul comisiei se transmite secretarului general al comunei Utesani . corf.! dispune 
măsurile corespunzâtoare înaintârii lui câtre consilierii /ocl!li şi elitre ini{iotori. d11pâ 
caz, cel mai târziu În ziua şedin(ei. 

Fiecare proiect de hotârâre înscris pe ordinea de :::,i a şedin(ei consiliului locul este 
supus dezbaterii numai dacă este înso(it de: 

• referatul de aprobare , ca instrument ele pre:::entare şi 111oti1•are. semnal de ini(iator: 
• rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de spc.:cialitute ol 

primarului; 
• avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de spec.:ialitate ale consiliului locul: 
• alte documente prevăzute de legisla( ia speciale/. 

Secretarul generul al comunei Otewmi asigurâ îndeplinireo condi(iilor de Io o/i11. (6! 

şi aduce la cunoştin{a consiliului Iveai cazul neîndeplinirii acestora Î11 ui11te de 
adoptarea ordinii de zi. 

Rapol!rlele şi uvizele prevâzute la alin. (6) trehuie întocmite în termenul pre1·li::111 lu 
alin. (3), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înrexistrarea proiectelor de hotiirâre 
propuse pentru a fi înscrise pe proiectu/ ordinii de ::i a şedi11(elor ordinare ale! 
consiliului local, re.\pecti1· în termen de cel 11111/t 3 z ile de Io înregistrarea eroiec tclor 
de hotârâre propuse li fÎ înscrise pe proiec/111 ordinii Je zi(/ şedin(elor L'Xtruonlirwrc . 
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În situa/ia şedinţelor extraordinlfre convocote de fndatâ. rapoartele COl11/Jlll'fime11telor 
de specialitate se întocm esc În proced11ră de urgen(â. cel tlÎr:;iu odo Iii cu prnicct 11/ 
hotârârii. 
Iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau pollle renunţa , În orice 1110111 en1 . lu 
susţinerea acestuia. 

Art. 17 - Pentru proiectele de hotărâri care au În vedere opernf iuni ce fac. potrn•1/ 
legii, obiectul controlului financiar prerentiv, iniţiatorii vor solicita oh/igatoriu. vi:;o 
persoanei abilitate. conform prevederilor art. I../ , alin. (I) din Ordon(ln((I G11\ 1ern11/ui 
nr. 11911999 privind controlul intern şi controlulfinancilfr preventiv. rep11blirnt1]. cu 
mod~ficârile şi completârile ulterioare. 

Viza sau re.fi1zul de vizâ se va acorda În termen de 3 zile de la prcentureo proiectulu i 
de hotărâre . 

Refi.izul Je viză va trebui sâfie în toate carnrile motivat În scris. 

Art. 18 - Proiectele de hotărâri Însofile de referatele de aprohun.: şi rn;Jortul 
compartimentului de specilflitate se transmit concomitent, În copie, uutorit{r(ilor .yi 
institufiilor publice interesate în aplicarea acestoro. În fi111c(ie de ohiectul 
reglementârii , care au obligaţia sâ ana/i~eze şi sâ comunice ini(ialor11/ui e1·e11!11u/c 
observaţii şi propuneri, În tennen de cel mult 5 zile de la primirea r1ro iel'l11 /11i . ;Jrec11111 
şi pe sile-ul primăriei. 

Autorităfile şi institufiile publice interesate pot sâ comunice în scris pr·o;mneri. 
sugestii sau opinii cu privire la proiectele Je hotârâri supuse dezhaterii puhlice . În 

termen de I O zile de la publicarea unui anun( însa/ii de proiectu/ de hotiirâre pe site
ul propriu. 

După obţinerea punctelor de vedere ale autoritâ{ilor şi institu{iilor puhlice. cârora li 
s-a comun icat proiectul de hotiirâre, a propuneri/or. sugestiilor .yi O/Jiniilor 
cetă(eni l or, in iţiatoru! de.finitiveazii proiectul de hotârâre. La opera{iuneo de 
definitivare poate participa şi conducâtorul compartiment11/11i de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 

Art. 19 - După definitivare proiectele de hotărâre se prezintâ de îndutu .\·ecretarnlui 
general al comunei Otesani înso{ite de documentele prevâzute lu art. 16. alin (6). 
Secretarul general al comunei transmite proiectele de hotârâri şi celelalte documente 
comisiilor de specialitate În atribuţiile cârorn se încadreccâ oh iectu/ reglemenlârilor 
propuse În vederea avizării . 

