
pentru aprobarea Regulamentului propriu privind misurile
metodologice, organizatorice, termenele gi ciiculalia proiectelor

de hotdrAri care se supun Consiliului Locai Sohatu spfo adoptare

consiliul local al comunei Sohatu, jude[ut cilrragi, intrunit in gedinla ordinarl la data de
28.o2.2o2o:,

AvAnd in vedere:
. referatul de aprobare nr.r77 f tT.ot.zozo al primarului comunei Sohatu;.- raportul m.4go/tt.o2.2ozo al secretarului general al comunei Sohatu cu privire laproiectul de hotlrare pentru aprobarea Regulamentului propriu privind mdsurile

metodologice, organizatorice, termenele gi circula{ia proiecteloi de hotarari care se supun
Consiliului local Sohatu spre adoptare.

. prevederile Hotrrarii consiliului Local sohatu nr.r din data de z8.or.zozo,
privind alegerea PreEedintelui de gedin{i al consiliului iocal, perioada ianuarie-martie
2020;

. avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local sohatu
nr.77B lzB.oz.zozo;

' . 
prevederile Legii nr.5z/zoo3-privind transparenla decizionalx in administralia

public5;
. prevederile art.B4 din Legea nr. z4/zooo-privind normele de tehnicd lesislativi

pentru elaborarea actelor normative, republicati cu modificdrile gi 
"o-pl"ta.iT" 

Jterioare;
. ' . prevederile art.r29, alin.(r4) din ordonan{a de urgenli nr.'g71zirg privind codur

administrativ;
In temeiul art. art.r96 alin.(r) lit.a) din- ordonan{a de Urgen![ nr.5TlzotgprMnd codul

administrativ,
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Art.1 Se aprobl Regulamentul propriu privind mdsurile metodolog1ce,

organizatorice, termenele gi circulalia proiectelor de hotdrAri care se supun Consiliului local
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RI,GUI-AMENT PROPRIU
privind mdsurile metodologice, organizatorice, termenele qi circu o de

hotXrAri care se supun Consiliului Local Sohatu spre adoptare

CAPITOLUL I
DISPOZITI GENERALI]

Art.r.- Pentru reglementarea unor activitili de interes public local, Consiliul local
adoptd hotdrAri in limitele stabilite prin Constitutia RomAniei, republicatl, 9i prin lege,
numai in domeniile in care are competente $i atributii legale.

Art.2.- (r) HotdrArile Consiliului Local se iniliazd, se elaboreaz5, se adopti Ei se
aplicd in conformitate cu prevederile Constituliei RomAniei, republicati, cu dispoziliile OUG
nr.57/zor9-privind Codui administrativ, ale Legii nr.24f 2ooo privind normele de tehnici
legislativX pentru elaborarea actelor normative, republicatd cu modificdrile gi completirile
ulterioare, precum gi cu principiile ordinii de drept.

(z) t^a inilierea gi elaborarea proiectelor de hotdrAri se va avea in vedere caracterul
de acte administrative de autoritate subordonate legii, hotXrArilor gi ordonanfelor
Guvernului, altor acte de nivel superior sau de acelagi nivel , cu care se afli in conexiune,
precum Ei cu reglementirile comunitare.

(3) Reglementhrile cuprinse in hot[rArile consiliu]ui local nu pot contraveni unor
prevederi din acte normative de nivel superior, 9i nici nu pot contraveni principiilor
acestora.

Art.3.- HotdrArile consiliului local se adoptd pentru organizarea executirii ori
executarea in concret a legilor qi a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea
termenelor stabilite de acestea, precum gi a propriilor hot5r6ri.

r

CAPITOLUL II
INITIEREA, EI-ABORAREA, REDASIAREA, STRUSIURA, CMINUTUL $I

CIRCUI-ATIA PROIECTELOR DE HOTARARI

Art.4.- Potrivit prevederile art.136 aiin. (r) din Codul administrativ, au dreptul si
initieze proiecte de hotdrAri primarul, consilierii locali sau cetSlenii, denumili in continuare
ini[iatori.

Art.S.- in elaborarea proiectelor de hotlrAri cu caracter normativ se parcurg
urmEtoarele etape:

a. stabilirea obiectului gi scopului reglementirii;
b. stabilirea actelor normative care reglementeazd problematica respectiv[ gi

abilitatea consiliului local s[ stabileasci misuri pentru aplicarea lor;
c. culegerea gi selectarea informa{iilor;
d. prelucrarea gi analizarea informa!iilor,
e. elaborarea variantelor de solu{ie, delimitarea celor optime ca scop gi posibilitatea

de inflptuire.
Art.6.-(r) Redactarea unui proiect de hotlrAre se face de cXtre ini{iator in

conformitate cu normele de tehnicd legislativd, cu sprijinul secretarului general al comunei
I



Ei al sen'iciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Secletarul general al
comunei trebuie si verifice daci proiectele de hotirAri au fost elaborate conform
prevederilor Legii nr.z4lzooo privind norr.neie de tehnici legislativi pentru elaborarea
actelor normative, republicati, cu modificirile Ei completlrile ulterioare.

