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privind aprobarea Reguramentu,r, o""r5rolriffXd misurire metodorogice, organizatorice,termenere qi circurafia proiecteror de t 
"tera.i "r-""r.cter normativ care i supui adopteriiConsiliului local al Comunei Gheriesti

Consiliul Local al Comunei Gherdegti, intrunit in gedinla ordinariLuAnd in considerare:
prevederile art'9 pct'3 din Carta guropean[ a autonomiei locare, adoptatd Ia Strasburg la l5 octombrie1985 qi ratificatd prin Legea nr. 199/1b97;
prevederire art. 12r arin.(r) gi (2) din constitutia Romdniei, republicatd, aprobatd prin Legea derevizuire a Constituliei Rom6niei nr.429A00j; '

lfli#ifril*;1l3 o'' codul civil al Romdniei. aprobat prin r.egea nr.2[7/200e. repubricat6.

prevederile art'21 I din ordonanla de urgente a Guvemului nr.5712019 privind codul Administrativ;

iJ,'.'r','rX:;i'f,:J,'#i?:ffii:l#l'l'a' "r'ni.a 
r.gi,r,tivd peniru 

"tuoo,u,.u 
u.i.iornormarive.

AvAnd in vedere:
' Referatul de aorobare inregistrat cu nr. 35gg din 25.03.2022, elaborat de primarur comunei

fj::Tl:"f:. .ur. iroprn. ,probrr.u n.gutur.nirtri'propriu cuprinzana ,arrrli.' ,i.todotogice.organrzatorrce. termenele si circula{ia proiectelor de hoiarari ", "uru.t". 
,";;;i;;* se supunadoptdrii Consiliului local ai Comunei Cfr..a.iii 

-' -- ""'"

."r"".,tfl;rHlde 
specialitare ?nregisrrat., n.. 3589 din 25 .03.2O22,intocmit de secretarul general al

i, OiJllr, 
al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Ghertreqti;

prevederilor art' 84 din Legea nr.,2 4/2000 privind normele de tehnicr legislativi pentru elaborareaactelor normative, republicatl,.cu modificdrile qi ."rpf.,arii" ulterioare;- prevederilor aft 129 alin'(l). alin.t2t lii.at. arr.ts5 alin.(t) lir.d) ti ale arr. I alin.(2) lir.b) dinAnexa nr.l din ordonanla de urgenfa a Guvemului nr.57/2019 privind Codul Administrativ:Constatand ci sunl resDectate condiliire t-egii nr. szzoo3 p.i";;;;;r;"r"ri, i..iri"".ra i,adminisrralia pu.bricd. repubricatd. cu modirtcdrir. ii .orpLtarire urterioare.In temeiul dispoziliilor art.t36 alin.(t.1 ."i"i"rri'. l*.f :9 alin.(l) Si alin.t2) lit.a) $i arr.t96alin ( l) lit'a) teza intdi din ordonanla de urgenla , cr"..riri nr.57 12019 privind cojul Administrativ,cu mosidicdrile gi completirile ulterioare; 
- '

HOTARA$TE:

Art' I ' - Se aprobd Regu lamentu I.propriu cuprinzdnd misurile metodologice. organizatorice.l'ermenele gi circuralia proiecteror de hotar6ri .; ..r".i.;;;rarrv care se supun adoptdrii consiriurui

il,"#,|l 
comunei GherdeEti. judelur Neamt, p;;";;i;un"",. care face parte integrantd din prezenta



Art' 2 ' Primarul comunei Gh.eriegti, prin aparatul s6u de specialitate, se incredinteaz6 cuurmirirea ducerii Ia indeplinire a prevederilor prlr.nt.i hot6ra.i.
Art' 3' - Prezenla hotarare poate fi contestati in condiliile Legii contenciosului administrativ nr.

5 5 412004, modifi cat[ qi completatd.
Aft' 4' ' (l) Prezenta hotir6re are caracter individual gi va intra in vigoare la data comunicdriicatre primarul Comunei GherieEti.

. (2) Secretarul general al comunei Gherdeqti va asigura publicarea gi comunicarea hotdrdriiadoptate, tuturor factorilor interesali.

Nr. 30
Din 31 martie 2022

Contrasemneaza
Secretar general,

Marcela pALANCEANU

Adoptate in $edinfa din 3l martie 2022 cu un numar de t5 voturi .,pentru,,din totalul de 15 consilieri in functie



ANEXA la Hordrdrea Consiliului Local nr. 30 din 31.03.2022

c u p ri n z6 n d ," r:, I*t YLtllJ#, :HIfl y" 
rice, te rm en ere E icirculalia proiectelor de hotarAri iu 

"".uit"" normativ care se supunadoptirii Consiliului local al Comunei Gherleqti

Capitolul I - DISPOZITII GENERALE

Art' l' - Pentru reslementarea unor ac(ivireli de interes public local, consiliul local adoprdhotdrari in limitele srabiritJprin rege si "r.ri i, J".'"riii"'in 
"r." 

are competenle gi atribulii regare.
Art' 2. - (l) Hotnrdrile Consiliurui rocal se iniliaz[,^se elaboreaza, se adopti 9i se aprici inconformitate cu prevederile.,o:99rurJ.r a" u.g"nia''?- Guvemului 

"i. 
-iltioig- 

i.irina coautadministrativ, ale Legii nr' 2412000 p.iriro norm'ete'de lennica legislativ6 pentru elaborarea actelornormative, rerepublicatr, cu modificirile. gi completdrile ,lt".iou.., ale Legii nr. 52/2003 republicatiprivind transparenta decizionald in administralia p'ubii"til;r, 9i cu principiile ordinii de drepr.