Art. 20 - Proiectele de hotârâri inso(ile de documentele prevc,'b1te la w·t. 16. Lili11. (6). 

fit. a), b) şi d) se prezintă secretarului general al comunei În vederea 01·i:;lirii pentru 
legalitate , în conformitate cu prevederile art. 2../3 , alin. (/ ), fit. a) din O. U.U nr. 
5712019 privind Codul administrativ. 

Secretarul general al comunei va ver!fîca îndeplinirea condi(ii/nr Je for111â şi de fond 
pentru fiecare proiect de hotărâre, inclusiv respectarea normelor de tehnicii 
legislativă , prevăzute de Legea nr. 2-/12000, republica/li. cu modiflcârile .y1 
completârile ulterioare. 

Dacă in urma analizei. secretaru! general al comunei consfa!â nerespct'lun'o 
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prevederilor unor acte normative de nii'el superior. 1·a restitui la ini{iator proiectul de 
hotârâre şi celelalte documente pentru a .fi re/acute în concordan(ll c11 propunerile .yi 
observa(iile primite. 

În termen de 2 zile de la primire. ini(iuroru! 1·u restitui seaeturul11i genaul ul 
comunei. proiectul de hotărâre refvr11111lat în mod corespun::âtor. 
in situa(ia in care între ini(iator şi secretarul general ul conll/nl:'i cc11·<! m •i::eu::â 
proiectul de hotârâre există puncte de vedere diferite . proiectul de hoti'mlre \ ' li .fi 
avizai cu obiec(ii, care ror fi anexate şi prezentate în şedin(u ordinarii a Consiliulu i 
Local. 

În silua(ia în care avizul secretarului general al comunei este ne(arnrahi/. ucestu 
trebuie emis în scris şi motivai. 

Ari. 21 - Secretarul general al comunei 7Jrezi11tii primarului prniectele de fw ll/rlÎri 
însoţite de documentele prevăzute la art . 16, alin. (6). !it. h) , c) si d) în 1•ederea 
insuşirii şi includerii lor pe ordinea de zi a şedinfei ordinare a Consi/iu/11i Lnc<1/. 

CAPITOLUL fli 
DEZBATEREA PUBLICĂ A PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI 

Art. 22 -Proiectele de hotelrâri cu caracter nor111ati1• cure urmea::â li se discufu în 
şedinţele Consiliului Local se aduc la cunoştin(a lornitorilor comunei cu cel p11(i11 30 
de zile înainte de supunerea spre analiză , avizare şi adoptare , printr-1111 w11111( insernl 
pe sile-ul primăriei şi qfişaf la sediu Într-un spa{iu accesihil p11hlicu/11i. în 
conformitate cu prevederile ari. 7 din Legea nr. 5212003 prirind trnnspuren(u 
decizională în administra(ia publică. cu moddicările şi complefllrifr 11/terioore. 
Anun(ul trebuie să cuprindă: 

• referatul de aprobare privind necesitatea adoptârii proiectului de hotlircîrc de ni /re 
consiliul local ; 

• textul complet al proiectului de hotârlire : 
• termenul limitei, locul şi modalitatea în care cei inleresa(i pot trimit e in scris 

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

Anun{ul referitor la elehorarea unui proiect de hotârâre cu re/ei·on(â us11prn !l7 l' di11/u i 
de afaceri se transmite de câtre iniţiator asocia(iilor de a(uceri şi altor a.·ocio(ii legul 
constituite. pe domenU specifice de acti vitate. 

Primarul comunei desemneazâ o persvaml din cadrul institu(iei. respon.rnhi/{1 pentru 
rela{ia cu socie tat ea civilă, care să primească propunerile. sugestiile şi n;Jiniile 
persoane/or interesate cu privire la proiect ul de hotârâre prop11s. 

Proiectul de hotârâre cu caracter normafi 1• se transmite spre onuli:::â .yi a1·izure 
autorită(i/or puhiice interesate numai Jupă definitirare , pe ha::a ohsen·u(ii/or şi 

propunerilor formulate . 