(z) La redactarea unui proiect de hotirAre trebuie al.ute in vedere sistematizarea
ideilor in text gi stilul:

a. proiectul de hotirAre trebuie redactat intr-un limbaj 9i stiljuridic specific normativ,
concis, clar gi precis, care sd excludd orice echivoc;

b. se vor folosi cuvinte in inlelesul lor curent din limba romAnI, cu evitarea
regionalismelor;

c. este interzisi folosirea neologismelor, dacd existd un sinonim de largd rdspAndire
in limba romAnS;

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

e. nu este permisi prezentarea unor explicalii prin folosirea parantezelor;
f. referirea in proiectul de hotdrAre la un alt act normativ se face prin precizarea

categoriei juridice a acestuia, a numirului siu, a titlului gi a datei publicdrii acelui act sau
numai a categoriei juridice a acestuia, a numirului sdu, a titlului gi a datei publicirii acelui
act sau numai a categoriei juridice gi a numlrului, dacl astfei orice confuzie este exclusi.

Art.Z.-(r) Pdrlile constitutive ale unui proiect de hotdrAre se structureazi astfel:
a. antet-Romdnia, Judelul Cildragi, comuna Sohatu, Consiliul Local;
b. titlul proiectului de hotirAre - trebuie s[ cuprind[ denumirea proiectului

de hotdrire, precum gi obiectul reglementdrii exprimat sintetic (proiect de hotdrAre
privind....). Se interzice ca denumirea proiectului de hotirAre sd fie aceeagi cu cea a altui
proiect de hotdrAre in vigoare. In cazul in care prin hotdrAre se modifici ori se completeazi
o alth hotlrAre , titlul va exprima operaliunea de modificare sau de completare a hotdrdrii
amtd in vedere.

c. formula introductivi-cuprinde denumirea autoritdlii emitente (Consiliul
Locai al comunei Sohatu, intrunit in Eedin{a publicl ordinard/extraordinari/cu convocare
de indatd, in data de.......).

d. preambul-enunlul in sintez5, scopul gi dupl caz, motivarea proiectului de
hotXrAre, oportunitatea acestuia, temeiul de fapt. Preambulul precedi formula introductiv5.
in preambul se menlioneazi referatul de aprobare, raportul de specialitate, respectiv avizele
comisiilor de specialitate ale Consiliului local Sohatu, precum gi temeiurile juridice pe baza

Ei in executarea cdrora proiectul de hotdrAre a fost emis. Daci se invoci ordine, instrucliuni,
circulare ori alte acte normative emise de autoritiliIe administraliei publice centrale gi care
nu sunt publicate in Monitorul Oficial, acestea se vor depune in copie conforml cu
originalul, odatd cu proiectul de hotirAre.

e. partea dispozitivi-reprezinti conlinutul propriu-zis al proiectului de
hotdrAre.

f. atestarea autenticitilii-proiectul de hotdrAre se semneazi de citre ini[iator
Ei se avizeazi pentru legalitate de cXtre secretarul general al comunei, se dateazi gi se
numeroteazS. Secretarului general al comunei ii revine Ei sarcina de a verifica daci proiectul
de hotlrAre este conform cu prevederile legale, dacX se integreazd organic in sistemul
legislatiei, 9i daci nu depigegte competenta consiliului local.

(z) Elementul structural de bazd al pi4ii dispozitive il constituie articolul. Acesta
se numeroteazl in continuare , in ordinea de text , de la inceputul pAnd la sfArgitul hotirArii,
cu cifre arabe. Dacd Proiectul de hotirire cuprinde un singur articol, acesta se va defini
prin expresia,-Articol unic".

(3) Alineatul este o subdiviziune a articolului care de regulS este constituit dintr-o
singuri propozilie sau frazd, dar dacd acest lucru nu este posibil se pot adiuga noi propozilii
sau fraze, ce reprezinti teze separate prin punct. Alineatul se evidenliazh printr-o ugoard
retragere de la alinierea textului pe verticald. in hotiririle cu o anumiti intindere, dacd un
articol are doud sau mai multe alineate, acestea se numeroteazX la inceputul fieclruia cu
cifre arabe cuprinse in parantezd.

2



(4) Enumerdrile in textul unui articol sau alineat se prezintd distinct prin
utilizarea literelor alfabetului romAnesc Ai nu prin liniu{e sau alte semne grafice.