. . .(zt La inilierea qi elaborarea proiectelor de hot[rriri se va avea in vedere caracterul de acteadministrative de autoritate subordonate legii, hot#r-i-lor gi ordonanlelor crr".*iri, 
"rt"r 

acte de

::Hl,r:ffi:,- 
sau de acelasi niver, cu ";; ," ;fit i; conexiune, pr".u. li 

"r'.Jglementdrile
(3) Reglementirile cuprinse in hotirarile consiliului local nu se pot abate prevederilor dinacte normative de nivel superior gi nici principiilor gi dispoziliilor acestora.
Art' 3' - Hotdrdrile consiliului local. se adoptd pentru organizarea executadi ori executarea inconcret a legilor 9i a celorlalte acte^normative de nivel'superior'cu ,.rp..,ur.u1.*#tor stauitite deacestea. precum gi a propriilor hotdrriri.

TNTTTEREA, ELABoRAREA,^lIflgrul, rr*r"ru*, coNTrNUruL $rCIRCULATIA PROIECTELOR DE HOTARART
Art' 4. - Potrivit nrevederilor art. 136 alin. (l) din ordonanta de urgen{d a Guvernului nr.5712019 privind codul administrativ. proiectele a. noi#ari'pot fi iniliare de primar. de consilierii localisau de cetdleni. denumi(i in continuare iniliatori.
Art' 5' - in elaborarea proiectelor de hotirdri cu caracter normativ se parcurg urmatoarele etape:a) stabilirea obiectului qi scopului reglementdrii;

b) stabilirea actelor 
-normative 

care reglementeazd problematica respectivi gi abilitareaconsiliului local s[ stabileascl mdsuri pentru apli-carea lor;
c) culegerea gi selectarea informaliilor;
d) prelucrarea gi analizarea informaliilor;
e) elaborarea varianteror de solulie, derimitarea ceror optime ca scop gi posibilitate deinfhptuire.

4t! 6' - (1) Redactarea unui proiect de hotdrdre se face de c[tre iniliator in conformitate cunormele de tehnicd lesislativi,. cu sprii.inul secretarului general al 
"ornun.i fi-ut .orniu.,ir"rt"ro,.funclionale din aparatui de specialitatl ur p.i,n"*iui 

"orri"i ct 
".a"qti. 

Secretarul general al comunei



va verifica dacd proiectele de hotdrAre au fost elaborate conform prevederilor Legii nr. 24/2000 privind,normele de tehnicr Iegislativa pentru elaborarea actelor normative, republicatd, modificatd $icompletatS.

(2) La redactatea unui proiect de hotdrdre trebuie avute in vedere sistematizarea ideilor intext qi stilul:

a) proiectul de hotdrdre trebuie redactat intr-un limbaj qi stil juridic specific normativ,
concis,. clar 5i precis, care sE excludi orice echivoc, ., 

-r..p""tur"u 
st;ictf, a regulilor

gramaticale;

b) se vor folosi cuvinte in intelesur lor curent din limba romdnd, cu evitarea
regionalismelor;

c) este interzisi folosirea neologismelor, dacd existd un sinonim de 1argd risp6ndire in
Iimba romdnd;

.. d) exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin
explicitare in text, la prima folosire;

e) utilizarea verbelor se face la timpul prezent, forma afirmativi;
f) nu este permisl prezentarea unor explicatii prin folosirea parantezelor;
g) referirea in proiectul de hotrrdre la un alt act normativ se face prin precizarea

categoriei juridice a acestuia, a numlrului sdu, a titlului gi a datei publicdrii u."t,ii u.t sau numai
a categorieij uridice qi a numirului, dacr astfel orice confuzie este exclus6.

Art. 7. - (1) P54ile constitutive ale unui proiect de hottrrire se structureaz[ astfel:
a) antet - Romdnia, Judelul Neamt, Comuna Gherdegti, Consiliul Local;
b) titlul proiectului de hotirdre - trebuie s[ cuprindtr denumirea proiectului de hotirAre,

precum gi.obiectul reglementlrii exprimat sintetic (Priiect de hotdrdre privini ..).a"interzice
ca denumirea proiectului de hotirdre sd fie aceeagi cu cea a altui proieci de hotrrAre in vigoare.In cazul in care prin hotrrare se modifici ori se completea za o iha hotardre, titlul- va exprima
operaliunea de modificare sau de completare a hotardrii avut[ in vedere.

c) preambul - enunla in sinlezd, scopur gi dupd caz, motivarea proiectului de hotdrare,
oportunitatea acestuia, temeiul de fapt. Preambulul precedi formula iniroductiva. in preambul
se menlioneaze referatul de aprobare, raportul de specialitate, respectiv urir.t" 

"o-irilfo. 
a"

specialitate ale Consiliului local.al 
.com 

unei Cheraegii, precum gi temeiurile juridile pe baza giin executarea 
-cdrora 

proiectul de hotdrire a rost iniliat. Dacd se invocr oidine, instrucliuni,
circulare ori alte acte normative emise de autorita{ile administratiei prbiil;;;ft;'gi care nusunt publicate in Monitorul oficial, acestea se vor depune in copie conformi cu originalul,
odatd cu proiectul de hotirdre.