Art. 23 - Dacei o asocia(ie legal cons tituall sau o altâ uutoritot e p11hliui li cerut in 
scris organizarea de întâlniri pentru de:huterco puh/ic{t (/ proi 'l le/or de lwfliniri cu 
aplicahililate Renerafel. acestea se organi:: ea::l'i în cel 111ult I O ::ile! de lu 1>11 hiiL·w ·1.'U 

datei şi Jocului unde urmeazâ să.fie organizate. 
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Printre proiectele de hotărâri cu aplicuhilifa te generalâ. care f(1c ohiecrul 
dezbaterilor publice, se enumeră: aprobarea bugetul local al comunei Otesuni. 
aprobarea strategiei de dezvoltare economico-socialâ a co111 1111 e1. uprohareo 
impozitelor şi taxelor locale , aprobareu PUGIPUZ, ele. 

Proiectele de hotărâri în cazul cărora se impune adoptarea de solu(ii imediate , în 
vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public. se supun adoptiirii în 
procedurii de urgenfă prevăzută de prevederile În vigoare. 

La dezbaterea publică vor participa în mod ohligatoriu ini{iatorul proiec111l11i de 
hotărâre şi personalul din compartimentul de specialitate care a redactai rnportul la J 
proiectul de hotărâre , precum şi reprezentanţii autorifâ(ilor puhlice sau oi o.rncio(iei 
legal-constituite care au solicita! organizarea dezbaterii puhlice. 

Dez baterile. propunerile şi sugestiile parficipanf ilnr se conse11111eo:::.ii într-un JJroces
verbal şi se transmit împreună cu recomandările scrise ini(iatornfui proiectului. 

Dacă în urma propunerilor şi ohserva(iilor primite s-au adus 111odificâr i 17roic:cflt!11i de 
hotărâre şi re.feratului de aprobare. acestea vor .fi ref'or11111la1e în mod core.\p11n::âw1 -. 
asţfel Încât sâ se refere la forma proiectului de hotârâre care va .fi transmis spre 
avizare compartimentului de specialitate. 

După definitivare , originalul proiectului de hotârâre înso(it de refernlul de llJJrolwre. 
refăcute conform modUicărilor operate, se transmit spre avizare compartimentul11i de 
specialitate, în termen de maxim 3 zile de fa primirea proiectului de hotilrLÎre. în 
forma.finală. 

În situaţia În care între mz(wtor şi compartimentul de specialitate aviza/or existâ 
puncte de vedere diferite , proiectul de hotârâre va fi avizat în termen de 11w.1im11m 3 
zile de la primirea acestuia, cu ohiecf iuni. care vor fi anexate şi prezentate în c({(/rul 
şedinfei ordinare a consiliului local. 

Art. 2-1 - Anunful privind şedinfa publică, se afi.~·eazâ la sediul primâriei Fntr-11n s1wf i11 
accesibil publicului şi se inserează pe sile-ul propriu cu ce l p11(in 3 ::ile înainte de 
desfăşurare. Acest anun( trebuie adus la cunoştin{a ce tâ(en ilor şi a asocia(iilor /e~ol 
constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris. cu 1·0/oure de recomundare. 
referitoare la unul dintre domeniile de interes puhlic cure 11r111ea::il sâ .fie alwrdut î11 
şedinţa publică şi va confine data. oro şi locul de de .\fâ.yurnre u .yedin(ei puhlice. 
precum şi ordinea de zi. 

Dţ/itzarea anunţului ş i invitarea speL·ială a unor persoane Io şedin(<t pllhlicâ rnnt în 
sarcina persoanei responsabilă pentru reia( ia cu societatea civilei. 

Punctele de vedere exprimate in cadrul şedin{elor publice au valoare de recomandare. 
Minuta şedin{ei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excep(ia cu:::.urilor în 
care s-a hotărât vot secret, va fi c~fişutâ ia sediul primiiriei şi puhlicutâ pe sile-11/ 
propriu. 
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CAPITOLUL IV 
DISPOZJŢJ/ CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL 

ŞI PROIECTUL ORDINII DE ZI 

Art. 25 - Consiliul lo cal se convoacă după cum urmea:::â: 

• prin dispoziţia primarului - şedinţele ordinare şi în cu:::ul şedin(elur extruordinore. 
- cele convocate de primar suu la solicitarea prefectului pentru udoplurea 1111or 
măsuri imediate de gestionare a situa(iilor de crizâ sau de urgen(â. 