(S) Ultimele articole dintr-un proiect de hotirire vor cuprinde in mod obligatoriu;
a. caracterul hotirArii(normativ sau individual);
b. denumirea autorit5lilor, instituliilor persoanelor interesate de conlinutul

hotirdrii, pentru a asigura comunicarea lor;
c. denumirea celor stabilili sd asigure ducerea la indeplinire a prevederilor inscrise in

hotdrdre gi sd informeze periodic conducerea consiliului local cu rezultatele delinute in urma
aplicXrii ei.

d. indicarea ciii de atac pe care o pot urma persoanele care se consideri prejudiciate
prin emiterea acelui act.

Art.8,-(r) [,a redactarea textului unui proiect de hotirire se pot folosi, ca p[r[i
componente a acestuia, anexe care conlin prevederi ce cuprind exprimdri numerice, desene,
tabele, planuri sau alte asemenea.

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

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

(4) Tertul-cadru de trimitere trebuie s[ fac5, in finalu] siu, men{iunea cd anexa face
parte integrantd din proiectul de hotirAre. Dacd sunt mai multe anexe, in final se va include
un articol distinct, cuprinzdnd aceeagi men[iune, insolitd de nomina]izarea exprese a tuturor
anexelor.

(5) Titlul anexei va cuprinde exprimarea sintetici a ideii din textul de trimitere.
(6) Dacn sunt mai multe anexe, acestea se numeroteazd cu cifre arabe, in ordinea in

care au fost enunlate in textul proiectului. Anexele la proiectul de hotdrAre vor pufta antetul
acesteia, precum Ei menliunea "Anexa nr. la Hot5rArea nr. _ din ---"Art.g. - Dupd intrarea in vigoare, pe durata existenlei unei hoterari pot surveni
unele evenimente, precum modificarea, completarea, revocareafincetarea
aplicabilitigii sau abrogarea.

Art.1o. - (r) Modificarea consti in schimbarea expresl a textului unuia sau mai
multor articole, teze ori alineate, dAndule o noui formulare. Pentru exprimarea normativd
a intenliei de modificare se nominalizeazh expres textui vizat, cu toate elementele de
identificare. Proiectul de hotdrare se formuleazr utilizandu-se sintagma ,,se modificd
art._, care ua auea urmd,torul cuprins: ", urmat de redactarea noului text.

(z) Modificarea ori completarea unei hotdrAri este admisi numai dacd nu se afecteaz5
conceplia generald sau caracterul unitar al acestora, ori dac[ nu priveqte intreaga sau cea
mai mare parte a reglementhrilor. in caz contrar, ele se inlocuiesCcu o noud reglementare,
urmAnd sd fie in intregime abrogate.

(3) In cazul in care se modificd sau se completeazd o altd hotirAre, articolele se
numeroteazd cu cifre romane, plstrAndu-se numerotarea cu cifre arabe pentru textele
modificate sau completate.

, Art.11. - Reglementrrile de modificare qi completare se incorporeazd in actul de
bazi de la data intrlrii lor in vigoare, identificAndu-se & acesta, iar interven]iile ulterioare
de modificare sau completare vor fi raportate tot la actul de bazd.

. Art:12: - (r) Completarea unei hotdrAri constd in introducerea unei dispozilii noi,
cuprinzAnd solulii qi ipoteze suplimentare, care se adaugi elementelor structurate existente
prin utilizarea urmitoarei formule de exprimare: ,,Dupd. arttcolul ... / alineatul ... se
introduce un nou articol/alineat, care ua auea urmd.torul cuprins: '.
. (g) Actul de completare poate si dispunb renumerotarea articolelor actului completat

gi reprrblicarea lui, sau ca acestea sd dobAndeascX numirul structurilor corespunzdtoaie din
textul vechi, insolite de un indice cifric pentru diferenliere.

Art.1g. - (r) Revocarea/incetarea aplicabilitilii unei hotlrAri const[ in
retractarea actului administrativ valid gi presupune o manifestare de vointa subsecventd
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celei care a dat nastere actului, prin care se pune capat, se inl5turi sau inceteazi efectele
acestui act.

Art.14. - (t) Prevederile cuprinse intr-o hotirAre, contrare unei reglementlri de
acelaqi nivel sau de nivel superior, vor fi abrogate.

(z) Abrogarea poate fi total5 sau pa(ial[.
(3) in cazul abrogirilor parJiale, intervenite succesiv, ultima abrogare se va referi la

intregul act normativ, nu numai la textele rhmase in vigoare.
(4) Abrogarea unei hotdrAri, par[iald sau totald, are intotdeauna caracter definitiv,

nemaiputindu-se repune in vigoare.
(5) Abrogarea poate fi dispusX, de regul[, printr-o prevedere distincti in fina]ul unei

dispozilii care reglementeaz[ o anumitd problematicl, dac[ aceasta afecteazX reglementdri
conexe anterioare.