d) formula introductivr - cuprinde denumirea autoritajii emitente (Consitiul Local al
comunei Gherdegti, intrunit in sedinla publicd ordinard/extraoidinard/extraordinard convocotd
de indatd, in data de ... ).

e) partea dispozitivr - reprezint[ conlinutul propriu-zis al proiecturui de hotirdre.
0 atestarea autenticitirii - proiectul de hotdrAre se semneazl de catre iniliator qi se

avizeazd pentru legalitate de cdtre secretarul general al comunei, se dateazdgi se numeroteazi.
Secretarului general al comunei ii revine qi sarcina de a verifica dac6 proiectul de hot[rAre este
conform cu prevederile legale, daci se integreazd organic in sistemul legislaliei gi daci nu
depdgeqte competenla consiliulu i local.

(2) Elementul structural de bazd al pr4ii dispozitive a proiectului de hotrrAre il constituie
articolul' Articolul cuprinde, de reguld, o singuri diipozi{ie norrnativa aplicabild unei situa}ii date.



Structura articolului trebuie si fie echilibratd, abord6nd exclusiv aspectele juridice necesare
contextului reglementdrii. Articolul se exprimd in textul proiectului oe trotarare prin abrevierea
,,art'"' Articolele se numeroteazd in continuare, in ordinea din text, de la inceputul pana ta sfargitulproiectului de hoterare. Daci^proiectul de hotrrdre cuprinde un singur articot, aceita se va defini
prin expresia '.Articol unic". in cazul actelor normativ; care au ca obiect modificiri sau complet[ri
ale altor acte normative, articolele se numeroteaza cu cifre romane, pdstrdndu-se numerotarea cu
cifre arabe pentru textele modificate sau completate.

(3) in cazul in care din dispozi{ia normative primari a unui articol decurg, in mod organic,
mai multe ipoteze juridice, acestea vor fi prezentate in alineate distincte, asigurdn"Ju-se articolului o
succesiune logicd a ideilor 9i o coerenld a reglementdrii. Alineatul este o sufdiviziune a articolului,
care de reguli este constituit dintr-o singuri propozilie sau frazi, dar dacd acest lucru nu esreposibil se pot ad[uga noi propozilii sau fraze, te ieprezinta teze separate prin punct. Alineatul se
eviden(iaz[ printr-o ugoard retragere de la alinierea textului pe verticald. i"'i"iaia.ir" ., o anumiti
intindere, dacd un articol are doud sau mai multe alineate, acestea se numeroteaza la inceputul
fiecdruia cu cifre arabe cuprinse in parantezd.

(4) Enumerdrile in textul unui articol sau alineat se prezintl distinct prin utilizarea Iiterelor
alfabetului romdnesc Ai nu prin liniute sau alte semne graficd.(5) Ultimele articole dintr-un proiect de hotdrd-re vor cuprinde in mod obrigatoriu:
a) caracterul hot6r6rii (normativ sau individual);
b) denumirea autoritdtilor, instituliilor gi persoanelor interesate de conlinutul hotdr6rii, pentru a se

asigura comunicarea lor;
c) denumirea celor stabilili sd asigure ducerea la indeplinire a prevederilor inscrise in hot6rdre qi

sd informeze periodic conducerea consiliului local cu rezultatele oblinute in u*u upti.arii 
"i.d) indicdrea cdii de atac pe care o pot urma persoanele care se considerd prejudiciate prin

adoptarea acelui act.

Art' 8' - (l) La redactarea textului unui.proiect de hotirire se pot folosi, ca plrti componente aacestuia, anexe care conrin prevederi ce cuprind exprimrri numerice', d.r";;,i;;.i;;;riiuri sau alte
asemenea.

(2) Pot constitui anexe la un proiect de hotdrdre reglementdrile ce trebuie aprobate de consiliul
local, cum sunt: regulamente, itatute, metodologii ,u"u nor*" cu caracter predominant tehnic.

(3) Anexa trebuie sI aibl un temei - cadru in corpul hotdrArii gi s6 se refere exclusiv la obiectul
determinant prin textul de trimitere.

(4) Textul - cadru de trimitere trebuie si facd, in finalul sau, menliunea ce anexa face parte
integrante din proiectul de hotdrdre. Daci sunt mai multe anexe, in final se va inciuJe un articot
distinct, cuprinz6nd aceeagi mentiune, insolitd de nominalizarea expresa a tuturor un.*.to..

(5) Titlul anexei va cuprinde exprimarea sintetica a ideii din textul de trimitere.
(6) Dace sunt mai multe anexe, acestea se numeroteaza cu cifre arabe, in ordinea in care au f,ost
enunlate in textul proiectului. Anexele la proiectul de hotdrAre vor purta antetul acesteia, precum
gi menJiunea ,lr exa nr. _ la Hotdr,irea ni. _ din _. .

Art' 9. - Dupd intrarea in vigoare, pe durata existenlei unei hoErari pot surveni unele evenimente,precum modificarea, completarea, revocarea./incetarea apiicabilitdlii sau aLrogarea.
Art' 10. - (1) Modificarea constd in schimbarea expresd a textului unuia sau mai multor articole,

teze ori alineate, d6ndu-le o nou[ formulare. Pentru 
"*pii*a.eu 

normative a intenliei de modificare se
nominalizeazd expres textul vizat, cu toate elemeniele de identificare. proieitul de hotdrdre se



formuleazd utilizdndu-se sintagma ,,se modificd orr. , care va avea urmdtorul cuprins: ,', urmat de
redactarea noului text.