• prin convocare semnatâ de câtre cons ii ierii locali în cazul com·onlrii În ş edin(lt 

&traordinară de câtre ce! pu(in o treime din numărul consilierilor înfi111c(ie. 
Consilierii locali sunt convoca(i în scris sau, În func(il!- de prevederile reg11/ament11l11i 
de organizare şi Junc( ionare a consiliului local. prin mijloace electronice. prin g1·ija 
secretarului general al comunei Otesani, cel târziu fn ziua 11lterioarâ pri111irii de câtre 
acesta a dispozi(iei sau documentului de con\'Ocure ini(iar de cel pu(in o treime din 
numărul consilierilor locali în fiinc( ie. 

Data şedin(ei consiliului local precizate/ cu oca:::ia convocârii esie stahilitâ. cu 
respectarea modului de calcul al termenelor procedurale. prevâzut de art. I 8 I din 
Legea nr. 13 -112010 privind Codul de procedură civilă. repuhlic.:atâ. c.:11 111odiflcâri!e 
ulterioare, ast;fel: 

• în termen de 5 zile de la data comunicârii dispozi(iei de conrocm·e pentru şedin(ele 
ordinare; 

• în termen de 3 zile de fa data comunicârii dispozi(iei sau doc11111entu!11i de com·ocltr(' 

pentru şedinţele extraordinare. 

l n caz de forfă majoră ş i/sau de maximu urRen(li pentru rezofl'area interi.:selor 
locuitorilor comunei ori în afte situaţii stabilite de regulamentu! de organizare şi 
funcţionare a consiliului focal , convocarea acestuia pentru şedin(o extruordinarâ. prin 
excep{ie de la prevederile alin. (3) lit. h). se face de îndatâ. 

Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmâtoorele informa( ii di.:spre şedin/1/: 

• data. ora şi locul desfăşurării; 
• proiectul ordinii de zi: 
• materialele înscrise pe proieclul ordinii de ::i: 
• modalitatea prin care sunt puse la dispozi(ia consilierilor fo cali. potri1'it op(i1111i!or 

acestora, materialele înscrise pe proiecwl ordinii de zi: 
• indicarea comisiilor de specialitate cârora le-au fost trimise spre ori zare proiectc>le 

de hotărâri : 

• invita(iu de a.formula ş i depune a111e11Jumente asupra proiectelor de hotârâri. 
Secretarul general al comunei transm ite prefectului. suh semnâturli sa. e 1·ide11{a 
prezen/ei consilierilor focali fa convoce/rile pentru şedinţele care 1111 s-uu putut 
desfăşura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la dara convocârii. E1·ide11(0 
transmisă prefectului precizercă şi sit11a(iile în care, urmare u ultimei uh.\e11fe. u 
intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevâzut la art . 20-1. o/in. (2J . fit . 1!) 
din O. U. G. nr. 57120 19 privind Codu! administrativ. 
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În toate cazurile, convocarea se consemnea::ii în proce.rnl-1·erhal lll şedin{ei. 

Ari. 26 - Proiectul ordinii de zi se redactea::â de câlre secretarnl Reneral al co1111111ei 
şi compartimentele de resori din cadrul aparatului de specialitate al prinwrn/ui. ca 
anexâ la documentu/ de convocare lu pro;nmerea primarului scu1 a co11si/ieri/or locali. 
după caz, în condiţiile legii. 

Este obligatorie înscrierea pe proiectu! ordinii de ::1 a proiecte/or de hotârâri care 
îndeplinesc condi(iile prevâzute la ari . 16 lllin. (6). 

Proiectul ordinii de z i a şedin(ei consiliului loclll poale rnprinde proiecte ci<' hotiirâri. 
cu men(ionarea titlului şi a iniţiatorului. ropoarle a le primarnlui. ole 1·icepri11wru/ui. 
ale consilierilor locali, ale comi.~ii/or de specialitate. ale comisiilor .\'/)ecillle sau 
mixte, rapoarte sau informâri ale conducâtori/or organismelor /Jr eslotoo1·e de \enit·ii 
publice ş i de 11ti/itale publică in comunâ. prec11111 şi orice uite tJroh/emc de interc.\ 
local. 

