
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
(:OI{SIULIL LOCAL

AL o RAS(/ LLil c:AzAx ti gtL

PRorECTDEHorAnAnn
pentru modificarea qi completarea Regulamentului de organizare qi func(ionare

al Consiliului Local al oraqului CIzIneqti pentru mandatul 2020-2024
aprobat prin Hotlrirea Consiliului Local nr.81127.11.2020

Consiliul Local al oraqului C[z5negti, judequl Ialomita, intrunit de indata in qedinta
ordinarl din data de 29IANUARIE 2021.

Avdnd in vedere:
- referatul de aprobare ff. l4lt din il. o t .2021 al Primarului oraqului

Cdzdnegti;
- Adresa Instituliei Prefectului nr.l89 din 06.01.2021 inregistrat[ la Primlria

oraqului C[zlneqti slb nr.24ll7 din 07.01 .2021;
Examinind:
- raportul Compartimentului Juridic qi Resurse Umane nr. 2o / din

/J. ot zozt;
- avizul Comisiei pentru probleme juridice, apirarea ordinii qi liniqtii publice,

disciplina, minoritlli, relalii cu sindicatele, ONG-uri, agenfi economici qi alte organizalli
nr. din- 

-in 

.orrro.-itut. ., irevederile art.l29 alin.(2) lit. a) coroborat cu cele ale alin.(3)
lit. a) teza a 2-a drn Ordonanla de urgen{I a Guvernului nr.5712020 privind Codul
administrativ, cu modifi cdrile qi completlrile ulterioare ;

in temeiul prevederilor art. 139, alin.(l) din Ordonan(a de urgenld a Guvernului
ru.5712019 privind Codul administrativ, cu modificlrile gi complet[rile ulterioare,

HOTARAgTE:

Art. I Articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul de organtzare qi func{ionare al
Consiliului Local al oraqului Cizlneqti pentru mandatul 2020-2024, aprobat prin
Hotdrdrea Consiliului Local nr.8l din 27.1L2020, se completeazd, qi va avea urmdtorul
cuprins:

,,Art. 23 (1) $edin{ele consiliului local se desfbqoari legal in prezenlamajoritilii
consilierilor locali in func{ie. Se considerd prezenli la ;edinld ;i consilierii locali care
participd prin u ti lizarea oricdror mij loace electonice."

Art.II. Articolul25 alineatul (a) din Regulamentul de organizare gi funcgionare al
Consiliului Local al oraqului Cizdneqti pentru mandatul 2020-2024, aprobat prin
Hotirdrea Consiliului Local nr.8l din27.11.2020, se abrogl.

Art.I[. Regulamentul de organizare gi funcfiorrare al Consiliului Local al oraqului
Cdz[neqti pentru mandatul 2020-2024 modificat potrivit prezentei hotdrdri va fi adus la
cunogtinfd publica de cdtre secretar general al UAT Cazaneqti prin publicare pe site-ul
primdriei prim aria@primari acazanesti il. ro, secliunea Consiliul Local.

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta

DE



JUDETUL IALOMITA
PRTMARTA oRA$uLUr cAzANngu
Nr. 142 din 11.01.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirire pentru modificarea qi completarea Regulamentului de

organizare gi func{ionare al Consiliului Local al oraqului C5z5negti pentru mandatul
2O2O'2O24 aprobat prin HotI r6rea Con siliu Iu i Local nr.8l 127 .11.2020

Prin prezentul proiect de hotardre se propune rnodificarea qi completarea
Regularnentului de organizare qi funcfonare al Consiliului Local al oraqului
Cazdneqti pentru rnandatul 2020-2024, unnare adresei Instituliei Prefectului nr.l89
dirr 06.01.2021 inregistratd la Prirniria oraqului Cdzdnesti sub nr.24ll7 din
07.01 .2021 .

Pnn Hotdrdrea Consiliului Local nr.8ll27 .11.2020 a fost aprobat Regulamentul
de organizare gi funcgionare al Consiliului Local al oraqului Cazdnegti pentru
rnandatul 2020-2024.