(2) Modificarea ori completarea unei hotdrdri este admisa numai daci nu se afecteazd concepliagenerali sau caracterul unitar al, acestora, ori daci nu privegte intreaga sau aan rui-*ura pu.ta ureglementirilor. in caz contrar, ele se inlocuiesc 
", o noud reglementar-e, urm6nd si fie in intregime

abrogate.

(3) in cazul in care se modificd sau se completeazd o altii hotrrare, articolele se numeroteazd cu
cifre romane, pdstrdndu-se numerotarea cu cifrl arabe pentru textele modificate sau completate.

. AJt' 11. - Reglementirile de modificare pi completare se incorporeazd in actul de bazi de la dataintririi lor in vigoare, identificdndu-se cu' acesta, iar interventiile ulterioare de modificare saucompletare vor fi raportate tot la actul de bazd.

Art' 12' - (1) Completarea unei hotdrAri consti in introducerea unei dispozilii noi, cuprinzAnd
soluJii 9i ipoteze suplimentare, care se adaugl elementelor structurate e*istente prin utilizarea
urmdtoarei formule de exprimare. ,,Dupd articolul/alineatul se introduce un nou arfic;Uolineqt, care
va avea urmdtorul cuprins: "

. (2 atl'] de completare poate se dispund renumerotarea articolelor actului comptetat gi
republicarea lui, sau ca acestea sd dobdndeascd numdrul structurilor corespunz[toare Jin textul vechi,
insolite de un indice cifric pentru diferenliere.

Art' 13. - Revocarea./incetarea aplicabilitelii unei hot[rdri consti in retractarea actului
:LT'l]::riitr valid qi presupune o manifestare de voinli subsecventf, 

""t"i "ur. 
u aui nui,".. u"trtri,pnn care se pune capdt, se inldturd sau inceteazl efectele acestui act.

. .A1. 14. - (l) Prevederile cuprinse intr-o hotArare, contrare unei reglement6ri de acelagi nivel sau
de nivel superior, vor fi abrogate.

(2) Abrogarea poate fi totale sau pa(iald.
(3).ln cazul abrogdrilor pa4iale, intervenite succesiv, ultima abrogare se va referi la intregul act

normativ, nu numai la textele rimase in vigoare.
(4) Abrogarea unei hotarari, pa{iali sau totall, are intotdeauna caracter definitiv,

nemaiputdndu-se repune in vigoare.

(5) Abrogarea poate fi hotaratd, de reguld, printr-o prevedere distincta in finalul unei hotdrdri
care reglementeazd o anumitd problematic[, dacd aceasta afecteaz[ reglementdri conexe anterioare.

. . Art. 15' - (1) Proiectele de hotdrAri trebuie sd fie insolite de referate de aprobare intocmite de
iniliatori, in care se vor arata succint:

a) cerinlele care justificd interven(ia normativa, atat din punct de vedere al legalita(ii $i al
oportunitejii, cdt 9i al eficienlei Si eficacit[lii;

b) efectele avute in vedere prin noua reglementare in funcJie de obiectul reglementdrii precum gi,
dup6 caz, influenla acestuia asupra bugetului local al comunei;

c) fazele. parcurse in pregatirea proiectelor, evidenliindu-se sursele de documentare, evaludri
statistice, specialigtii consultanli gi alte asemenea surse de informare utilizatel

d) referiri la avizele ob{inute gi, dupd caz, influen}a acestora asupra proiectelor;
e) menliuni, dupi caz, dacd se impune modificarea, completarea./revocarea./incetarea aplicabilitdlii

sau abrogarea unor hotdrdri anterioare in materia respeitivl de c[tre consiliul local.
(2) Referatele de aprobare a proiectelor de hotir6ri se semneazd de iniliatori.
(3) Proiectele de hotrrari vor preciza gi termenul de ducere la ?ndeplinire a prevederilor.

. Art. 16. - (1) Rapoartele de specialitate trebuie intocmite inainte de termenul de 30 de zile de la
inregistrarea proiectelor de hotdrAre propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a qedinlelor



ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de
hotirdre.propuse a fi ?nscrise pe proiectul ordinii de zi a gedinlelor extraordinai. in situalia ;edinlelorextraordinare convocate de indati, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in
procedurd de urgen![, cel tArziu odati cu proiectul hotaiarii.

(2) in vederea emiterii raportului, iniliatorii vor prezenta proiectul de hotdrdre inso{it de referatul
de aprobare gi de alte documente de prezentare gi di motivare.
(3) in cazul in care s-au cerut rapoarte de specialitate de la doui ori mai multe compartimente de

resort acestea vor elabora un rapoft comun.
(4) Prin. raportul compartimentului de resort se asigurd fundamentarea proiectului de hotdrAre

supus dezbaterii consiliului local.
(5) Raportul compartimentului de resort va fi inaintat, in termen util, secretarului general al

comunei, in vederea emiterii avizului siu de legalitate, dar gi pentru a fi inaintat comisiilor de
specialitate ale consiliului local in vederea intocmirii avizului coniultativ al acestora;
(6) Yiza de legalitate sau raportul de neavizare se va acorda in termen de 3 zile lucrltoare de la

prezentarea proiectului de hotarAre.