Proiectu/ ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoşti11(a locuitorilor 
comunei prin mass-media, prin qfişarea pe pagina de internet o i11stit11(iei .~uu prin 
orice alt mijloc de publicitate. 

Scoaterea unui proiect de hotârâre de pe proiectul ordinii de ::i se face în situo(ia în 
care acesta nu îndeplineşte condi(ii/e pr<.'vă::ute la art . 16. alin. (6) sau numai cu 
acordul ini(ioloru/ui, dacâ acesta îndeplineşte condi(ii/e prevâz11te lu ori 16. alin. (n). 

Ordinea de zi a şedin(ei se aprobe/ cu mcţjorilal e simplâ. la prop1111ereo cel11i celor 
care a/au cerut convocarea cons iliului local. 

Suplimentarea ordinii de zi se aprohâ numai pentru probleme urgente c11 nwjontute 
simplii. 
În cazul neaprobării proiectului ordinii de ::i, în condi(iile prerâ::ute la alin. (6). 1111 se 
acordă indemniza/ia cuvenită consilieri/or lo cali pentrn şedin(a r11spectivâ. 

CAPITOLUL V 
DEZBATEREA ŞI ADOPTAREA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI 

Art. 2 7 - Proiectele de hotărâri incluse pe ordinea de zi aprnhotli de consiliul local 
vor fi dezbătute şi adoptate cu respectarea prerederilor O. U. G. nr. 5 ~ 20 J CJ privind 
Codul administrativ. 

În situa/ia în care o propunere sau un proiect de hotărâre sunt înscrise pe ordinea de 
z i a şedin(e i consiliului local fărâ m·i::11/ secretur11/11i ge11ern / al co1111111ei . prqetlinte!t: 
de şedinţa i •a solicita inifiatorului sâ motiveze lipsa aces tuia pentru o da JJosihi/itot eu 
consilierilor să vo te::e în cunoştin(â de cmcă. 

Nu tine lac de aviz de legalitate e1•entualo i111erve11(ie l .I secretorului co1111tr1ei in timpul 
dezbaterilor consiliului local, la cererea consilierilor locali. 

Ari. 28 - Dezbaterea proiectului de hotlirlÎre va .fi precedatâ de pre::e11torea de clÎ/re 
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iniţiator a referatului de aprobare care u condus lu promoval'ell proiectului. de ciitre 
şefu l compartimentului de resort a raport11/ui de specialitate şi a a1•izu/11i co111isiei de 
specialitate de către preşedintei<' acesteia sau, 1111 raportor desemnat . 
În cazul fn care documentele ariitate lu alin. I ) au f(ist studiate de to(i consilierii. la 
propunerea preşedintelui şi cu rnt11/ majoritâ{ii consilieri/or. ocestea 1111 se 111ai 

prezintă. 

În situajia În care, avizul de legulitate al secretarului general al comunei a.rnprn 
proiectului de hotărâre este dat cu obiecţiuni, se ra da ohligll tori11 Clll'(Î11t11/ ucest11iu 

pentru a motiva obiec{iile. 

Dezbaterea proiectelor de hotărâre sau li problemelor se face. de rt'gulâ. în ordinea În 
care acestea sunt Înscrise pe ordinell de z i aprobatâ. 

Preşedintele de şedin{ă este obligat sâ asigure lultrea c11 1•â11tului de ciitre ini(iutor 
pentru susf inerea proiectului de hotârâre Ol'i de câte ori acesto o sol icitâ. 
Consilierii locali participâ la dezbateri fn ol'dinea Însc!'iel'ii fli cZ/1 'lÎ//t. Co11siliel'ii 
locali sunt obligaţi ca În cuvântul lor sâ se refere exclus iv la 1>roblemu care f(1r111euzlt 
obiectul dezbaterii. 