Art.1S. - (r) Proiectele de hotdrAri trebuie sI fie insolite de referate de aprobare,
intocmite de iniliatori, in care se vor arita succint :

a) cerinlele care justific[ intervenlia normativd, atAt din punct de vedere al ]egalitelii
gi al oportunitdtii, cat qi al eficienlei gi eficacitl1ii;

b) efectele aurte in vedere prin noua reglementare in funclie de obiectul
reglementXrii, precum gi, dupd caz, influenla acestuia asupra bugetului local al comunei;

c) fazele parcurse in pregdtirea proiectelor, evidenliindu-se sursele de documentare,
evaluiri statistice, specialigtii consultanli gi alte asemenea surse de informare utilizate;

d) referiri la avizele oblinute qi, dupl caz, influenla acestora asupra proiectelor;
e)menliuni, dupd caz, dac[ se impune modificarea, completarea revocarea/incetarea

aplicabilite$i sau abrogarea unor hotlrAri anterioare in materia respectivi de citre consiliul
local.

(z) Referatele de aprobare la proiectele de hotdrAri se semneazl de iniliatori.
Art.16. - (r) Ininitiatorii proiectelor de hotXrAri vor inscrie proiectele la registraturl

urmind ca primarul comunei s[ le repartizeze compartimentului de resort din aparatul de
specialitate in atribuliile cdruia se incadreazi obiectul reglementlrilor propuse, pentru
elaborarea, in termenul de 3o de zile de Ia inregistrarea proiectului, a raportului de
specialitate.

(z) in vederea emiterii raportului, iniliatorii vor prezenta proiectul de hot5rAre insolit
de referatul de aprobare.

(3) in cazul in care s-au cerut rapoarte de la doud ori mai multe compartimente de
resort acestea vor elabora un raport comun.

(4) Prin raportul compartimentului de resort se asiguri fundamentarea proiectulu'i
de hot[rAre supus dezbaterii consiliu]ui local.

Art.t7. - (r) Pentru proiectele de hotlrAri care au in vedere operaliuni ce fac, potrivit
legii, obiectul controlului financiar preventiv, iniliatorii vor solicita obligatoriu, viza
persoanei abilitate, conform prevederilor art.r4 alin.(1) din Ordonanla Guvernului
n.rlglrggg privind auditul intern gi controlul financiar preventiv, republicat[, cu
modificdrile gi completirile ulterioare.

(z) Viza sau refuzul de vizi se va acorda in termen de 3 zile lucrdtoare de la
prezentarea proiectului de hotdrAre.

(3) Refuzul de vizd va trebui si {ie in toate cazurile motivat in scris.
Art.18. - Proiectele de hotdriri insolite de expunerile de motive gi rapoartele de

specialitate se vor depune la secretarul general al comunei.
Art.19. - Proiectele de hotdrAri insolite de referatele de aprobare gi raportul

compartimentului de specialitate se transmit concomitent, in copie, autorit[1ilor gi
instituliilor publice interesate in aplicarea acestora, in funclie de obiectul reglementirii, care
au obligalia sd analizeze gi si comunice iniliatorului eventuale observalii gi propuneri, in
termen de cel mult 5 zile de la primirea proiectului, precum qi pe site-ul primdriei, care pot
sd comunice in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotlrAri supuse
dezbaterii publice, in termen de ro zile de la publicare.

Art.2o. - Dupi oblinerea punctelor de vedere ale autorititilor gi instituliilor publice,
cdrora li s-a comunicat proiectul de hotXrdre, a propunerilor, sugestiilor qi opiniilor
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cetdlenilol precum qi a mass-mediei, iniliatorul_ definitii'eazl proiectul de. hotxrAre La

opeiulit,n"u^a" definitivare poate pafticipaEi conducitorul compaftimentului de resort din

cadrui aparatului de specialitate al plimarului'-
e"t.=r. _secreiarul generairl comunei transmite proiectele dc hot5rdri qi celelalte

do.o-".rt" comisiilor de 
" specialitate in atribuliile chrora se incadreazh obiectul

reglementdrilor propuse in vederea avizirii.
Art.zz. i 1j Comisia de specialitate cdreia i s-a transmis proiectul d_e hotlrAre

insolit dl documerrtele prevdzute ia art.rg 9i zo, va eiabora, in termen de 5 zile raportul

