
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSII]LIL LOCAL

AL ORA$( rL(il (:AZit{ E Sl',r

HorAnAnp
privind aprobarea Regulamentului de organizare;i func{ionare al
Consiliului Local al oraqului ClzIneqti pentru mandatul2020-2024

Consiliul Local al oraqulti Cdzdneqti, judeful Ialornila, intrunit in Eedinfa
extraordinara din data de 27 NOIEMBRIE 2020

Avdnd in vedere referatul de aprobare nr. 6[^W din fu, // .2020 al
Prirnamlui oraqului Cazaneqti ;

ExaminAnd.
- raportul Cornpartirnentului Juridic qi Resurse Umane nr.6[95 ain

23,tt 2o2o
- avrz:ul Cornisiei pentru prognozd qi prograrne de dezvoltare econotnicd,

activitali econornico-financiare, investilii, organtzare qi funcfionare a serviciilor
publice de interes local, reahzarea lucrdrilor publice nr. I .2020,

- avrz:ul Cornisiei pentm problerne juridice, apdrarea ordinii si liniEtii publice,
disciplina, rninorit5{i" relafii cu sindicatele, ONG-uri, agenti economici qi alte
organizafii nr. l_.2020;

- avizul Cornisiei pentm rnuncd Ei protecfie social5, invS{5rndnt, activitdli
social-culturale, sport, sdndtate, farnilie qi protec{ia copilului, respectarea

drepturilor cetdJenilor, sport nr. .2020;
in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit. a) coroborat cu cele ale

alin.(3) lit. a) teza a 2-a din Ordonanfa de urgenfa a Guvernului nr.57 12020 privind
Codul adrninistrativ, cu rnodificarile qi cornpletdrile ulterioare;

i, temeiul prevederilor art. 139, alin.(l) din Ordonar-rla de urgen!5 a

Guvernuli nr.5712019 privind Codul adrninistrativ, cu rnodificdrile si completdrile
ulterioare,

HorARAgrE:

Art.l. Pentru rnandatul 2020-2040, se aprobd Regulamentul de organizare qi

ftrnc{ionare al Consiliului Local al oraqulri Clndneqti, confonn anexei care face
parte integrantd din prezenta hotf,rdre.

Art.2. Prezenta hotdrdre va fi adusl la indeplinire de consilierii locali din
rnandatul 2020-2024 9i adusa la cunoqtin!5 publicd de cdtre secretar general al UAT
Cazaneqti prin publicare pe site-ul prirnariei pL1!-ltilr!l_(Iilrllrl_!_l.r\^_rll-r_lLLg$1LLle,

secfiunea Consiliul Local.

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta

OE



JUDETUL TALOMITA
PRIMARIA ORASULUI CAZiNESTI

Nr. 6678 din 20.11.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotirf,re privind aprobarea Regulamentului de

organizare;i functionare al Consiliului Local al ora;ului ClzInegti,
pentru mandatu I 2020 -2021

Prin proiectul de hotdr6re supus dezbaterii se propune aprobarea Regulamentului

de organizare qi func{ionare a Consiliului Local al oraqului Cdz[neEti.
Proiectul de hotirAre este liurdarnentat atAt dirr punct de vedere juridic, cAt qi dirr

punct de vedere al oporrunitatii.
Consiliul Local al oraqului C[z[neEti a fost declarat legal constituit prin Ordinul

Prefectului jude{ul lalomila nr.603 din 3 I . 10.2020. iar potrivit prevederilor att. 129 alin.(2)
lit. a) coroborat cu cele ale a1in.(3) lit. a) teza a2-a din Ordonanta de urgen!6 a Guvernului
nr.5712020 privind Codul administrativ, cu modificdrile ;i cornplet[rile ulterioare.
organizarea gi funclionarea consiliului local are la bazd un Regulament care constituie
cadrul legal cornplet pentru des{Equrarea activitltii sale.

Proiectul de regularnent este structurat in capitole care cuprind: (irn.rliluirea
c'on.siliului loc'al, Orgonizarea cttnsiliului lot'al, l'.unclionare a c'rsn.siliului loc'al,

l)izolyarea con^siliului loc'al, l)i.;pozilii privind exerciturea mandatului de ale.; loc'ol,

lncompatibilitayile aleqilor locali ;i c'onflic'tul dc interese, Rd.spuntlerea ale;ilor locoli.
Un capitol imporlant al regularnentului este rezelat liunc'liondrii ('.on.;iliului

Loc'al. cuprinzAnd dispozilii privitoare la rolul Ei atribufiile consiliului local. functionarea
acestuia, procedura de vot, comunicarea hotlrArilor consiliului local, dispozilii privind
participarea la procesul de elaborare qi dezbatere a proiectelor de hotlrdre. De rnenlionat
c6. in dispoziliile privind rolul qi atribufiile sunt cuprinse prevederi referitoare la rnandatul

consilierului local. condifile speciale de erercitare a mandatului de consilier local precum