Preşedintele de şedin(â are d!'eptul să limiteze durata luârilol' de cuwJnt. În.fi111C{i e de 
obiectul dezbaterii. fn acest scop el pollte propune consiliului loclll spre ll/>l'ohare 
timpul alocat .fiecărui vorhitor. precum şi timpul total de de::.hlltel'e a 1Jruiecr11 /ui. 
Preşedintele de şedin{ă permite oricând unui consiliel' /oclll Slt râsp111ulli într -o 
problemă de ordin personal, fn probleme pre1'âz ute de l'egu/w11e11111I de o/'gani::.are şi 
fiinc(ionare a consiliului sau atunci când a .fâst nomina/i::.al de un lllt 1·orhito1" 
Preşedintele de şedin{ă sau reprezentam ul oricârui grup de consilieri /ocol i poute 
propune încheierea dezbaterii unei prohleme puse în discu{ia co11si/i11lui local. 
Propunerea de încheiere a dezbllterii se supune votului , iar discu{iile se sisteazii dacâ 
propunerea este adoptată cu majoritate s implă. 

Este interzisâ adresarea de insulte sau calomnii de câtre consi/iel'ii /ocoli pl'c::.en{i lu 
şedin{ă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sufli. 
Asupra proiecte/or de hotărâri au loc dezhateri generale ş i pe articole . comi/ierii 
locali, precum şi cei/alfi ini{iatvri prezen(i la şedin(ă putândfor11111lll ll!J7e11dome11te de 
fond sau de formă. Amendamentele se supun votulu i consiliului /ocol Î11 ordineo in 
care au fost formulate. 

Sinteza dezbaterilor din şedin{ele co11siliu/11i local , precum .)·i modul în co/'e .yi-u 
exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnea::.â într -1111 proces-1·erhal. 
semnat de preşedintele de şedinfâ şi de secl'etaru! general al om.y11/11i. 
Preşedintele de şedinţâ, împreunâ cu secretaru/ general ol comunei işi asw11<.t. 1>rin 
semnătură. responsabilitatea veridicită(ii c<:'!or consemna/('. 

La începutu/ fiecăre i şedinţe, secretarul gene!'a! ul comunei supune spre 01n ·uhare 
procesul- verbal al şedinţei anterioa/'e. Consilierii locali şi pl'imarul au dreptul cu. în 
cadrul şedinţei curente a consiliului lo cal. sli conteste con(inutu/ proce.rn/1d-1·ahol .)i 
să ceară menf ionarea exactâ a opinWol' exprimute în şedin(o llllterioonl. 
Procesul-verbal semnat de preşedinte le de şedin(â şi de către secreturul general al 
comunei, precum ş i documentele care au f(Js/ dezhât ute În şedin(a antel'ioarii se depun 
într-un dosar ::,pecia! al şedinţei respectii·e. care se numeroteo::.â şi se sigilea:::ă de 
preşedintele de şedin{li şi de secretarul general al comunei. dl!/Jlt aproharea 
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procesului-verbal sau de către persoana cu alrihu(ii În acest sens, di>semnatâ 111 

condiţiile legii. 

În termen de 3 zile de la data apruhiirii proc:esului-''erha/ al şedin(ci . secretoru/ 
general al comunei afişează la sediul primlîriei şi puhlicâ pe paguw de internei a 
instituf iei o copie a procesului- verhal al şedin(ei. 

Ari. 29 - În exercitarea alrihu(iilor ce îi revin, consiliu/ local adoptă hotârâri. cu 
majoritate absolută sau simplă. după caz. 

Prin excepf ie de la prevederile alin. ( l ). hotărârile prh·ind dolhîndirca sau 
înstrăinarea dreptului de proprietate fn C{t::ul bunurilor imohile se udopti7 de co1ni!i11I 
local cu mqjoritatea calţ(icată de.finitei la art. 5. fit. dd) din OUG nr. 57, ]0/'J prh·i11d 
Codul administrativ. de două treimi din numărul consilieri/or /orn/i fn jirnc{ie . 
Se adoptă cu majoritatea ahsolutâ a consilier ilor locali în fu ne( ie , pre1·â::uul lu uri 5. 
Iii. cc) din OUG nr. 5 712019 privind Codul odministrnliv. următoarele h111L/râr i oh' 
consiliului local: 

- hotărârile privind bugetul local: 

- hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condi(iile legii: 

- hotărârile prin care se stabilesc impozite şi toxe locale: 