;;J;ri ia art.r36, alin. (6) din Ordoninla de Urgen![ nr'S7f2otg privind Codul

administrativ.
(z) Avizul comisiei de specialitate va fi transmis secretarului general aI comunei, care

dispune mlsurile 
"or"rprnrftoure 

inaintlrii lui cdtre consilierii locali 9i citre iniliatori,
dupd caz, cel mai tArziu in ziua gedin1ei.' Art.23. - (r) secretarui general al comunei intocmeEte pentru fiecare proiect de

hotXrAre un dosar care va cuPrinde :

a) proiectul de hotXrdie, cu menlionarea iniliatorului;
b) referatul de aProbare;
c) raportul compartimentului de specialitete;
d) avizul, sau dupd caz, aizele comisiilor de specialitate'
(z) Secretarul glneral-al comunei va verifica lndeplinirea condiliilor de-formd qi de

fond pentru fiecare pr|iect de hot[rAre, inclusiv respectarea normelor de tehnicd Iegislativh,

preveizute de Legea nr.z4/zooo, republicati, cu modificirile 9i completirile.ulterioare.
(S) Oac6f in urmi analizei, secretarul general al comunei constatd nerespectarea

p."r"d"iilo. unor acte normative de nivel superior, va restitui la iniliator proiectul de

totdrAre gi celelalte documente pentlu a fi re{hcute in concordanli cu propunerile 9i
observatiile orimite.

(+) in te.men de z zile de la primire, iniliatorul va restitui secretarului general al

comunei, proiectul de hotirire reformulat in mod corespunzItor-'
gjin situalia in care intre iniliator gi secretarul general al comunei existe puncte de

vedere dife.ite, proiectul de hotdrAre va fi prezentat cu obieclii in scris 9i motivate, care vor

fi anexate gi prezentate in gedinla ordinarl a consiliului local.
li.i+. - Secretarul general al comunei prezintX primarului proiectele de hotXrAri

insolite de dbcumentele prJvdzute la art.23 alin (r) Ei eventualele obiec{ii, in vederea

insugirii 9i includerii lor pe ordinea de zi a qedinlei consiliului local.

CAPITOLUL III
DEZBAI'EREA PUBLICAA PROIECTELOR DE HOTARARI

Art.2S. - (r) Proiectele de hotirAri cu caracter normativ care urmeazd a se discuta

in gedinfele consiliului local se aduc la cunogtinla locuitorilor comunei cu cel pulin 3o de

zile inainte de supunerea sple analizl, avizare qi adoptare, printr-un anun! inserat pe site-ul
propriu, afigat ta sediu inlr-un spaliu accesibil publicului qi transmis citre mass-media

io"aa, in conformitate cu prevederile art.7 din l-egea nr.5zlzoo3 privind transparenla
decizionala in administralia publica, cu modificirile 9i completirile ulterioare.

(z) Anuntrul trebuie si cuprindi:
a)data afigdrii,
b)un referat de aprobare privind necesitatea adoptirii actului normativ propus,

c)un studiu de impact gi/sau de fezabilitate, dup[ caz,

d)textul complet al proiectului actului respectiv,
e)termenul-limith, iocul gi modalitatea in care cei interesali pot trimite in scris

propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act nolmativ
(g) Anuntul referitor Ia elaborarea unui proiect de hotarare cu relevan!5 asupra

mediului de afaceri se transmite de cltre iniliator asocialiilor de afaceri 9i altor asocialii legal

constituite, pe domenii specifice de activitate.
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(4) Persoana responsabild pentru rela[ia cu societatea cir.ili, care si primeasch
propunerile, sugestiile Ei opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de hotirAri
propuse este secretarul general al comunei.

(5) Proiectul de hotlrdre cu caracter normativ se transmite spre analizi qi avizare
autorititilor publice interesate numai dupd definitivare, pe baza obser-valiilor qi
propunerilor formulate.

Art.26. - (r) Daci o asocialie legal constituiti sau o altd autoritate publicx a cerut
in scris organizarea de intAlniri pentlu dezbaterea publicd a proiectelor de hotlrAri cu
aplicabilitate generalh, acestea se organizeazr in cel mult ro zile de la publicarea datei Ei
locului unde urmeazi sh fie organizate.

(z) Printre proiectele de hotdrAri cu aplicabilitate generald, care fac obiectul
dezbaterilor publice, se enumdrX: adoptarea bugetului local, adoptarea bugetului fondurilor
externe nerambursabile, adoptarea bugetuiui creditelor externe, adoptarea bugetului
instituJiilor ptblice qi activit6!ilor finantate integral din venituri proprii, stibilirea pre-luritor
medii-la produsele agricole, aprobarea impozitelor Ei taxelor locile, aprobarea Strategiei de
dezvoltare economico-socialr a _comunei, aprobarea Regulamentului de organizlare qi
funclionare a aparatului de specialitate al consiliului local Sohatu, aprobarea doJumentaliei
tehnico-economice pentru obiective de investilii, trecerea unor diumuri de interes local
aflate in- domeniul public, concesionarea prin licitalie publicd a unor spalii aflate in
domeniul public al comunei Sohatu, aprobarea Master - planului privind gestionarea
deEeurilor, aprobarea Sistemului integrat de management al degeurilor solidel aprobarea
Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de
urbanismsau de amenajarea teritoriului din competenta Consiliului local Sohatu, aprobarea
Planului de analizd gi acoperire a riscurilor pe teiitoriul comunei Sohatu, etc.

