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REGULAMENTUL 
cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele ~i circulatia 

proiectelor de hotarari ale Consiliului local al comunei Rebri~oara, 
judetul Bistrita-Nasaud 

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 

Art. 1. Prezentul Regulament reglementeaza masurile metodologice, organizatorice, termenele ~i 
circulatia proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative. 

Art. 2. In sensul prezentului regulament, termenii ~i expresiile de mai jos au urmatoarele 
semnificatii: 

a) administratia publica locala - totalitatea activitatilor desfa~urate, 111 regim de putere publica, de 
organizare a executarii ~i de executare 1n concret a legii ~i de prestare de servicii publice, In scopul 
satisfacerii interesului public local; 

b) ale~ii locali - primarul, viceprimarul, consilierii locali, 1n exercitarea mandatului !or, ale~ii locali 
1ndeplinesc o functie de autoritate publica; 

c) aparatul de specialitate al primarului- totalitatea compartimentelor functionale , fara personalitate 
juridica, de la nivelul unitatii/subdiviziun ii administrativ-teritoriale, precum ~i secretarul general al 
unitatii/subdiviziunii administrativ- teritoriale; primarul , consilierii personali sau personalul din cadrul 
cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate; 

d) autonomia locala - dreptul ~i capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice localede a 
solutiona ~idea gestiona, 1n numele ~i 1n interesul colectivitatilor locale la nivelul carora suntalese, treburile 
publice, 1n conditiile legii; 

e) autoritatea publica - organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza 'i'n regim de 
putere publica pentru satisfacerea unui interes public; 

f) autoritatea administratiei publice - autoritate publica care actioneaza pentru organizarea executarii 
sau executarea 1n concret a legii sau pentru prestarea serviciilor publice; 

g) autoritatile deliberative la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale - consiliile locale ale 
comunelor, ale ora~elor ~i ale municipiilor, Consiliul General al Municipiului Bucure~ti, consiliilelocale ale 
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor ~i consiliile judetene; 

h) autoritatile executive la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale - primarii comunelor, ai ora~elor, 
ai municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului 
Bucure~ti ~i pre~edintele consiliului judetean; 

i) capacitatea administrativa - ansamblul resurselor materiale, financiare, institutionale ~i umanede care 
dispune o unitate administrativ-teritoriala, cadrul legal care reglementeaza domeniul de activitate, precum ~i 
modul in care acestea sunt valorificate 1n activitatea proprie potrivit competentei stabilite prin lege; 

j) colectivitatea locala - totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul In unitatea administrativ- teritoriala 
respectiva; 



k) compartimentul functional - structura functionala constituita in cadrul autoritatilor administratiei publice 
centrale, institutiilor publice de interes national cu sau :fara personalitate juridica, in cadrul aparatulu i de 
specialitate al primarului, sau al unei institutii publice de interes local saujudetean, :fara personalitate juridica, 
formata din persoanecu atributii §i sarcini relativ stabile, subordonate unei autoritati unice; compartimentul 
de resort reprezinta un compartiment functional; 

1) competenta - ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor ~i institutiilor 
administratiei publice drepturi ~i obligatii de a des:fa§ura, 1n regim de putere publica ~i sub propria 
responsabilitate, o activitate de natura administrativa; 

m) cvorumul - numarul minim de membri prevazut de lege pentru intrunirea valabila a unui organ 
colegial ; 

n)institutia publica - structura functionala care actioneaza in regim de putere publica ~i/sau presteaza 
servicii publice ~i care este finantata din venituri bugetare ~i/sau din venituri proprii, in conditiile legii 
finantelor publice; 

o) majoritatea - numarul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ colegial pentru 
adoptarea unui act administrativ, stabilit in conditiile legii ; 

p) majoritatea absoluta - primul numar natural strict mai mare decat jumatate din totalul membrilor in 
functie ai, organului colegial; 

q) majoritatea calificata - primul numar natural care este mai mare decat valoarea numerica rezultata 
in urma aplicarii fractiei/procentului stabilite/stabilit prin lege la totalul membrilor organului colegial stabilit 
tn conditiile legii; 

r) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decatjumatate din totalul membrilor prezenti Ia 
o ~edinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii cvorumului; 

s) organigrama - structura unitara, redata sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizeaza 
§i se concentreaza modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autoritati sau institutii 
publice, dupa caz, redand schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de 
subordonare/supraordonare, precum §i raporturile de colaborare; 

~) personalul din administratia publica - demnitarii , functionarii public.i , personalul contractual ~i alte 
categorii de personal stabilite tn conditiile legii de la nivelul autoritatilor ~i institutiilor administratiei 
publice c.entrale ~i locale; 

t) primaria comunei, a ora~ului, a municipiului, a subdiviziunii administrativ-teritoriale - structura 
functionala :fara personalitate juridica ~i :fara capacitate procesuala, cu activitate permanenta, care duce la 
indeplinire hotararile autoritatii deliberative ~i dispozitiile autoritatii executive, solutionand problemele 
curente ale colectivitatii locale, constituita din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii 
primarului sau persoanele incadrate la cabinetul primarului ~i aparatul de specialitate al primarului; 

t) unitatile administrativ-teritoriale - comune, ora~e, municipii ~i judete; 
Art.3. (l) Autonomia locala, definita ca dreptul ~i capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei 

publice locale de a solutiona ~idea gestiona, in numele ~i tn interesul colectivitatilorlocale la nivelul carora 
sunt alese, treburile publice, in conditiile legii, se exercita de autoritatile administratiei publice locale. 

(2) Dispozitiile alin. (1) nu aduc atingere posibilitatii de a recurge la consultarea locuitorilor prin 
referendum sau prin orice alta forma de participare directa a cetatenilor la treburile publice, in conditiile 
legii. 

(3) Autonomia locala este numai administrativa ~i financiara, fiind exercitata pe baza ~i in limitele 
prevazute de lege. 