.. Art. 17. -_(l) Pentru proiectele de hotlr6ri care au in vedere operatiuni ce fac, potrivit legii,
obiectul controlului financiar preventiv, iniliatorii vor solicita obligatoriu, viza persoanei abilitite,
conform prevederilor art. l4 alin.(l) din Ordonanla Cuvernului nr. t\sttsgs privind auJitul intern gi
controlul financiar preventiv, republicatr, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

(2) Viza sau refuzul de vizd se va acorda in termen de 3 zile
proiectului de hotdrAre.

lucrAtoare de la prezentarea

(3) Refuzul de vizi va trebui si fie in toate cazurile motivat in scris.
Art. 18' - Proiectele de hotdrAri insolite de referatele de aprobare se vor depune de iniliatori la

secretarul general al comunei cu cel pulin 30 de zile lucritoare inainte de data linerii gedinlei ordinare a
consiliului local gi se vor afiga in afigierul prim[riei.

Art. 19. - Proiectele de hotdrdri inso{ite de referatele de aprobare gi raportul compartimentului de
specialitate se transmit concomitent, in copie, autoritdlilor gi instituliiloi putlice interesate in aplicarea
acestora, in funclie de obiectul reglementlrii, care au obligatia sd analizeie qi s6 comunice iniliatorului
eventuale observalii gi propuneri, in termen de cel mult 5 zile de la primirea proiectului, precum 9i pe
site-ul primdriei. Autoritelile 9i instituliile publice interesate pot se comunice in scris propuneri,
sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotdr6ri supuse dezbaterii publice, in termen de I0 zile de
la publicarea unui anunl insolit de proiectul de hotirAre pe site-ul propriu.

Art. 20. - Dupd obiinerea punctelor de vedere ale autoritelilor $i instituliilor publice, c[rora li s-a
comunicat proiectul de hotdrare, a propunerilor, sugestiilor 9i opiniilor cetdleniior, care se
consemneazf, intr-un registru special, iniliatorul definitiveazi proiectul de hot6r6re. La operatiunea
de definitivare poate participa gi conducbtorul compartimentuiui de reso( din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.

Lll. 21: - Secretaru I general al comunei transmite proiectele de hotdriri gi celelalte documente
comisiilor de specialitate in atribuliile cdrora se incadreaz| obiectul reglementnrilor propuse, in
vederea avizirii.

Art. 22. - (l) Comisia de specialitate cdreia i s-a transmis proiectul de hotir6re insolit de
documentele prevrzute la art. 19 9i 20, va elabora, in termen de 3 zile avizul prevdzut la art. 125,
alin. (l) lit. b) din din Ordonan{a de urgen}d a Cuvern ului nr.57/2019 privind iodul administrativ.

(2) Raportul comisiei de specialitate va fi depus la secretarul general al comunei inainte de
tinerea qedintei consiliului local.



Art.23. - (l) Secretarur general ar comunei intocmegte un dosar care va cuprinde:
a) proiectul de hotErdre, cu men!ionarea iniliatorului;
b) referatu Ide aprobare al iniliatorului;
c) raportul compartimentului de specialitate;
d) raportu l/rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local.

(2) Secretarul comunei va verifica indeplinirea condiliilor de formd 9i de fond pentru fiecareproiect de hotir6re, inclusiv respectarea noimelor de tehnice legislativd, prevazute ie Legea nr.
24/2000, rerepublicatd, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare.

(3) Daca, in urma analizei, secretarul general constatd nerespectarea prevederilor unor acte
normative de nivel superior, va restitui la iniliator proiectul de hotdrare 9i celelalte do"r.ent. pentru afi refEcute in concordan![ cu propunerile qi observaliile primite.

(4) in termen de 2 zile de la primire, iniliatorul va restitui secretarului general al comunei,
proiectul de hotirare reformulat in rnod .o.espunrator.

(5) in situalia in care intre iniliator $i secretarul general al comunei existd puncte de vedere
diferite, proiectul de hotirdre va fi prezentat cu obieclii in scris 9i motivate, care vor fi anexate qi
prezentate in gedinla consiliului local.

. Art. 24.. - Secretarul genetal al comunei prezintd primarului proiectele de hotdrAri insotite de
documentele prevezute la art.23 alin. (l) gi eventualele'obiectii, in vederea insugirii fi includerii lor
pe ordinea de zi a gedinlei consiliului local,

CAPitOIUI 3. DEZBATEREA PUBLICA A PROIECTELOR DE HOTARARI
Art' 25' - (l) Proiectele de hotdrAre cu caracter normativ care urmeaze a se discuta in gedinlele

consiliului local se aduc la cunogtinla locuitorilor comunei cu cel pu{in 30 de zile lucr6toare inainte de
supunerea spre analiz[, avizare gi adoptare, printr-un anunl inse;at pe site-ul propriu, afigat la sediu
intr-un spaliu, accesibil publicului, in conformitate cu prevederile art. z din I-.jea n.. 52)zool privind
transparenta decizionaltr in administratia publicd, republicatd, cu modificdrile qi 

-completirile 
ulterioare.