- hotărârile privind participarea la programe de dezl'oltare jude(eonâ. regionohi, 
zonală sau de cooperare transfi-ontalieră: 

- hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbani.sticli a /ocu/itâ{ilor şt 

amenajarea Ieri lor iul11 i; 

- hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu o/te 011/oritâ{i /J/fh/ice . u1 persoane 
juridice române sau strâine: 

- hotărârile privind administrarea patrimoniuiui ; 

- hotărârile privind exercitarea atribu{ii/or prevâzute la art. 92 ()(ICJ nr. 5 7/~()/<J 

privind Codul administrativ; 

alte hotărâri necesare bunei .func(ionari a consiliului local. stahi/ite prin /e~i 

speciale sau regulamentul de organizare şijirnc(ionare o consiliu/11i local. 

Votul consilieri/or loca li es te hulividua/ şi poate.fi deschis sa u secr<!I. 

Votul deschis se exprimi/ prin oricare din urmâtoarele modul i1/i( i. 
prin ridicarea mâinii: 

prin apel nominal. efectuat de preşedintele de şedin(il: 

electronic. 

Consiliul local poate stabili ea unele hotârâri sâ fie luate prin 1·01 secret . !foti"ruÎri!e 
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cu caracter individual cu privire La persoane sunt luate întotdelluno prin vot secrei. cu 
excepţiile prevâzute de lege. 

Pentru exercitarea votului secret se f(J /os esc huleti11e de 1'0/. 

Redactarea buletinelor de vot tre buie sâ .fle fc/râ echii'oc. Pentru exprimarea op(i1111ii 
se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu. 

Buletinele de vot se introduc într-o urnă. la numărarea voturilor nu se iau în culm/ 
buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opf iunea consilierului local sau au j(Js/ 
folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (8). 

Abţinerile se numără la voturile împotrivâ. 

Dacă pe parcursul desfăşurârii şedin(ei nu este întrunitei majoritatea ie~alâ nece.rnrâ 
penlru adoptarea proiectului de hotârâre . preşedintele de şedin{â llmânâ rotureo pânil 
la întrunirea acesteia. 

Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modUit:ilri de .finul în 
conţinutul proiectului de hotârCtre, la propunerea primarului, a secretarului sau u 
consilieri/nr locali şi cu acordul majorilii{ii consilierilor locali prczen(i. preşedintele 
de şedinţă retransmite proiectul de hotâriire . in rederea reexaminârii de cil/re 
ini(iator şi de către compartimcnlele de specialitate. 

Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pol .fi readuse în de::.haterea 
acesluia în cursul aceleiaşi şedin(e . 

Art. 30 - După desfăşurarea şedinfei , hotărârile consiliului lornl se semneu::.â de ciitre 
preşedintele de şedinfă şi se contrasemnează. pentru legalitate , de CLtlre seae/orul 
general al comunei Otesani. 

ln cazul în care preşedintele de şedin(â refuze/. în scris. sâ semne::.e. hotilrâreu 
consiliului local se semneazc/ de cel pu{in 2 consilieri lorn/i dintre ai care l i/I 

participat la şedin(ă. Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se stahileşte prin 
regulamentul de organizare şi.funcţionare a consiliului local. 

Secretarul general al comunei nu contrasemnează hotârârea în cu::.111 În cure 
consideră cu aceasta este ilegalii. În acest caz. în urmâtoorca şedin{ll u co11sili11 /ui 
local, depune în scris şi expune în fa(n acestuia opinia sa moti1·atrl, cure se 
consemnează in procesul--verbal al şedinfei. 

CAPITOLUL VI 
COMUNICAREA, ADUCEREA LA CUNOŞTINTĂ ŞI INTRAREA ÎN VIGOARE A 

ACTELOR ADMINISTRATIVE 

Art. 31 - Secretarul general al comunei Otesani comunicâ hotărârile prejuctului în cel 
mult JO zile lucrătoare de la data adoptârii. 

Hotărârile consiliului local se comunicâ primarului. 

Comunicarea, însofită de eventualele ohiec(ii motivate cu pririre la legalitote . se f(1ce 
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in scris de către secretarul general al coi1lunei ş i se înregistrea:::ă Într-un registru 
speciul destinat acestui scop. 