;i atribufiile consiliului local. in secliunea limc'!ionaraa (.'.onsilitrltti l,oc'al sunt detaliate

tipurile de qedinle. prevederi cu privire la convocarea" la ordinea de zi,la proiectele de

hot[rdri. la cvorum qi deslEgurarea gedinfelor. in secliurtea Proc'edura dc trol suttt

prevederi cu privire la adoptarea hotf,rdrilor precurn qi votul necesar penfru anumite
domenii in care sunt adoptate hotf,rAri. in sec{iunea Comunicarea hotirdrilor consiliului
local sunt prevlzute tipurile de acte adrninistrative adoptate de consiliul local,

comunicarea qi aducerea la cunoqtin(d a acestor acte, regulile cu privire la comunicarea
actelor cu caracter normativ gi celor cu caracter individual precum ;i cum are loc
verificarea legahtalii hot[ririlor de consiliu local. Dispoziliile privind participarea la

procesul de elaborare gi dezbatere a proiectelor de hotlrdre cuprind prevederile pentru
iniliativa cetdfeneascl Ei adunarea cet[{eneasc[.

De asemenea. regularnentul cuprinde nonne privind exercitarea rnandatului de ales

local, stabilind drepturile qi obligaliile ce revin consilierului in aceastd calitate, faptele

care constituie abateri disciplinare gi sanc{iunile ce pot fi aplicate in cazul s[vdrqirii 1or.

Consider6nd cI sunt indeplirrite condiliile de legalitate qi oportunitate. propun

Consiliului Local, adoptarea hotarArii irr forma qi conlinutul prezentate in proiect.

PRIMAR,
STELIAN TRAIAN



JUDETUL IALOMITA
PRIMARIA ORASULUI C AZANESTI
COMPARTIMENTUL JURIDIC SI RESURSE UMANE
Nr. 6695 din 23. 11.2020

RAP ORT

la proiectul de hotlrAre privind aprobarea
Regulomentului de organizare si funclionore al Consiliului
Local ol ora;alui Cazanesli pentru mandatul202D - 2024

Prin prezentul proiect de hotdr6re se propune aprobarea de cdtre
Consiliul Local a unui nou Regulament de organizare si funcfionare a
acestuia, in acord cu prevederile Ordonan(ei de Urgenta a Guvernului
nr.57 l20l 9 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare.

Organrzarea si funclionarea administra(iei publice locale este
reglementata in prezent de o serie de acte normative, principalul act
este reprezentat de Ordonan(a de Urgenta a Guvernului nr.5712019
privind Codul administrativ, cu completdrile ulterioare. Acest act
normativ sistematizeazd, si abroga o serie de acte normative,
enumerate la art. 597, alin(2) din cuprinsul ordonanfatei, printre care
se numdr5:

- Legea nr.21512001 a administra{iei publice locale,
republicata, cu modificdrile si completarile ulterioare, cu
exceplia art.30-34,55 ,5511 ,art. 79alin.( 1 ),
88,89,90,99,9911,101 si art. 102 care se abrogala data
desfrqurdrii alegerilor pentru alegerea autoritdlilor
administraliei publice locale care se organizeazdincepAnd cu
anul 2020.

- Ordonan[a Guvernului nr. 3512002 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare si funcfionare a



consiliilor locale, republicata cu modificdrile si completdrile
ulterioare.

- Legea nr.39312004 privind statutul aleEilor locali, cu
modificdrile si completarile ulterioare.

Raportat la reglementdrile in vigoare conform cdrora ,, Consiliul
local are iniliativa si hotardqte, in condi{iile legii, in toate
problemele de interes local cu exceplia celor care sunt date prin
lege in competenta altor autoritdli ale administra{iei publice
locale sau centrale" , potrivit art. 129 alin. (3), lit. a) din
Ordonanfa de urgenta a Guvernului nr. 5712019, consiliul local
aproba statutul ora;ului , precum si regulamentul de organizare si
funclion are a acestuia.
Prccizez faptul ca in situafia acestui proiect de hot[rdre sunt
incidente prevederile Ordonanfei de Urgenta a Guvernului nr.
57 12019 privind Codul administrativ, cu completdrile ulterioare,
in a cdror implementare si aplicare a fost elaborat acest proiect.

Avdnd in vedere faptul capala la aceasta data nu a fost aprobat
prin ordin al ministrului de resort, modelul orientativ al
regulamentului de organizare si func{ionare a consiliului local, in
aplicarea prevederilor art. 129, alin (3), lit. a) din Ordonan{a de
Urgenta a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ si

fin6nd seama si de obligalia prevdzutdla art. 632 din acelasi act
normativ in sarcina consiliilor locale cu privire larevizuirea
regulamentelor de organizare si func{ionare, se impune aprobarea de
cdtre Consiliul Local a unui nou Regulament de organizare si
func{ion are a acestuia.

Supun aprob[rii plenului consiliului local prezentul proiect de
hotdr6re, in forma si conlinutul prezentat.

CONSILIE#. JURIDIC,