Prin adresa sus-ilrentionat5, Institulia Prefectului reanalizarea hotir6rii sus-
rnenqionate cu privire la urmdtoarele:

- a atras aten{ia cu privire la prevederile art. 137 alin.l, teza a 2-a din O.U.G.
nr' 5712019 privind Codul administrativ, cu rnodificdrile qi completdrile ulterioare
potrivit cdrora ,'Se consi derd, prezen{i la qedin{a qi consilierii locali care participa prin
trtilizarea oricdror rnijloace electronice." pentru a fi incluse la art. 23 a1in. 1 din
Regularnentul de organizare qi func{ionare a Consiliului local, anexd la hotirare;

- nu au fost stabilite care sunt alte atributii qi insdrcindri pe care comisiile de
specialitate le pot indeplini la nivelul consiliului local la care se face referire la arr.25
alin.4,lit. a) din Regulament;

- nu au fost stabilite care sunt condiliile in care pre$edintele de gedin{a asigurd
men{inerea ordinii in cadrul qedinlelor consiliului local la care se face referire la art.
25 alin. 4,lit. b din Regulament, ,

- nu au fost stabilite care sunt alte situalii, ir afara celor prevdzute la art. 137
alin. 2, lit. a)-d) din Codul adrninistrativ, in care consiliul local considera absen{d
rnotivatd a unui consilier local la qedin(ele consiliului local la care se face referire la
art.25 ahn. 4,lit. c) din Regularnent;

- nu a fost stabilita tipologia problernelor pentru care preqedintele permite unui
consilier local sd rdspundd intr-o problernd de ordin personal la care se face referire
la art. 25 alin. 4,lit. d) din Regularnent,

- considerd ci procentul cu privire la indernnizalialunard a consilierilor locali
nuvizeazi func{ionarea consitiului local referitor la carese face referire la art. 25 alin.
4, rit.0 din Regularnent, indemniza[ia fiind prevd,zutd,la cap. III, Sec{iunea I -
"Drepturile aleqilor locali" din Codul adrninistrativ qi nu la Cap. III, Secjiunea a 4 -a



-"Func{ionarea consiliului local". Prin urtnare, se considerd, cd in spe[d nu sunt

incidente prevederile art. 139 alin. (3), lit. i) din O.U.G. rtr. 57 I 2019 privind Codul

adrninistrativ, cu modificdrile qi cornpletdrile ulterioare.

Pomind de la aceste considerente se propune completarea art.23 alin.(1) cu cele

rnen{ionate rnai sus de Institulia Prefectului gi abrogarea art.25.

Fala de cele sus-mentionate, propun aprobarea proiectului de hotdrdre in fonna

qi conqinutul prezentat.

PRTMAR,

STELIAN TRAIAN



JUDETTIL IALOMITA
PRr MiRrA oRAgu LUI cAzaxugrt
Nr. 142 din 11.01.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotlrire pentru modificarea qi completarea Regulamentului de

organizare gi func{ionare al Consiliului Local al oraqului CIzIneqti pentru mandatul
202G2O24 aprobat prin Hotirffrea Consiliului Local nr.81127.11.2020

Prin prezentul proiect de hotar6re se propune rnodificarea qi completarea

Regulamentului de organizare qi funclionare al Consiliului Local al oraqului

Cdzdnegti pentru rnandatul 2020-2024, unnare adresei Instituliei Prefectului nr.189

din 06.01.2021 inregistratS la Primdria oragului Cazdnegti sub nr.24ll7 din

07.01 .2021.

Prin HotarArea Consiliului Local nr.8l 127 .11.2020 a fost aprobat Regulamentul

de organizare qi funcfonare al Consiliului Local al oraqului Cdzdneqti pentru

mandatul 2020-2024.

Prin adresa sus-menqionatd, Institulia Prefectului sa solicitat reanalizarea

hotararii sus-mentionate cu privire la unndtoarele:

- a atras atenlia cu privire la prevederile art. 137 alin. I , teza a 2-a din O.U.G.

nr. 5712019 privind Codul administrativ. cu rnodificdrile qi complet6rile ulterioare

potrivit cdrora,,se considerdprezen{i la qedinla gi consilierii locali care participd prin

utrlizarea oricdror rnijloace electronice." pentru a fi incluse la art. 23 ahn. I din

Regularnentul de organizare qi func{ionare a Consiliului local, anexd la hotdr6re;

- nu au fost stabilite care sunt alte atribu{ii qi insdrcinari pe care comisiile de

specialitate le pot indeplini la nivelul consiliului local la care se face referire la art.25

alin.4,lit. a) dirr Regulament;

- nu au fost stabilite care sunt condiliile in care pre$edintele de qedintra asigurd

men{inerea ordinii in cadrul gedinlelor consiliului local la care se face referire la art.