Hotărârile se aduc la cunoştinţa puhliu'i şi se comunică. în condi(ii le legii. prin grija 
secretarului general al comunei. 

Hotărârile se puh!icâ, pentru injârmare, în .fbrmat electronic şi În 111011itorul oficial 
local. 

Art. 32 - (/)Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de Io da/({ aducerii lor 
la cunoştinfă publică. 

(2) Aducerea la cunoştin/ă publică a hotărârilor cu cc11·ac/er 11or111ali1· se (ace în 
termen de 5 z ile de la data comunicării ofici(fle câtre prefect. 

Art . 33 - (!) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual cc'i tre per.\·ounl!le ci71 ·0/'l1 

li se adresea;;ă se face în cel mult 5 zile de fli daf(f comun icării ofi'ci(fle citire prefect. 
(2) Hotărârile cu cara cter individu(!/ produc e.fecte juridice de lu data comunicâri i 
către persoanele cărora li se adresează. 

Art. 3-1 - (I) Dupâ intrnrea in v igoare (I hotărârilor consiliului local. uces/e(f pot fi 
supuse modificării , comple t ării, abrogârii. suspendârii s i repuh /i cârii sau ultele 
asemenea, cu respectarea pre1•e derilor Legii nr. 2-112000. repuh!ic(f /lf. cu nwclificlirile 
si comple tările ulterioare. 

fn cazul când se va interveni asupru unei hotârâri printr-unul din prncedeele 
prevăzute la alin. (1) aceasta se va putea face num(fi în lw:::a unei hotiif'lîri o 
cons;/iufui lo cal ş i cu respectarea termenului st(fhilit în acest scop sau din 11roprie 
iniţiati vă, cu respectarea regulilor prevclzute În Cap. VJ din /,egeu nr. 2-112000. 
republica t ă, cu 1noddicările si completârile ulterioare. 

Orice interven(ie asupra unei hotănîri a Consiliului Local fâc.:u/l/ în co11cli( ii!e 
prevăzute fa alin. (/)şi (2) se V(fface tot printr-o hotărLÎre a consiliului lorn!. 

CAPITOLUL VII 
DISPOZJŢ/I FINALE 

Art. 35 - Re.fera tele de aprobare şi avizele originale, variantele şi .formele sucu!si1·e 
ale proiectelor de acte care fac ohiectul reglementârii prin pre:::entul reg11/um ent. 
precum şi orginalul hotârârii se pâstrea:::ă la secretarul genernl ul co1111111ei. uslfel 
Încât să se asigure cunoaşterea întreg ului proces de elahorare u ac/efor respecti1·e. 

Art . 36 - În .situa/ia în care Împo tril'a unei hotârâri a consili11l11i local se introduce 
ac(iune la instan(a de contencios administrotii·. secretarul general el comunei ru 
comunicu aceasta Je îndură in i/ iotorului care are ob/iga{ia sâ reanali:::e:::e uctul 
respect iv. pronun/ându-se în famen de 5 ::ile, cu propuneri de 111cn(i1wrc. dl1 

mod(ficare şi/sau completare ori rewJcw·e u r1ccstoru. 

Propunerile inifiutorului reduuute s ub jiJn1w u11â note care exeri111i't r1111ctele de 
vedere ole acestuia vor .fi com111uniu11e cunteslaturului. prin ,!!,rija ,,·cae/arului generul 
al com unei. 
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Primarul Fa lua mel.suri el/ prin co111pw·ti111e11111ljuridic sit se sus(il/(t înfi.t(u in.\lu11(elor 
Je judecltt â pre \leJeri Ie acte lor ce fllc obi ecllil cont est li{ ii lor. 

Art. 3 7 - Prezentul regulllment poltle fi modificai şi WII co111plellll prin hollif'lire u 

consiliului local, în condi(iile legii şi cu respectarea normelor ele tel111icll legi .\la1ird 
prevâzule de Legea nr. 2./12000, repuhlicalâ. rn modifiulrile şi co111;J/dll rile 
ufteriollre. 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

Mircea OPRISOR. 

VIZEAZA PENTRU LEGALITATE. 
SECRETARUL GENERAL Al COMUNEI OTESAJ\'/, 

Ele11a-Eliodora BONDOC r-
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