(3) Proiecteie de hotdriri in cazul cirora se impune adoptarea de solulii imediate, in
vederea evitlrii unei grave atingeri aduse interesului public, se supun adopt5rii in procedura
de urgenld previzuth de reglementlrile in vigoare.

. ^ 
(+) La dezbaterea publici vor participa in mod obligatoriu iniliatorul proiectului de

hotlrAre gi personalul din compartimentul de specialitite care a- redactat raportul la
proiectul de hotdrAre, precum qi. reprezentan{ii autorit5lii publice sau ai asocialiei legal-
constituite care au solicitat organizarea dezbaterii publice.

(s) _Dezbaterile, propunerile gi sugestiile participanlilor se consemneazi intr-un
proces-verbal gi se transmit impreund cu recomanderile icrisL iniliatorului proiectului.

(6) DacS in urma propunerilor gi observafiilor primiie .-uu u-dor modificiri
proiectului de hotdrAre gi referatului de aprobare iniliale, acestea vor fi reformulate in mod
corespunzitor, astfel incit si se refere la forma proiectului de hotirAre care va fi transmis
spre avizare compartimentului de specialitate.

_ (7) Dupd definitivare, originalul proiectului de hot[rare insolit de Referatul de
aprobare, refEcute conform modificdrilor operate, se transmite spre avizare
c3mpartimentului de specialitate, in termen de maximum 3 zile de la primirea proiectului
de hotdrAre, in forma final5.

(B) in situalia in care intre iniliator gi compartimentul de specialitate avizator existd
puncte de vedere diferite, proiectul de hotrrare vi fi avizat in termLn de maximum 3 zile de
la primirea acestuia, cu obiec[ii, care vor fi anexate gi prezentate in cadrul gedinlei ordinare
a consiliului local.

Arit-27. - (r) Anunlul privind gedinla publici se afigeazd la sediul consiliului local
intr-un spa[iu accesibi] publicului, inserat in jite-ul propriu, cu cel pulin 3 zile inainte de
desfrgurare. Acest anunt trebuie adus la cunogtinia cetdienitor 9l a a"socialillo. legrl
constituite 

-care au prezentat sugestii qi propuneri in scris, cu valoare de recomandaie,
referitoare la unul dintre domeniile de intereJpublic care urmeazx sa fie abordat in gedinla
publicr qi va con[ine data, ora qi locul de desfhgurare a qedin[ei publice, precum 9i ordinea
de zi.

^ .(z) Difuzarea anunlului gi invitarea special[ a unor persoane la qedinla publicd sunt
in sarcina persoanei responsabile pentru relilia cu societatea civili.
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(3) Punctele de vedere exprimate in cadrul qedinlelor publice au valoare de
recomandare.

(4) Minuta $edinlei publice, incluzAnd gi'r'otul fieclrui membru, cu exceplia cazurilor
in care s-a hotirAt vot secret, va fi afigatd la sediul consiliului local gi publicatd in site-ul
propriu.

CAPITOLUL tV
DISPOZITII CU PRI\rIRE I-AANALIZA$I SUPUNEREA

SPRE ADOP"IARE A PROIESIELOR DE HOTARARI

Art.28. - Primarul comunei Sohatu, primind proiectele de hotlrAri va asigura
includerea acestora pe ordinea de zi a Eedinlei ordinare a consiliului local gi va dispune
convocarea consilierilor locali gi a invitalilor a cdror prezenll este necesare pentru
desfEgurarea lucrdrilor gedin!ei.

Art.29. - (r)Pentru dezbaterea proiectelor de hotirAri in gedinla ordinari a
consiliului local, secretarul general al comunei va lua misuri de multiplicarea gi
transmiterea acestora consilierilor locali cu cel pu{in 5 zile inainte de data }inerii qedintei.

Art.Bo. - (r) Proiectele de hotirAri incluse pe ordinea de zi aprobat[ de
consiliul local vor fi dezbltute gi adoptate in conformitate cu prevederile OUG nr.57/zor9-
privind Codul administrativ gi cu procedura stabilitX prin Regulamentul propriu de
organizare Ei func{ionare a consiliului local.

(z) in situa{ia in care o propunere sau un proiect de hotdrAre sunt inscrise pe
ordinea de zi a gedinlei ordinare a consiliului local fird semnXtura de avizare a secretarului
general al comunei, primarul comunei va solicita iniliatorului sI motiveze lipsa acestuia
pentru a da posibilitatea consilierilor sd voteze in cunogtinli de cauzd.