(2) Anunlul trebuie sd cuprindi:
a) data afi95rii,

b) un referat de aprobare privind necesitatea adoptrrii acturui normativ propus,
c) un studiu de oportunitate/ impact qi/sau de fezabilitate, dupd caz,
d) textul complet al proiectului actului respectiv,
e) termenul-limitI, locul 9i modalitatea in care cei interesali pot trimite in scris propuneri,

sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act'normativ.
(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hotdrdre normativl cu relevanla asupra

mediului de afaceri se transmite de cetre iniliator asocialiilor de afaceri gi altor asocialii legal
constituite, pe domenii specifice de activitate cu cel putin 30 de zile lucrdtoare iainte de supunerea spre
ayizare de cetre autorit6}ile publice.

(4) Persoana responsabili pentru relalia cu societatea civill, care sd primeasc[ propunerile,
sugestiile qi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotariri p.opur..rL secretarul
general al comunei.

(5) Proiectul de hotdrire cu caracter normativ se transmite spre analizd gi avizare autoritdtilor
publice interesate numai dup[ definitivare, pe baza observaliilor gi propunerilor formulate.



Art' 26. - (1) Daca o asocialie legal constituita sau o alt[ autoritate publica a cerut in scris
organi,zarea de intr4lniri pentru dezbaterea publicd a proiectelor de hotdrdri normative, cu aplicabilitate
generald, acestea se organizeazd in cel mult l0 zile de la publicarea datei 9i locului unde urmeazd si fie
organizate. Desflqurarea dezbaterii publice va avea loc conform prevederilor art.7 alin. (10) din Legea
nr. 52/2003 republicatd privind transparenla decizionali in administralia publici.

(2) Printre proiectele de hotirAri cu aplicabilitate generalS, care fac obiectul dezbaterilor
publice, se enumirS: adoptarea bugetului local, adoptarea bugeiului fondurilor externe nerambursabile,
adoptarea bugetului creditelor externe, stabilirea preluriloi medii la produsele agricole, aprobarea
impozitelor gi taxelor locale, aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-so-ciald a comunei,
aprobarea Regulamentului de organizare qi funclionare a aparatului de specialitate al primarului,
aprobarea documentaliei tehnico-economice pentru obiective de investilii, trecerea unor bunuri de
interes local in domeniul public al comunei, concesionarea prin licitalie publicd a unor bunuri aflate in
domeniul public al comunei, aprobarea Master-Planului privind gestionarea deqeurilor, aprobarea
Sistemului integrat de management al deqeurilor solide, aprobarea Regulamentului local de implicare a
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului din
competenla Consiliului Iocal, aprobarea Planului de analizd gi acoperire a riicurilor pe teritoriul
comunei, etc.

(3) Proiectele de hotdrdri in cazul cirora se impune adoptarea de solufii imediate, in vederea
eviterii unei grave atingeri aduse interesului public, se supun adoptdrii in procedura de urgen{I
prevAzuta de reglementdrile in r igoare.

(4) La dezbaterea publicd vor participa in mod obligatoriu iniliatorul proiectului de hot[rdre
gi personalul din compartimentul de specialitate care a redactat raportul li proiectul de hotirare, precum
g.i reprezentanlii autoritarii publice sau ai asocialiei legal constituite iare au solicitat organizarea
dezbaterii publice.

. .(i) Dezbaterile, propunerile qi sugestiile participanlilor se consemneazd intr-un proces-
verbal gi se transmit impreunl cu recomanddrile scrise initiatorului proiectului.

. (6) Dac[ in urma propunerilor gi observaliilor primite s-au adus modificdri proiectului de
hotdrdre qi referatului de aprobare iniliale, acestea vor fi reformulate in mod corespunz6tor, astfel incat
sd se refere la forma proiectului de hotdrAre care va fi transmis spre avizare iompartimentului de
specialitate.

(7) Dupi definitivare, originalul proiectului de hotdrAre insolit de Referatul de aprobare,
relicute conform modificdrilor operate, se transmite spre avizare compartimentului de speciaiitate, in
termen de maximum 3 zile de la primirea proiectului de hotdrdre, in forma finald.

. (8) in situalia in care intre iniliator gi compartimentul de specialitate avizator exist[ puncte
de vedere diferite, proiectul de hotirAre va fi avizat in termen de maximum 3 zile de la primirea
acestuia, cu obieclii, care vor fi anexate $i prezentate in cadrul gedintei ordinare a consiliului local.

Art.27. - (l) Anuntul privind qedinla publicd se afiSeazd la sediul Primlriei intr-un spaliu
accesibil publicului, inserat in site-ul propriu, cu cel pulin 3 zile inainte de desfEgurare. Acest anun{
trebuie adus la cunoqtin{a cetdlenilor 9i a asocialiilor legal constituite care au prezentat sugestii 9i
propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care
urmeazd sa fie abordat in gedinta publici giva conline data, ora qi locul de desfrqurare a gedinlei
publice. precum gi ordinea de zi.

(2) Difuzarea anunlului qi invitarea speciald a unor persoane la gedinla publici sunt in
sarcina persoanei responsabile desemnatd de cdtre primarul comunei.