(4)Autonomia locala prive~te organizarea, functionarea, competenta ~i atributiile autoritatilor 
administratiei publice locale, precum ~i gestionarea resurselor care, potrivit legii , apartin comunei ora~ului , 
municipiului sau judetului, dupa caz. 

(S)Autonomia locala garanteaza autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, in limitelelegii, 
sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor date in mod expres in competenta altor autoritati 
publice. 

Art. 4.Autonomia locala se exercita de catre autoritatile administratiei publice locale de la nivelul 
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comunelor, ora~elor, municipi ilor ~i judetelor. 
Art.5. (1) Autoritatile administratiei publice din comune, ora~e ~i municipii sunt consiliile locale, ca 

autoritati deliberative, ~i primarii, ca autoritati executive. 
(2) Consiliile locale ~i primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale ~i 

rezolva treburile publice din comune, ora~e ~i municipii , 1n conditiile legii. 
Art. 6.(1) Consiliul local are initiativa ~i hotara~te, 1n conditiile legii , 1n toate problemele de interes 

local, cu exceptia celor care sunt date prin lege 1n competenta altor autoritati ale administratiei publice 
locale sau centrale. 

(2) in exercitarea atributiilor ce ii revin, Consiliul local adopta hotarari - acte administrative cu 
caracter normativ sau individual, 'in limitele stabilite prin Constitutia Romaniei sau lege ~i numai in 
domeniile in care are competente ~i atributii legale. 

Art. 7.(1) Hotararile Consiliului Local se initiaza, se elaboreaza, se adopta ~i se aplica in 
conformitate cu dispozitiile: Constitutiei Romaniei, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2000 privind normele 
de tehnica legislativa, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i cu principiile 
ordinii de drept. 

(2) La initierea ~i elaborarea proiectelor de hotarari se va avea in vedere caracterul de acte 
administrative de autoritate subordonate Legii, Hotararilor ~i Ordonantelor Guvernului, altor actede nivel 
superior sau de la acela~i nivel cu care se afla 1n conexiune, precum ~i cu reglementarile comunitare. 

(3)Reglementarile cuprinse in hotararile Consiliului local nu pot contraveni unor prevederi din acte 
normative de nivel superior ~i nici nu pot contraveni principiilor ~i dispozitiilor acestora. 

Art. 8. Hotararile Consiliului local se adopta pentru organizarea executarii ori executarea in 
concret a legilor ~i a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de 
acestea precum ~i a propriilor hotarari. 

CAPITOLUL II 
INITIEREA, ELABORAREA, REDACT AREA, STRUCTURA SI 

CONTINUTUL PROIECTELOR DE HOTA.RARI 

Art.9.(1) Potrivit prevederilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare, proiectele de hotarare pot fi initiatede primar, de consilieri locali 
~i de cetateni. 

(2) Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al comunei 
Rebri~oara ~i ~I compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.10. In elaborarea proiectelor de hotirari cu caracter normativ se parcurg urmatoarele etape: 
a)Stabilirea obiectului ~i scopului reglementarii ; 
b) stabilirea actelor normative care reglemeteaza problematica respectiva ~i abilitarea Consiliului 

local sa stabileasca masuri pentru aplicarea lor; 
c) culegerea , analizarea, prelucrarea ~i selectarea informatiilor; 
d) elaborarea varientelor de solutie, delimitarea celor optime ca scop ~i posibilitate de 1nraptuire. 

Art. 11 .(]) Redactarea unui proiect de hotarare se face de catre initiator in conformitate cu normele 
de tehnica legislativa, cu sprijinul secretarului general al comunei ~i al compartimentelor de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului. Secretarul general al comunei trebuie sa verifice daca 
proiectele de hotarari au fost elaborate conform prevederilorLegii nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) La redactarea unui proiect de hotarare trebuie avute in vedere sistematizarea ideilor in text ~i 
stil: 

a) redactarea intr-un limbaj ~i stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar ~i precis, care sa 
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excluda orice echivoc, cu respectarea stricta a regulilor gramaticale ~i de ortografie; 
b) este interzisa folosirea neologismelor, daca exista un sinonim de larga raspandire 'in limba 

romana. in cazurile tn care se impune folosirea unor termeni ~i expresii straine, se va alatura, dupa caz, 
corespondentul lor tn limba romana; 

c) termenii de specialitate pot ft utilizati numai daca sunt consacrati 'in domeniul de activitate la 
care se refera reglementarea. 

d) redactarea textelor se face prin folosirea cuvintelor 'in 'intelesul !or curent din limba romana 
moderna, cu evitarea regionalismelor. Redactarea este subordonata dezideratului 'intelegerii cu u~urinta a 
textului de catre destinatarii acestuia; 

e) in limbajul normativ acelea~i notiuni se exprima numai prin aceia~i termeni. Daca o notiune sau 
un termen nu este consacrat sau poate avea 'intelesuri diferite, semnificatia acestuia 'incontext se stabile~te 
prin actul normativ ce le instituie, 1n cadrul dispozitiilor generale sau 'tntr-o anexa destinata lexicului 
respectiv, ~i devine obligatoriu pentru actele normative din aceea~i materie; 

f) exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicitare 1n 
text, la prima folosire; 

g) textul articolelor trebuie sa aiba caracter dispozitiv, sa prezinte norma instituita fara explicatii 
sau justificari; 

h) de regula, verbele se utilizeaza la timpul prezent, forma afirmativa, pentru a se accentua 
caracterul imperativ al dispozitiei respective. 

i) nu este permisa prezentarea unor explicatii prin folosirea parantezelor; 
j) referirea Intr-un act normativ la alt act normativ se face prin precizarea categoriei juridice a 

acestuia, a numarului sau, a titlului ~i a datei publicarii acelui act sau numai a categoriei juridice ~i a 
numarului, daca astfel orice confuzie este exclusa. 