(3) Nu line loc de aviz de legalitate eventuala intervenlie a secretarului general
al comunei in timpul dezbaterilor consiliului local, la cererea consilierilor locali.

Art.Bl. - (r) Dezbaterea proiectului de hotirAre va fi precedatd de prezentarea de
citre iniliator a referatului de aprobare care a condus la promovarea proiectului, de citre
qefuI compartimentului de resort a raportului de specialitate qi a avizului comisiei de
specialitate de cdtre pregedintele acesteia sau, un raportor desemnat.

(z) in cazul c6nd documentele aretate la alin.(r) au fost studiate de toli
consilierii, Ia propunerea preqedintelui gi cu votul majoritdlii consilierilor, acestea nu se mai
prezinti.

(3) in situalia cAnd avizul de legalitate aI secretarului general al comunei
asupra proiectului de hotirire este dat cu obieclii, se va da obligatoriu cuvAntul
acestuia pentru a motiva obiecliile.

(4) Dezbaterile proiectului de hotdrAre sunt generale gi pe articole.
(S) DacX prin raportul comisiei de specialitate se propune respingerea

proiectului de hotdrAre, dupd inchiderea dezbaterii generale, preqedintele de gedinld poate
cere consiliului sd se pronunle prin vot.

(6) Consiliul local trece Ia dezbaterea pe articole a proiectului de hotlrAre sau
a propunerilor cu modificlrile lXcute de comisii potrivit avizului comisiei de specialitate.

(7) La discutarea fiec5rui articol consilierii pot lua cuvAntul pentru a-qi
exprima punctul de vedere.

(B) Pregedintele poate supune consiliului local spre aprobare sistarea
disculiilor la articolul dezbdtut.
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(9) in cursul luirilor de cuvAnt pot fi prezentate oral amendamente prir.ind
problemele de redactare sau alte aspecte mai pu!in importante.

(ro) Discutarea arlicolelor incepe cu amendamentele. in cursul dezbaterilor
consilierilor, ini{iatorul sau grupurile de consilieri, pot propune amendamente scrise la
modificirile intervenite in urma examindrii qi definitivirii textului in comisii.
Amendamentele trebuie si se refere la conlinutul unui singur articol.

(rr) in cazul in care amendamentul are consecinle importante asupra
proiectului sau propunerii, pregedintele il poate trimite spre avizare comisiilor abilitate,
suspendAnd dezbaterile. in acest caz, autorul amendamentclor are dreptul de a fi ascultat in
cadrul comisiilor. Acelaqi drept il are gi iniliatorul.

(rz) Discutarea amendamentelor incepe cu cele prin care se propune
suprimarea unora din textele cuprinse in articolul supus dezbaterii, gi dupI
aceea cu cele privind modificarea sau completarea acestuia. Consiliul local se va pronunta
prin vot deschis asupra fiecirui amendament, afar[ de cazul in care
adoptarea unora exclude acceptarea celorlalte.

Art.32. - (r) Proiectelor de hotirAri clrora li s-au adus modificiri de fond, ca urmare
a discutlrii qi aprobdrii lor in gedinla consiliului local, vor fi supuse unei noi avizlri a

secretarului general al comunei.
(z) in cazul in care, ca urmare a noii aviziri de chtre secretarul general al

comunei este necesari operarea unor modificiri de fond, ori avizul este negativ, proiectul de
hotlrAre va fi repus, in mod obligatoriu, pe ordinea de zi a gedinlei consiliului local.

(3) in situatiile previzute la alin.(r) qi (e) avizul secretarului general al
comunei va fi precedat de un nou aviz al comisiei de specialitate gi un nou raport al
compartimentului de resort.

Art.B3. - (r) DupX inchiderea dezbaterilor generale gi pe articole se supune votului
fiecare articol in parte gi proiectul de hotlrAre in ansamblul sXu.

(z) inaintea inchiderii dezbaterilor, iniliatorul proiectului de hotirAre poate
cere, motivat, retragerea sau amAnarea proiectului de pe ordinea de zi.

Art.34. - (r) Dezbaterile din cadrul qedinlelor consiliului local, precum gi modul in
care Ei-a exercitat votul fiecare consilier local se consemneazi intr-un proces-verbal, semnat
de pregedintele de gedin!5 qi secretaruI general al comunei, care iqi asum5, prin semnltur[,
responsabilitatea veridicitXlii celor consemnate.

(z) l,a inceputul fieclrei gedinte de consiliu local, pregedintele de gedinli
supune spre aprobare procesul-verbal al qedinlei anterioare, consilierii locali avAnd dreptul
se conteste conlinutul procesului-verbal Ei si ceari menlionarea exacti a opiniilor exprimate
in gedinla anterioarl.