(3) Punctele de vedere exprimate in cadrul gedin{elor publice au valoare de recomandare.
(4) Minuta $edinlei publice, incluzAnd gi votul fiecirui membru, cu exceplia cazurilor in

care s-a hotdrdt vot secret, va fi afi9atd la sediul primdriei gi publicatd in site-ul propriu.



capitolul 4 - DISPOZITII cu pRrvIRE LA ANALIZA $I supuNERxA spRE ADOPTARE A
PRoTECTELon oB norAnARr

Art' 28' - Primarul comunei, primind proiectele de hotdr6ri va asigura includerea acestora pe
ordinea de zi a gedintei ordinare a consiliului local gi va dispune convocl."u 

"orriiil.it. Iocali gi ainvitalilor a clror prezent[ este necesari pentru desligurarea lucrdrilor 9edin1ei.
Art' 29, - (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotrrdri in gedinla ordinarr a consiliului local,secretarul general al comunei va lua misuri pentru multiplicarea gi transmiterea acestora consilierilorlocali cu cel pulin 5 zile inainte de data tinerii qedintei.

(2) in gedinla consiliului local, proiectele de hotlrdri vor fi insolite de:
a) referatul de aprobare al inifiatorului;
b) raportul, sau dupd caz, rapoartele de specialitate ale compartimentului/compartimentelor de

resort;

c) aviztl, sau dupl caz, avizele comisiei/comisiilor de specialitate ale Consiliului local alcomunei Cherlegti;
d) avizul de legalitate al secretarului general al comunei.

. Art' 30. - (1) Proiectele de hotdrdri incluse pe ordinea de zi aprobatd de consiliul local vor fidezbetute 9i adoptate in conformitate cu prevederile din Ordonanla de urgenld a Cuvernului nr.57/2019privind Codul administrativ qi cu proiedura stabilitr prin Regulamentul propriu de organizare gi
funclionare a consiliului local.

- ^Art. -31' 
- (1) Dezbaterea proiectului de hotdrdre va fi precedatd de prezentarea de citre iniliator a

Referatului de aprobare care a condus la promovarea proiectului, de citre geful compartimentului de
resort a raportului de specialitate qi a avizului comisiei de specialitate de catre pregediniele acesteia sau,
un raportor desemnat.

(2) in cazul in care documentele aratate la alin. (l) au fbst studiate de toli consilierii, lapropunerea pre$edintelui qi cu votul majoritalii consilierilor, acestea nu se mai prezinta.

. (3) i" situalia cand avizul de legalitate al secretarului comunei asupra proiectului de hotarare este
dat cu obieclii, se va da obligatoriu cuvAntul acestuia pentru a motiva obiecliile.

(4) Dezbaterile proiectului de hotdrdre pot fi generale sau pe articole.

, - -(5) .Dac[ prin raportul comisiei de specialitate se propune respingerea proiectului de hotlr6re,
dupr inchiderea dezbaterii generale, pregedintele de gedinld poate ceie c-onsitiului sd se pronunle prin
vot.

(6) Consiliul local trece la dezbaterea pe articole a proiectului de hot6r6re sau a propunerilor cumodificirile fEcute de comisii potrivit avizului comisiei de specialitate.
(7) La discutarea fiec[rui articol consilierii pot lua cuv6ntul pentru a-$i exprima punctul de

vedere.

. .(8). Preqedintele de 9edin16 poate supune consiliului local spre aprobare sistarea disculiilor la
articolul dezb5tut.

(9) in cursul ludrilor de cuvdnt pot fi prezentate oral amendamente privind problemele de
redactare sau alte aspecte mai pu{in importante.

(10) Discutarea a(icolelor incepe cu amendamentele. in cursul dezbaterilor consilierilor,
iniliatorul sau grupurile de consilieri, pot propune amendamente scrise la modificlrile intervenite in



urma examinarii 9i definitivdrii textului in comisii. Amendamentele trebuie si se refere la continutul
unui singur articol.

(lI) in cazul in care amendamentul are consecinle importante asupra proiectului sau propunerii,
pre$edintele il poate trimite spre avizare comisiilor abilitate, suspendAnd dezbaterile.

ln acest caz, autorul amendamentelor are dreptul de a fi ascultat in cadrul comisiilor. Acelagi
drept il are gi iniliatorul.

(12) Discutarea amendamentelor incepe cu cele prin care se propune suprimarea unora din
textele cuprinse in articolul supus dezbaterii, 9i dupi aceea cu cele privind modificarea sau completarea
acestuia. Consiliul local se va pronunta asupra fiecdnri amendament, afari de cazul in care adoptarea
unora exclude acceptarea celorlalte.

Art.32. - (1) Proiectelor de hotirdri cirora li s-au adus modificlri de fond ca urnare a
discutdrii gi aprobdrii lor in gedinla consiliului local, vor fi supuse unei noi aviziri a secretarului
general al comunei.

(2) in cazul in care, ca urmare a noii avizdri de c6tre secretarul general al comunei este
necesare operarea unor modificlri de fond, ori avizul este negativ, proiectul de hotirdre va fi repus, in
mod obligatoriu, pe ordinea de zi a gedinlei consiliului local.

(3) in situaliile previzute la alin. (l) qi (2) avizul secretarului general al comunei va fi
precedat de un nou aviz al comisiei de specialitate gi un nou raport al compaftimentului de resort.

Art. 33. - (f) Dupa inchiderea dezbaterilor generale gi pe articole se supune votului fiecare
articol in parte Si proiectul de hotdrAre in ansamblul s5u.