Art. 12 - (1) Partile constitutive ale unui proiect de hotarare se structureaza astfel: 
a) antet - Romania, Judetul Bistrita-Nasaud, Comuna Rebri~oara, Consiliul Local; 

b) titlul proiectului de hotiirare - trebuie sa cuprinda denumirea proiectului de hotarare, precum ~i 
obiectul reglementarii exprimat sintetic (Proiect de hotiirare privind .. .). Se interzice ca denumirea 
proiectului de hotarare sa fie aceea~i cu cea a altui proiect de hotarare 'in vigoare. In cazul 7n care prin 
hotarare se modifica ori se completeaza o alta hotarare, titlul va exprima operatiunea de modificare sau de 
completare a hotararii avuta 'in vedere. 

c) preambul - enunta 'in sinteza, scopul ~i dupa caz, motivarea proiectului de hotarare, opo1tunitatea 
acestuia, temeiul de fapt. in preambul se mentioneaza referatul de aprobare, raportul de specialitate, 
respectiv avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Rebri~oara, precum ~i 
temeiurile juridice pe baza ~i 7n executarea carora proiectul de hotarare a fost initiat, inclusiv temeiul legal 
din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Daca se invoca ordine, instructiuni, circulare ori alte acte normative emise de autoritatile 
administratiei publice centrale ~i care nu sunt publicate 7n Monitorul Oficial , acestea se var depune In 
copie conforma cu originalul , odata cu proiectul de hotarare. 

d) formula introductiva - cuprinde denumirea autoritatii emitente, denumirea generica a actului, In 
functie de natura sajuridica, precum ~i temeiurile juridice pe baza ~i 'in executarea caroraactul a fost emis -
" In temeiul art. Consiliul local al comunei Rebri~oara, judetul BistriJa-Nasiiud adopta prezenta 
hotarare ". 

e) partea dispozitiva - reprezinta continutul propriu-zis al proiectului de hotarare, alcatuit din totalitatea 
normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor sociale ce fac obiectul acestuia. 

f) atestarea autenticitafii - proiectul de hotarare se semneaza de catre initiator ~i se contrasemneaza 
pentru legalitate de catre secretarul general al comunei, se dateaza ~i se numeroteaza. Evidenta proiectelor 
de hotarari se tine 'intr-un registru special, tinut 'in format electronic. Numerotarea proiectelor de hotarari 
se face 1n ordinea datarii lor, separat pe fiecare an calendaristic.Secretarului general al comunei 'ii revine 
sarcina de a verifica daca proiectul de hotarare este conform cu prevederile legale, daca se integreaza 
organic 'in sistemul legislatiei ~i daca nu depa~e~te competentele consiliului local. 
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(2) Elementul structural de baza al partii dispozitive ii constituie articolul. Articolul cuprinde, de 
regula, o singura dispozitie normativa aplicabila unei situatii date. Structura articolului trebuie sa fie 
echilibrata, abordand exclusiv aspectele juridice necesare contextului reglementarii. Articolul se 
exprima 'in textul proiectului de hotarare prin abrevierea "art.". Articolele se numeroteaza in continuare, in 
ordinea din text, de la inceputul pana la sfar~itul proiectului de hotarare, cu cifre arabe. Daca actul 
normativ cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin expresia "Articol unic". In cazul actelor 
normative care au ca obiect modificari sau completari ale altor acte normative, articolele se numeroteaza 
cu cifre rnmane, pastrandu-se numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate. 

(3) Alineatul este o subdiviziune a articolului, care de regula este constituit dintr-o singura propozitie 
sau fraza, dar daca acest lucru nu este posibil se pot adauga noi propozitii sau fraze, separate prin punct ~i 
virgula. Alineatul se evidentiaza printr-o u~oara retragere de la alinierea textului pe verticala. In hotararile 
cu o anumita 'intindere, daca un articol are unul sau mai multe alineate, acestea se numeroteaza la 
inceputul fiecaruia cu cifre arabe cuprinse in paranteza. Pentru claritatea, concizia si caracterul un itar al 
textului unui articol, acesta trebuie sa nu fie format dintr-un numar prea mare de alienate. 

(4) Enumerarile in textul unui articol sau aliniat se prezinta distinct prin utilizarea literelor alfabetului 
romanesc ~i nu prin liniute sau alte semene grafice. 0 enumerare distincta, marcata cuo litera, nu poate 
cuprinde, la randul ei, o alta enumerare ~i nici alineate noi. Daca ipoteza marcatacu o litera necesita o 
dezvoltare sau o explicare separata, aceasta se va face printr-un alineat distinct care sa urmeze ultimei 
enumerari. 

(5) Capitolele, titlurile, partile ~i cartile se numeroteaza cu cifre romane, in succesiunea pe careo au in 
structura din care fac parte. Sectiunile ~i paragrafele se numeroteaza cu cifre arabe. Titlurile, 
capitolele ~i sectiunile se denumesc prin exprimarea sintetica a reglementarilor pecare le cuprind. 

(6) Ultimile articole dintr-un proiect de hotarare vor cuprinde: 
a)denumirea autoritatilor, institutiilor ~i persoanelor inetresate de continutul hotaririi pentrua asigura 

comunicarea !or; 
b)denumirea celor stabiliti sa asigure aducerea la indeplinire a prevederilor inscrise in hotarare. 
Art. 13. (1) La redactarea textului unui proiect de hotarare se pot folosi , ca ~i parti componente a 

acestuia, anexe care contin prevederi ce cuprind exprimari cifrice, desene, tabele, planuri sau alte 
asemenea. 

(2) Pot constitui anexe la un proiect de hotarare reglementarile ce trebuie aprobate de consiliul local, 
cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau norme cu caracter predominant tehnic. 

(3) Anexa trebuie sa aiba un temei-cadru in corpul hotararii ~i sa se refere exclusiv la obiectivul 
determinat prin textul de trimitere. 

(4) Textul-cadru de trimitere trebuie sa faca, in finalul sau, mentiunea ca anexa face parte integranta 
din proiectul de hotarare; daca sunt mai multe anexe, in final se va include un articol distinct, cuprinzand 
aceea~i mentiune, 'insotita de nominalizarea expresa a tuturor anexelor. 