25 alin. 4,ht. b din Regulament, ,

- nu au fost stabilite care sunt alte situalii, in afara celor previzute la art. 137

alin. 2.lit. a)-d) din Codul adrninistrativ. in care consiliul local considerd absenJd

motivatd a unui consilier local la qedinlele consiliului local la care se face referire la

art.25 alin. 4" lit. c) din Regulament:

- nu a fost stabilita tipologia problemelor pentru care pre$edintele permite unui

consilier local sd rdspundd intr-o problernd de ordin personal la care se face referire

la art.25 ahn. 4,lit. d) din Regularnent;

- considerd cd procentul cu prir,ire la indernniza\ia lunard a consilierilor locali

nuytzeazi func{ionarea consiliului local referitor la care se face referirelaart.25 alin.
4. lit. 0 din Regularnent, indernnizalia fiind prevdzutd la Cap. III, Sec{iunea I -

"Drepturile aleqilor locali" din Codul adrninistrativ qi nu la Cap. III, Sec{iunea a 4 -a



JT,TDETUL TALOMITA
PRI MARIA ORA$TILU I CAZANE$TI
Nr. 201 din 13.01.2021

R{PORT
la proiectul de hotlrire pentru modificarea gi completarea Regulamentului de

organizare gi func(ionare al Consiliului Local al oraqului CEzineqti pentru mandatul
2A0-2O2I aprobat prin Hotirflrea Consiliului Local nr.8l127.11.2020

Modificarea 9i completarea Regulamentului de organizare 9i funclionare al

Consiliului Local al oragului Clzdnestl pentru mandalul 2O2O-2O24, urmare adresei
lnstituliei Prefectului nr.189 din 06.01.2021inregistrat5 la Primiria oragului C5zdnesti sub

nr.24/ 77 din 07.OL.2O2L.

Prin adresa sus-mentionatS, Institu!ia Prefectului reanalizarea hotirArii sus-

mentionate in sensul modificirii acesteia deoarece art. 137 alin.1, teza a 2-a din O.U.G. nr.
57/20L9 privind Codul adminlstrativ, cu modificirile 9i completirile ulterioare nu au fost
incluse la capitolul ,,Funclionarea Consiliului local", nu au fost stabilite care sunt alte
atributii gi ins5rciniri pe care comisiile de specialitate le pot indeplini la nivelul consiliului
Iocal la care se face referire la art. 25 alin. 4, lit. a) din Regulament; nu au fost stabilite care
sunt condi!iile in care pregedintele de gedin!5 asigurd mentinerea ordinii in cadrul
gedinlelor consiliului local la care se face referire la art. 25 a lin. 4, lit. b din Regulament; nu
au fost stabilite care sunt alte situa!ii, in afara celor previzute la art. 137 alin.2, lit. a)-d)
din Codul administrativ, in care consiliul local consideri absenl5 motivati a unui consilier
local la qedinlele consiliului local la care se face referire la art. 25 alin.4, lit. c) din
RegulamenU nu a fost stabilitS tipologia problemelor pentru care presedintele permite
unui consllier local si rSspundi intr-o problemi de ordin personal la care se face referire
la art. 25 alin.4, lit. d)din Regulament; considerS c5 procentul cu privire la indemniza!ia
lunarS a consilierilor locali nu vizeazd funclionarea consiliului local referitor la care se face
referire la art. 25 alin.4, lit. f) din Regulament, indemnizalia fiind prevSzutd la Cap. lll,
Sectiunea 1-"Drepturile alegilor locali" din Codul administrativ gi nu la Cap. lll, Secliunea a
4 -a -"Funclionarea consiliului local". Prin urmare, se considerd cd in speli nu sunt
incidente prevederile art. 139 alin. (3), lit. i) din O.U.G. nr. 57 / 2}tg privind Codul
administrativ, cu modificirile 5i completirile ulterioare.

Prin proiectul de hoti16re promovat se propune:
- Completarea art. 23 alin. (1)din Regulamentul de organizare 9i functionare al

consiliului Local al oragului cizinesti pentru mandatul 2o2o-2o24, aprobat prin Hoti16rea
consiliului Local nr.81 din 27.1,L.2o2o, cu ,,se considerd prezenli la sedinld gi consilierii locali
care porticipd prin utilizarea oricdror mijloace electonice,"

- Abrogarea art.25 alin.(4)din Regulament.

CONSITIER JURIDIC,

BARBU ANASTASE