(2) inaintea inchiderii dezbaterilor, iniliatorul proiectului de hotlr6re poate cere, motivat, retragerea sau
amdnarea proiectului de pe ordinea de zi.

Art. 34. - (1) Dezbaterile din cadrul gedin{elor consiliului local, precum gi modul in care gi-a
exercitat votul fiecare consilier local se consemneaze intr-un proces-verbal, semnat de preqedintele de
$edinp 9i secretarul general al comunei, care igi asumd, prin semndturl, responsabilitatea veridicifilii
celor consemnate.

(2)La inceputul fieclrei gedinle de consiliu local se supune spre aprobare procesul-verbal al gedinlei
anterioare, consilierii locali avdnd dreptul si conteste conlinutul procesului-verbal gi sd ceari
menlionarea exacti a opiniilor exprimate in gedinp anterioard.

(3) Procesul-verbal qi documentele care au fost dezbdtute in gedinp se depun intr-un dosar special al
gedinlei respective, care va fi numerotat, semnat gi sigilat de pregedintele de qedinld gi de secretarul
general al comunei, dup[ aprobarea procesului-verbal.
(4) O copie a procesulu i-verbal se va afiga la sediul primdriei gi, dup6 caz, pe pagina de internet, prin
Srija secretarului general al comunei.

Art.35. - Dup[ semnarea hotlrArilor adoptate in gedinla ordinarS a consiliului local, prin grija
secretarului general al comunei se va asigura:

a) inregistrarea gi numerotarea hotirArilor in registrul special de evidenli in cadrul anului
calendaristic;

b) comunicarea hotlrArilor in cel mult l0 zile lucrdtoare de la data adoptarii, prefectului
judetului, pentru a-qi exercita atributul prevdzut la art. 200, coroborat cu art. 255 alin. (l) din
Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ.

Art.36. - in termen de 5 zile de la data comunicdrii oficiale cdtre prefect, secretarul general al
comunei va asigura, dtpd caz :

a) aducerea la cunogtintd publicl a hotdr6rilor cu caracter normativ;



b) transmiterea hotdrdrilor la instituliile $i/sau autoritalile interesate ori obligate a asigura
aducerea la indeplinire, dacd pentru acestea nu .s-a cerut de cdire prefect reanalizarea ior;

c) prezentarea in $edinta ordinard a consiliului local a hot6r6rilor pentru care s-a cerut
reanalizarea, in vederea modificdrii sau revocrrii. consiliur local se va pionunlu p:rin hotdrdre,
potrivit metodologiei din prezentul regulament.

Art. 37. - Aducerea la cunogtinta public[ a hotdrArilor cu caracter normativ, insoJite de Referatele
de aprobare, se-face, prin publicarea aiestora pe site-ul primdriei, cu respectarea dispoziliilor art. tez
din Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr.57li0l9 privind Codul administrativ.

..-Art:.38. - (1) DupI intrarea in vigoare a hoterarilor consiliului local, acestea pot fi supusemodificirii, completdrii, revocdrii/incetirii aplicabilitelii, abrogirii, ,rrp.nae.ii 9i 
-i.[ublira.ii 

,u,
altele. asemenea,. cu respectarea prevederiloi l-egii nr. 2412000, republicate, cu modificdrile 9icompletirile ulterioare.

(2)in carul cdnd se va interveni asupra unei hotirdri, printr-unul din procedeele prevlzute la alin. (l)
aceasta se va putea face numai pe baza unei hotdrAri a consiliului loial gi cu."rpr.tur", termenului
stabilit in acest scop sau din 

.proprie iniliativa, cu respectarea regulilor prevazute in de Legea nr.
24/2000, rerepublicat6, cu modificlrile gi complet6rile ulterioare.
(3) Orice intervenlie asupra unei hotdr6ri a consiliului Iocal fEcuti in conditiile prevazute Ia alin. (l) 9i(2) se va face tot printr-o hotlrdre a consiliului local.

Capitolul 5 - DISPOZITII FINALE

Art. 39. - Referatele de aprobare, rapoartele de specialitate gi avizele originale, variantele $iformele succesive ale proiectelor de acte iare fac obiectul reglementirii p.in pr-er"rtrl regulament,
precum 9i un original al hotirririi. se pastreazd in dosarul special al ;edin1ei, astiel inc6t sa se asiguri
cunoa$terea intregului proces de elaborare a actelor respective.

. Art.-40. - (I) in situalia in care impotriva unei hotdrdri a consiliului local se introduce acjiune la
instanla de contencios administrativ, secretarul general al comunei va comunica aceasta de indatd
consiliului local qi iniliatorului care are obligalia sd reanalizeze actul respectiv, pronunlrindu-se int.T,"!.9.. 5 .zile, cu propuneri de menlinere, de modificare gi/sau completaie, ori 

-revocare, 
incetare a

aplicabilitelii acestora.

(2) P-ropunerile inifiatorului redactate sub forma unei note care exprimI punctele de vedere ale acestuia
vor fi comunicate contestatarului, prin grija secretarului general al-comunei.
(3) Primarul va lua misuri ca sd se susJini in fala instanlelor de judecatd prevederile actelor ce fac
obiectul contestatiilor.

^ A..t: l_t.- Prezentul regulament poate fi modificat gi/sau completat prin hotdrAre a consiliului local,
in condiliile legii, 9i cu respectarea normelor de tehnici legislative pievizute in Legea nr.24/2000,
rerepublicati, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.