(5) Titlul anexei va cuprinde exprimarea sintetica a ideii din textul de trimitere. 
(6) Daca sunt mai multe anexe, acestea se numeroteaza cu cifre arabe, in ordinea in care au fostenuntate 

'in textul proiectului. Anexele la proiectul de hotarare vor purta antetul acesteia precum ~i mentiunea 
,,Anexa nr ..... la Hotardrea nr ..... din ... .. ". 

Art. 14.Dupa intrarea in vigoare, pe durata existentei unei hotarari pot surveni unele evenimente, 
precum: modificarea, completarea, revocarea/incetarea aplicabilita/ii. 

Art. 15. (1) Modificarea consta in schimbarea expresa a textului unora sau mai multor articole ori 
alineate ale acestuia ~i in redarea !or intr-o noua formulare. Pentru exprimarea normativa a intentiei de 
modificare a unui act normativ se nominalizeaza expres textul vizat, cu toate elementele de identificare 
necesare, iar dispozitia propriu-zisa se formuleaza utilizandu-se sintagrna "se modifica ~i va avea 
urmatorul cuprins:", urmata de redarea noului text. 

(2) Modificarea trebuie sa cuprinda in intregime textul vizat, cuprins in articol, alineat sau in elementul 
marcat al unei enumerari. 

(3)Modificarea ori completarea unei hotarari este admisa numai daca nu se afecteaza conceptia general 
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sau caracterul unitar al acestora, ori daca. nu prive~te intreaga sau cea mai mare parte a reglementarilor.In 
caz contrar, ele se inlocuiesc cu o noua reglementare, urmand sa fie in 'intregimeabrogate. 

( 4)ln cazul in care se modifica sau se completeaza o alta hotarare, articolele se numeroteaza cu cifre 
romane, pastrandu-se numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate. 

Art. 16. Reglementarile de modificare ~i completare se incorporeaza in actul de baza la data intrarii 
!or in vigoare, identificandu-se cu acestea, iar interventiile ulterioare de modificare sau completare vor fi 
raportate tot la actul de baza. 

Art. 17. (1) Completarea unei hotarari consta in introducerea unei dispozitii noi , cuprinzand 
solutii ~i ipoteze suplimentare, care se adauga elementelor structurate existente prin utilizarea urmatoarei 
formule de exprimare: "Dupa articolul ...... ../a/in. ... .. ... .......... ..... ...... .......... .. . se introduce un nou 
articol/alineat, care va avea urmatorul cuprins:" 

(2) Daca actul de completare nu dispune renumerotarea actului completat, structurile, inclusiv 
articolele sau alineatele nou-introduse, vor dobandi numarul structurilor corespunzatoare celor din textul 
vechi, dupa care se introduc, insotite de un indice cifric, pentru diferentiere .. 

Art. 18. Revocarea/incetarea aplicabilitatii unei hotarari consta in retractarea actului administrativ 
valid ~i presupune o manifestare de vointa subsecventa celei care a dat na~tere actului, prin care se pune 
capat, se inlatura sau inceteaza efectele acestui act. 

Art. 19. (1) Proiectele de hotarari trebuie sa fie insotite de referate de aprobare intocmite si 
semnate de initiatori , in care se vor mentiona succinct: 

a)cerintele care justifica interventia normativa, atat din punct de vedere al legalitatii ~i al 
oportunitatii, cat ~i al eficientei ~i eficacitatii; 

b)efectele avute in vedere prin noua reglementare in functie de obiectul reglementarii precum ~i, 
dupa caz, influenta acestuia asupra bugetului local al comunei; 

c)fazele parcurse in pregatirea proiectelor, evidentiindu-se sursele de documentare, evaluari 
statistice, speciali~tii consultanti ~i alte asemenea surse de informare utilizate; 

d)referire la avizele obtinute asupra proiectelor; 
e)mentiuni, dupa caz, daca se impune modificarea, complementarea/revocarea/incetarea 

aplicabilitatii sau abrogarea unor hotarari anterioare in materia respectiva, de catre consiliul local. 
(2) Referatele de aprobare ale proiectelor de hotarari se redacteaza 'intr-un stil explicativ, clar, 

folosindu-se terminologia proiectului de act normativ pe care ii prezinta. 
(3) Motivarea trebuie sa se refere la forma finala a proiectului de hotarare; daca pe parcurs s-au adus 

unele modificari proiectului, ca urmare a propunerilor ~i observatiilor primite de la organele de avizare, 
motivarea initiala trebuie reconsiderata in mod corespunzator. 

( 4) Proiectele de hotarari ~i referatele de aprobare ale acestora se redacteaza in conformitate cu 
normele de tehnica legislativa. 

Art. 20. (1) Proiectele de hotarari ale consiliului local insotite de referatele de aprobare aleacestora 
~i de alte documente de prezentare ~i de motivare se inregistreaza ~i se transmit de secretarul general al 
comunei Rebri~oara: 

a)compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea analizarii 
~i intocmirii rapoartelor de specialitate; 

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii ~i intocmirii avizelor. 
Nominalizarea compartimentelor de resort ~i a comisiilor de specialitate carora Ii se transmit proiectele de 
hotarari ale consiliului local, precum ~i celelalte documente, se face de catre primar impreuna cu secretarul 
general al unitatii administrativ-teritoriale. 

(2) Odata cu transmiterea proiectelor de hotarari se comunica ~i data de depunere a rapoartelor ~i a 
avizelor, avandu-se grija ca rapoartele compartimentelor de resort sa poata fi transmise ~i comisiilor de 
specialitate inainte de pronuntarea acestora. 

(3) Dupa examinarea proiectului de hotarare, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu 
privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului. 

( 4) A vizul comisiei se transmite secretarului general al comunei Rebri~oara, care dispune masurile 
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corespunzatoare inaintarii lui catre consilierii locali ~i catre initiatori , dupa caz, eel mai tarziu In ziua 
~edintei. 