(3) Procesul-verbal qi documentele care au fost dezbdtute in gedintd se depun
intr-un dosar special al gedinlei respective, care va fi numerotat, semnat gi sigilat de
pregedintele de gedinll 9i de secretarul general, dupd aprobarea procesului-verbal.

(4) O copie a procesului-verbal se va afiga in termen de 3 zile de la terminarea
qedinlei la sediul consiliului local qi, dupd caz, pe pagina de internet a consiliului locai, prin
grija secretarului general al comunei.

Art.3S. - Dup[ semnarea hotdrAri]or adoptate in gedinla ordinar[ a consiliului local,
prin grija secretarului general al comunei se va asigura:

a) inregistrarea gi numerotarea hotlrArilor in registrul special de evidenld, in
cadrul anului calendaristic'** * *'*-'bi;;;t";iia 

hotdrArilor de indatd, dar nu mai tdrziu de ro zile lucrltoare de
la data adoptXrii, prefectului judelului, pentru a-qi exercita atributul prevXzut la art.19
alin.(r) lit."e" din Legea nr34ol2oo4 privind institulia prefectului, republicati, cu
modificirile qi completdrile ulterioare.

Art.B6. - In termen de 5 zile de la data comunicirii oficiale cdtre prefect, secretarul
general al comunei va asigura, dupd caz :

a)aducerea la cunogtinli publici a hotlrArilor cu caracter normativ;



b)transmiterea hotiririlor la instituliile Ei/sau autoritelile 
_ 
interesate ori

obligate a asigura aducerea Ia indeplinire, dacl pentru acestea nu s-a cerut de cltre prefect

reanalizarea lor;
c)prezentarea in qedinla ordinari a consiliului local a hothrArilor pentru care

s-a cerut ,"unuiiru."u, in vedeiea modificirii sau revocf,rii. Consiliul local se va plonunta
prin hotirAre, potrivit metodologiei din prezentul regulament'' a"t.SZ. - Aducerea la cunoEtinla publicd a hot[rArijor cu caracter normativ, insolite

de expuneri-le de motive, se face, prin publicarea acestora pe siteul consiliului local, cu

...p"itur.u dispozi1!ilor art.197 aiin.(4) din OUG nI.57/2019-privind Codul administrativ'
Art.g8. - (i) OupX inirarea in vigoare a hotXririlor consiliului local, acestea pot fi

supuse modificdrii, completdrii, revoclrii/incetlrii aplicabilit[1ii, abrogdrii, suspenddrii 9i
reiublichrii sau altele u.6-"n"u, cu respectarea prevederilor Legl\nr.z4lzooo, republicati,
cu modificdrile si completdrile ulterioare.

(z) in cazul cAnd se va interveni asupra unei hotirdri printr-unul din
procedeele prevlzute la alin.(l) aceasta se va putea face numai pe baza unei hotlriri a

consiliului local gi cu respectarea termenului stabilit in acest scop sau din proprie iniliativd,
cu respectarea ieguliloi prevdzute in Cap.VI din Legea 1g.24f2ooo, republicatd, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare.
- 

(3) Orice intervenlie asupra unei hotlrAri a consiliului local frcutd in condiliile
prevdzute la alin.(r) qi (z) se va lace tot printr-o hotdrAre a consiliului local'

","Hlh?iHhL"
Art.Bg. - Referatele de aprobare Ei avizele originale, variantele gi{ormele succesive

ale proiecteior de acte care fac obiectul reglementirii prin prezentul regulament, precum 9i
un original al hotdrArii se pistreazh la Compartimentul Administralie Publici, astfel incAt sX

se asigure cunoaqterea intregului proces de elaborare a actelor respective.
Art.4o. - (r) i" situalia in care impotriva unei hotdrAri a consiliului local se

introduce acliune la instanla de contencios administrativ, secretarul general al comunei va

comunica aceasta de indatd consiliului local Ei iniliatorului care are obligalia sE reanalizeze

actul respectiv, pronunlAndu-se in termen de 5 zile, cu propuneri de menlinere, de

modificare gi/sau completare, ori revocare, incetare a aplicabiliteli acestora.- 
(z) Propunerile iniliatorului redactate sub forma unei note care exprimd

punctele de vedere aie acestuia vor fi comunicate contestatarului, prin grija secretarului
general al comunei.- (S) Primarul va lua mhsuri ca sd se suslind in fala instanlelor de judecatl
prevederile actelor ce fac obiectul contesta[iilor.

Art.41. - Prezentul regulament poate fi modificat gi/sau completat prin hot[rdre a
consiliului local, in conditiile legii, 9i cu respectarea normelor de tehnicl legislativd
prevdzute in Legea nr.z4f zooo, republicatx, cu modificirile Ei completdrile ulterioare.
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