(5) Fiecare proiect de hotarare 'inscris pe ordinea de zi a ~edintei consiliului local este supus dezbaterii 
numai daca este insotit de: 

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare ~i motivare, semnat de initiator; 
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate a l primarulu i; 
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local ; 

d) alte documente prevazute de legislatia speciala. 
(6) Secretarul general al comunei Rebri~oara asigura Indeplinirea conditiilor de la alin. (6) ~i aduce la 

cuno~tinta consiliului local cazul ne'indeplinirii acestora Inainte de adoptarea ordinii de zi. 
(7) Rapoartele ~i avizele prevazute la alin. (6) trebuie Intocmite tn termenul prevazut la alin. (3),dar nu 

mai tarziu de 30 de zile de la Inregistrarea proiectelor de hotarare propuse pentru a fi 1nscrisepe proiectul 
ordinii de zi a ~edintelor ordinare ale consiliului local , respectiv tn termen de eel mult 3 zile de la 
'inregistrarea proiectelor de hotarare propuse a fi Inscrise pe proiectul ordinii de zi a ~edintelor 
extraordinare. In situatia ~edintelor extraordinare convocate de 7ndata, rapoartele compartimentelor de 
specialitate se 7ntocmesc In procedura de urgenta, eel tarziu o data cu proiectul hotararii. 

(8) Pentru proiectele de hotarari care au tn vedere operatiuni ce fac, potrivit legii,obiectul controlului 
financiar preventiv, initiatorii vor solicita obligatoriu, viza persoanei abilitate, conform prevederilor 
Ordonantei Guvernului nr. 119/ 1999 privind controlul intern ~i controlul financiar preventiv, republicata, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

(9) Viza sau refuzul de viza se va acorda tn termen de 3 zile de la prezentarea proiectului de hotarare. 
( l 0) Refuzu I de viza va trebu i sa fie tn toate cazurile motivat tn scris. 
(11) lnitiatorul proiectului ii poate retrage sau poate renunta, tn orice moment, la sustinerea acestuia. 

Art. 21 .( I) Proiectele de hotarari tnsotite de documentele prevazute la art. 20 alin. ( 6), I it.a), 
b) ~id) se prezinta secretarului general al comunei In vederea avizarii pentru legalitate, in conformitate cu 
prevederile art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Coduladministrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

(2) Secretarul general al comunei va verifica tndeplinirea conditiilor de forma ~i de fond pentru fiecare 
proiect de hotarare, inclusiv respectarea normelor de tehnica legislativa, prevazute de Legea nr. 24/2000, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

(3) Daca 7n urma analizei, secretarul general al comunei constata nerespectarea prevederilor unor acte 
normative de nivel superior, va restitui la initiator proiectul de hotarare ~i celelalte documente pentru a fi 
reracute In concordanta cu propunerile ~i observatiile primite. 

(4) In termen de 2 zile de la primire, initiatorul va restitui secretarului general al comunei, proiectul de 
hotarare reformulat tn mod corespunzator. 

(5) In situatia In care 7ntre initiator ~i secretarul general al comunei care avizeaza proiectul dehotarare 
exista puncte de vedere diferite, proiectul de hotarare va fi avizat cu obiectii , care vor fi anexate ~i 
prezentate In ~edinta ordinara a Consiliului Local. 

(6) In situatia tn care avizul secretarului general al comunei este nefavorabil , acesta trebuie emis In 
scris ~i motivat. 

Art. 22. Secretarul general al comunei prezinta primarului proiectele de hotarari 1nsotite de 
documentele prevazute la art. 20 alin. (6), lit. b), c) si d) tn vederea tnsu~irii ~i includerii lor peordinea de 
zi a ~edintei ordinare a Consiliului Local. 
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CAPITOLUL III 
DEZBATEREA PUBLICA. A PROIECTELOR DE HOTA.RARI 

Art. 23.(l) Proiectele de hotarari cu caracter normativ care urmeaza a se discuta 'in ~edintele 
Consiliului Local se aduc la cuno~tinta locuitorilor comunei cu eel putin 30 de zile lucratoare 'inainte de 
supunerea spre analiza, avizare ~i adoptare, printr-un anunt publicat pe site-ul primariei ~i afi~at la sediu 
'intr-un spatiu accesibil publicului, 'in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala 1n administratia publica, cu modificarile ~ic ompletarile ulterioare. 

(2) Anuntul trebuie sa cuprinda: 
a) referatul de aprobare privind necesitatea adoptarii proiectului de hotarare de catreconsiliul 

local ; 
b) textul complet al proiectului de hotarare; 
c) termenul limita, locul ~i modalitatea 'in care cei interesati pot trimite 'in scris propuneri,sugestii , 

opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare. 
(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu relevanta asupra mediului de afaceri se 

transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri ~i altar asociatii legal constituite, pe domenii specifice de 
activitate. 

( 4) La publicarea anuntului , autoritatea administratiei publice va stab iii o perioadii de eel putin 10 zile 
calendaristice pentru proiectele de acte normative previizute la alin. (2), pentru a primi In scris propuneri, 
sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

(5) Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice 
se vor consemna intr-un registru, mentionandu-se data primirii, persoana ~i datele de contact de la cares-a 
prim it propunerea, opinia sau recomandarea. 

(6) Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri , sugestii sau opinii cuprivire la 
proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act 
normativ la care se referii , mentionand data trimiterii ~i datele de contact ale expeditorului. 

(7) Persoana responsabila pentru relatia cu societatea civila desemnata de primar din cadrul aparatului 
de specialitate va primi propunerile, sugestiile ~i opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de 
hotiirare normativ propus. 

(8) Proiectul de hotiirare cu caracter normativ se transmite spre analizii ~i avizare autoritatilorpublice 
interesate numai dupii definitivare, pe baza observatiilor ~i propunerilor formulate. 

Art. 24.(1) Dacii o asociatie legal constituitii sau o altii autoritate publicii a cerut In scris 
organizarea de intalniri pentru dezbaterea publicii a proiectelor de hotiirari cu aplicabilitate generalii, 
acestea se organizeaza In eel mult 10 zile de la publicarea datei ~i locului unde urmeazasa fie organizate. 

(2) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune 
adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de 
acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta, prevazuta de reglementarile in vigoare. 
Situatiile exceptionale de adoptare a proiectelor de acte normative in procedura de urgenta se stabilesc de 
catre initiatorii acestor proiecte. 

(3) La dezbaterea publica vor participa 'in mod obligatoriu initiatorul proiectului de hotarare ~i 
personalul din compartimentul de specialitate care a redactat raportul la proiectul de hotarare, precum ~i 
reprezentantii autoritiitilor pub lice sau ai asociatiei legal-constituite care au solicitat organizarea dezbaterii 
publice. 

Art. 25.(1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in 
urmatoarele conditii: 

a)anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice si pe site-u! propriu , cu eel 
putin 3 zile inainte de desfasurare; 

b)acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care auprezentat 
sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la proiectele de hotarare cu caracter 
normativ care urmeaza sa fie dezbatute in sedinta consiliului local; 
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c)anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea 
de zi. 

(2) Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt in sarcina 
responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila. 

(3) Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face in limita locurilor disponibile in 
sala de sedinte, in ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituitein raport cu subiectul 
sedintei'publice, stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica. 

(4) Ordinea de precadere nu poate limita accesul mass-media Ia sedintele publice. 
Art. 26. Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din 

proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. 
Art. 27.(l) Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a autoritatilor 

publice. 
(2) Punctele de vedere exprimate in cadrul sedintelor publice au valoare de recomandare. 
Art. 28. Minuta (procesul-verbal) sedintei publice, incluzand si votul fiecarui membru, cuexceptia 

cazurilor in cares-a hotarat vot secret, va fi afisata la sediul primariei si publicata in site-ul propriu . 
Art. 29. (l) Autoritatile publice sunt obligate sa elaboreze si sa arhiveze minutele sedintelor 

publice.Atunci cand se considera necesar, sedintele publice pot fi inregistrate. 
(2) Inregistrarile sedintelor pub lice, vor fi facute pub lice, la cerere, in conditiile Legii nr.544/2001 

privind liberul acces la informatiile de interes public. 
(3) Initiatorul proiectului de hotarare cu caracter normativ este obligat sa justifice in scris nepreluarea 

recomandarilor formulate ~i inaintate in scris de cetateni ~i asociatiile legal constituiteale acestora. 
(4) Dezbaterile, propunerile ~i sugestiile participantilor consemnate in procesul verbal se transmit, 

impreuna cu recomandarile scrise, initiatorului proiectului. 
(5) Daca in urma propunerilor ~i observatiilor primite s-au adus modificari proiectului de hotarare ~i 

referatului de aprobare, acestea vor fi reformulate in mod corespunzator, si vor fi transmise 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,in vederea intocmirii 
raportului de specialitate. 

CAPITOLUL IV 
DISPOZITII CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL 

SI PROIECTUL ORDINII DE ZI 

Art. 30. (1) Consiliul local se convoaca dupa cum urmeaza: 
a) prin dispozitia primarului - in cazul ~edintelor ordinare ~i extraordinare convocate de primar 

sau ca urmare a solicitarii prefectului pentru adoptarea unor masuri imediate de gestionarea situatiilor de 
criza sau de urgenta; 

b) prin convocare semnata de catre consilierii locali in cazul convocarii in ~edinta extraordinara 
de catre eel putin o treime din numarul consilierilor in functie. 

(2) Consilierii locali sunt convocati in scris sau, in functie de prevederile regulamentului de organizare 
~i functionare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al comunei 
Rebri~oara, eel tarziu in ziua ulterioara primirii de catre acesta a dispozitiei sau documentului de convocare 
initiat de eel putin o treime din numarul consilierilor locali in functie , 

(3) Data ~edintei consiliului local precizata cu ocazia convocarii este stabilita, cu respectarea modului 
de calcul al termenelor procedurale, prevazut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedura civila, republicata, cu modificarile ulterioare, astfel: 
a) in termen de 5 zile de la data comunicarii dispozitiei de convocare pentru ~edintele ordinare; 
b) in termen de 3 zile de la data comunicarii dispozitiei sau documentului de convocare pentru ~edintele 
extraordinare. 

(4) in caz de forta majora ~i/sau de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei 
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ori in alte situatii stabilite de regulamentul de organizare ~i functionare a consiliului local, convocarea 
acestuia pentru ~edinta extraordinara, prin exceptie de la prevederile alin. (3) lit. b), seface de Indata. 

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii despre ~edinta: 
a) data, ora desfa~urarii ; 
b) modalitatea de desfasurare; 
c) locul desfasurarii, in cazul sedintelor desfasurate cu participarea fizica a consilierilor locali, 

sau aplicatiile electronice folosite, in cazul sedintelor desfasurate prin mijloace electron ice; 
d) proiectul ordinii de zi ; 
e) materialele Inscrise pe proiectul ordinii de zi; 
f) modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, potrivit optiunilor 

acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi ; 
g) indicarea comisiilor de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare proiectele dehotarari; 
h) invitatia de a formula ~i depune amendamente asupra proiectelor de hotarari. 

(6) Secretarul general al comunei transmite prefectului , sub semnatura sa, evidenta prezentei 
consilierilor locali la convocarile pentru ~edintele care nu s-au putut desfa~ura din lipsa cvorumului, In 
termen de 3 zile de la data convocarii. Evidenta transmisa prefectului precizeaza ~isituatiile In care, urmare 
a ultimei absente, a intervenit cazul de 1ncetare de drept a mandatului prevazut la art. 204 alin. (2) lit. e) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

(7) in toate cazurile, convocarea se consemneaza 1n procesul-verbal al ~edintei. 
Art. 3 I . (1) Proiectul ordinii de zi se redacteaza de catre secretarul general al comunei ~i 

compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului , ca anexa la documentul de 
convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, dupa caz, 1n conditiilelegii . 

(2) Este obligatorie 1nscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotarari care 1ndepli nesc 
conditiile prevazute la art. 20 alin. (6). 

(3) Proiectul ordinii de zi a ~edintei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotarari , cu 
mentionarea titlului ~i a initiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarulu i, ale consil ierilor locali, 
ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informari ale conducatorilor 
organismelor prestatoare de servicii publice ~i de utilitate publica 1n comuna, precum ~i orice alte 
probleme de interes local. 

(4) Proiectul ordinii de zi a ~edintei consiliului local se aduce la cuno~t inta locuitorilor comunei 
Rebri~oara prin afi~area pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijlocde 
publicitate. 

(5) Scoaterea unui proiect de hotarare de pe proiectul ordinii de zi se face 1n situatia 1n care acesta nu 
1ndepline~te conditiile prevazute la art. 20 alin. (6) sau numai cu acordul initiatorului, daca acesta 
1ndepline~te conditiile prevazute la art. 20 alin. (6). 

(6) Ordinea de zi a ~edintei se aproba cu rnajoritate simpla, la propunerea celui/celor care a/au cerut 
convocarea consiliului local. 

(7) Suplimentarea ordinii de zi se aproba numai pentru probleme urgente cu majoritate simpla. 
(8) in cazul neaprobarii proiectului ordinii de zi, 1n conditiile prevazute la alin . (6), nu se acorda 

1ndemnizatia cuvenita consilierilor locali pentru ~edinta respectiva. 

CAPITOLULV 
DEZBATEREA SI ADOPT AREA PROIECTELOR DE HOT A.RA.RI 

Art. 32. Proiectele de hotarari incluse pe ordinea de zi aprobata de consiliul local vor fi dezbatute 
~i adoptate cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Art. 33.(l) Dezbaterea proiectului de hotarare va fi precedata de prezentarea de catre initiator a 
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referatului de aprobare care a condus la promovarea proiectului, a raportului de specialitate al 
compartimentului de resort ~i a avizului comisiei de specialitate de catre pre~edintelecomisiei. 

(2) in situatia :in care, avizul de legalitate al secretarulu i general al comunei asupra proiectului de 
hotarare lipseste sau este dat cu obiectiuni, se va da obligatoriu cuvantul acestuia pentru a motiva lipsa 
acestuia sau obiectiile. 

(3) Dezbaterea proiectelor de hotarare sau a altar rapoarte/analize etc. se face, de regula, 1n ordinea :in 
care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata in conformitate cu prevederile legale. 

( 4) Pre~edintele de ~edinta este obligat sa asigure luarea cuvantului de catre initiator pentru sustinerea 
proiectului de hotarare ori de care ori acesta o solicita. 

(5) Consilierii locali participa la dezbateri in ordinea 'inscrierii la cuvant. Consilierii locali suntobligati 
ca in cuvantul lor sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii. 

(6) Pre~edintele de ~edinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de obiectul 
dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecarui vorbitor, 
precum ~i timpul total de dezbatere a proiectului. 

(7) Pre~edintele de ~edinta permite oricand unui consilier local sa raspunda intr-o problema deordin 
personal, in probleme prevazute de regulamentul de organizare ~i functionare a consiliului sau atunci cand 
a fost nominalizat de un alt vorbitor. 

(8) Pre~edintele de ~edinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri locali poate propune 
incheierea dezbaterii unei probleme puse 'in discutia consiliului local. Propunerea de incheiere a dezbaterii 
se supune votului, iar discutiile se sisteaza daca propunerea este adoptata cu majoritatesimpla. 

(9) Este interzisa adresarea de insulte sau calomnii de catre consilierii locali prezenti la ~edinta, precum 
~i dialogul dintre vorbitori ~i persoanele aflate in sala. 

(I 0) Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale ~i pe articole, consilierii locali , precum ~i 
ceilalti initiatori prezenti la ~edinta putand formula amendamente de fond sau de forma .Amendamentele se 
supun votului consiliului local in ordinea in care au fost formulate. 

(11) Sinteza dezbaterilor din ~edintele consiliului local, precum ~i modul in care ~i-a exercitat votul 
fiecare consilier local in parte se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de pre~edintelede ~edinta ~i 
de secretarul general al comunei. 

(12) Pre~edintele de ~edinta, impreuna cu secretarul general al comunei i~i asuma, prin semnatura, 
responsabilitatea veridicitatii celor consemnate. 

(13) La inceputul fiecarei ~edinte, secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul- verbal al 
~edintei anterioare. Consilierii locali ~i primarul au dreptul ca, in cadrul ~edintei curentea consiliului local, sa 
conteste continutul procesului-verbal ~i sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in ~edinta 
anterioara. 

(13) Procesul-verbal semnat de pre~edintele de ~edinta ~i de catre secretarul general al comunei, 
precum ~i documentele care au fost dezbatute in ~edinta anterioara se depun intr-un dosarspecial al ~edintei 
respective, care se numeroteaza ~i se sigileaza de pre~edintele de ~edinta ~i de secretarul general al 
comunei, dupa aprobarea procesului -verbal sau de catre persoana cu atributiiin acest sens, desemnata in 
conditiile legii . 

(14) in termen de 3 zile de la data aprobarii procesului-verbal al ~edintei, secretarul general alcomunei 
afi~eaza la sediul primariei ~i publica pe pagina de internet a institutiei o copie a procesului -verbal al 
~edintei. 

Art. 34. (1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate 
absoluta sau simpla, dupa caz. 

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de 
proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul local cu majoritatea calificata definita la art. 5 
lit. dd) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, de 
doua treimidin numarul consilierilor locali in functie. 

(3) Se adopta cu majoritatea absoluta a consilierilor locali in functie, prevazuta la art. 2 lit. p) din 
prezentul regulament urmatoarele hotarari ale consiliului local: 
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a) hotararile privind bugetul local; 
b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, 'in conditiile legii; 
c) hotararile prin care se stabilesc impozite ~i taxe locale; 
d) hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonalasau de 

cooperare transfrontaliera; 
e) hotararile privind organizarea ~i dezvoltarea urbanistica a localitatilor ~i amenajarea 

teritoriului ; 
f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridiceromane 

sau straine; 
g) hotararile privind administrarea patrirnoniului; 
h) hotararile privind exercitarea atributiilor prevazute la art. 92 din OUG nr. 57/2019privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
i) alte hotarari necesare bunei functionari a consiliului local , stabilite prin legi speciale sau 

regulamentul de organizare ~i functionare a consiliului local. 
(4) Votul consilierilor locali este individual ~i poate fi deschis sau secret. 
(5) Votul deschis se exprima prin oricare din urmatoarele modalitati: 

a) prin ridicarea mainii; 
b) prin ape! nominal, efectuat de pre~edintele de ~edinta; 

(6) Consiliu l local poate stabili ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret. Hotararile cu caracter 
individual cu privire la persoane sunt luate 'intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevazute de lege. 

(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. 
(8) Redactarea buletinelor de vot trebuie sa fie fara echivoc. Pentru exprimarea optiunii se folosesc, de 

regula, cuvintele da sau nu. 

(9) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de 
vot pe care nu a fost exprimata opfiunea consilierului local sau au fost folosite ambelecuvinte prevazute Ia 
alin. (8). 

(10) Abtinerile se numara la voturile impotriva. 
(11) Daca pe parcursul desfa~urarii ~edintei nu este intrunita majoritatea legala necesara pentru 

adoptarea proiectului de hotarare, pre~edintele de ~edinta amana votarea pana Ia intrunireaacesteia. 
(12) Daca in urma dezbaterilor din ~edinta consiliului local se impun modificari de fond in continutul 

proiectului de hotarare, la propunerea primarului, a secretarului general sau a consilierilor locali ~i cu 
acordul majoritatii consilierilor locali prezenti, pre~edintele de ~edinta retransmite proiectul de hotarare, 
'in vederea reexaminarii de catre initiator ~i de catre compartimentele de specialitate. 

(13) Proiectele de hotarari respinse de consiliul local nu pot fi readuse 'in dezbaterea acestuia 'incursul 
aceleia~i ~edinte. 

Art. 35.(1) Dupa desfa~urarea ~edintei, hotararile consiliului local se semneaza de catre 
pre~edintele de ~edinta ~i se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretarul general al comunei 
Magura Ilvei. 

(2) In cazul 'in care pre~edintele de ~edinta refuza, 'in scris, sa semneze, hotararea consiliului local se 
semneaza de eel putin 2 consilieri Iocali dintre cei care au participat Ia ~edinta. Modalitatea de desemnare a 
acestor consilieri se stabile~te prin regulamentul de organizare ~i functionare a consiliului local. 

(3) Secretarul general al comunei nu contrasemneaza hotararea in cazul in care considera ca aceasta 
este ilegala. In acest caz, 'in urmatoarea ~edinta a consiliului local, depune 'in scris ~i expune'in fata acestuia 
opinia sa motivata, care se consemneaza 'in procesul-verbal al ~edintei. 
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CAPITOLUL VI 
COMUNICAREA, ADUCEREA LA CUNO<;:TINTA $1 INTRAREA IN 

VIGOARE A ACTELOR ADMINISTRATIVE 

Art. 36. (1) Secretarul general al comunei Rebri~oara comunica hotararile adoptate de consiliul 
local prefectului 1n eel mutt 10 zile lucratoare de la data adoptarii. 

(2) Hotararile consiliului local se comunica primarului. 
(3) Comunicarea, Tnsotita de eventualele obiectii motivate cu privire la legalitate, se face 'in scris de 

catre secretarul general al comunei ~i se 'inregistreaza Tntr-un registru special destinat acestui scop. 
(4) Hotararile se aduc la cuno~tinta publica ~i se comunica, 'in conditiile legii, prin grija secretarului 

general al comunei Rebri~oara. 
(5) Hotararile se publica, pentru informare, in format electronic ~i 'in Monitorul Oficial Local al 

comunei Rebri~oara. 
Art. 37. ( I) Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cuno~tinta 

publica. 
(2) Aducerea la cuno~tinta publica a hotararilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de 

la data comunicarii oficiale catre prefect. 
Art. 38. (1) Comunicarea hotararilor cu caracter individual catre persoanele carora Ii se adreseaza 

se face Tn eel mutt 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect. 

(2) Hotararile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre persoanele 
carora Ii se adresea:za. 

Art.39. Hotarar ile consiliu lui local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de catre prefect 
conform prevederilor art. 255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile §i 
completarile ulterioare. 

Art.40 - Dupa intrarea tn vigoare a hotararilor consiliului local, acestea pot fi supuse modificarii, 
completarii, revocarii/'incetarii aplicabilitatii , suspendarii §i republicarii sau alte asemenea, cu respectarea 
prevederilor Legii nr.24/2000, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, numai in baza unei 
hotarari a consiliului local. 

CAPITOLUL VII 
DISPOZITII FINALE 

Art.4 1 - Referatele de aprobare ~i avizele orginale, variantele §i formele succesive ale proiectelor 
de hotarari care fac obiectul reglementarii prin prezentul regulament, precum §i originalul hotararii se 
pastreaza la secretarul general al comunei, astfel 'incat sa se asigure eunoa~terea fotregului proces de 
elaborare a actelor respective. 

Art.42 - Prezentul regulament poate fi modificat ~i/sau completat prin hotarare a consiliului local, tn 
conditiile legii §i cu respectarea normelor de tehnica legislativa prevazute de Legea nr.24/2000, 
republicata, cu mod ificarile ~i completarile ulterioare. 

PRE$EDINTE $EDINTA , 

ILOVAN LEON 




