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Hot5rffrea nr. 6A I 2017
privind modificarea ;i completarea

Regulamentului de organizare gi funclionare a Consiliului I ocal Lelcani

CONSILIUL TOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit ld lucrlrile qedintei ordinare
din data de 31 iulie 2A17,

Av6nd in vedere:
- Nota de fundanentare nr.578 612A"07 .2017 qi proiectul de hotdrdre nr.5783/20.07 .2077 pentru modificarea qi

completarea Regulamentului de organizare qi funclionare a Consiliului Local Lelcani qi stabilirea unor
mlsuri de remediere a unor disfunclii gi neregularitdli, proiect iniliat de domnul consilier local Ursache
Ovidiu;
- referatul nr.6OOU26.O7.2017 intocmit de secretarul cornunei privind modificarea gi completarea ROF a
consiliului local Lelcani;
- Raportul pregedintelui Comisiei cu atribufii.juridice qi de regulament din cadrul Consiliului Local Ir{cani
inregistrat sub nr.578612017 cu privire la unele disfunclii gi neregularitSli care se manifestd in activitatea
autoritAtii deliberative ;i in ce priveqte raporturile funcfionale ale acesteia cu autoritatea executivl locald qi

cu aparatul de specialitate al primarului
- Regulamentul de organizare qi funclionare a Consiliului l,ocal LeEani aprobat prin HCL nr.23 din
71.07.2012
-Cadrul legal oferit prin Legea ruAl2A17 " Legea nr.215l2}A1, republicat[. privind administrafia publicd

locald; ; Legea nr.393120}4 privind Statutul alesilor locali" Ordonanta Guvernului Romaniei m. 3512002
pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobata prin Lege
6732AO2, kgea nr.67120A4 privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, cu modificirile gi

completdrile ulterioare; Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica; Legea
nr.24120A0 privind normele de tehnica legislativa; Ingeanr.5442A01 privind liberul acces la informatii de
interes public; Irgea u.3392A04 priv,ind descentralizarea administrativa; prevederile afi. 4A din Legea
753120L7

-Avizul de legalitate dat de secretarul comunei qi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Lefcani
- prevederile lrgii 5212}CI3 privind transparenla decizionalS in administra{ia publici locald;

In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.27512007 privind administratia publica
locala, republicat6, cu modific6rile gi complet6rile ulterioare

norAnA;rr:

Art.l Pe data adoptdrii prezentei hotdrAri, Regulamentul de organizare ;i funcliqnare u Consiliului
Local Lelcanise modifica qi se completeazd. dupl cum urmeazd:

1: Articolul 10, lit.c se modifici gi va avea urmitorul con{inut:
c) semneaz[ hotdr6rile adoptate de consiliul local, preoum qi procesul verbal al qedinlei, certificdnd ;i
r5spunzdnd, impreund cu secretarul, de realitatea, veridicitatea, exactitatea, conformitatea cu dezbaterile,
ludrile de cuvdnt sau textele votate de consiliu qi de corectitudinea conlinutului acestora;

2. Articolul34 se modifici gi se compteteazil dupi cum urmeazl:
Art.34 (l) Tematica qedinJelor consiliului local se stabileqte in qedin{a de plen din ultima lun[ a trimestrului
pentru trimestrul urmdtor qi cuprinde proiecte de hotdrdri, rapoarte ale primarului, viceprimarului, qefilor de



compartimente sau ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informlri ale conducdtorilor
instituliilor/serviciilor publice locale sau care se afld sub autoritatea consiliului, proiecte/programeistrategii
de dezvoltare, acorduri de parteneriat, proiectele bugetelor, execuliile bugetare gi situafiile financiare
trimestriale sau anuale, documentalii tehnico-economice, de urbanism etc. timpul acordat declarafiilor
politice, intrebdrilor, interpeldrilor, petiliilor gi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului.

(2) Proiectul ordinii de zi se intocmeqte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului,
comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetdtenilor.

(3). Ordinea de zi a qedinfelor de plen cuprinde temele planifrcate gi alte materiale, proiecte de
hotdr6ri etc. fiind inscrisd in cuprinsul invitaliei de qedintd transmisd consilierilor gi este adus6 la cunoqtin(a
locuitorilor prin mass-niedia sau prin orice alt mijloc de publicitate. Proiectul ordinii de zi se supune
aprobdrii consiliului local.

(4) Proiectele de hotdr6ri qi celelalte probleme asupra cdrora urmeazl, s5 se delibereze se inscriu pe
ordinea de zi numai dacd sunt temeinic fundamentate in sensul c[:
-respecti normele legale ;i actele locale de autoritate care reglementeazd activitatsa in domeniul vizat
-sunt inso{ite de nota de fundamentare intocmitS de iniliator, iar din confinutul acesteia rezultd necesitatea,
oportunitatea, sustenabilitatea ;i legalitatea actului de autoritate propus qi a dobumentaliilor care fac obiectul
acestora
- existd raportul compartimentuluilcompartimentelor de specialitate din cadrul primiriei, al administratorului
public sau responsabilului pe domeniu prin care se pun la dispozifie informafiile, se face trimitere la actele
normative incidente qi la documentele oficiale pe care le delin in legdturd cu obiectul actului de autoritate in
cauzd qi certificl indeplinirea condiliilor tehnice, legale, financiare, patrimoniale, urbanistice, sociale sau/;i
de mediu, dupd caz, atAt in ce priveqte proiectul de hotdrdre propriu-zis, cdt qi actele juridice, documentafiile,
proiectele sau reglementdrile ce fac obiectul acestuia
- proiectul de hotdr6re este avizat pentru legalitate de cdtre secretar, care direct sau prin intermediul
consilierului juridic al CL are obligatia sd verifice dacd documenta{iile, contractele qi celelalte acte supuse
aproblrii existd, au viza de legalitate a compartimentului juridic, sunt vizate pentru control financiar
preventiv qi sunt asumate prin semndturd de faetorii cu rdspunderi in domeniu, respectiv de cltre conducerea
primdriei.
- se bazeazd, in cazul unor proiecte majore sau in cazuriie prevdzute de lege. pe analize, pe prognoze, pe

studii de oportunitate sau de impact, pe doeumentafiile tehnico-economice prevSzute de legislafie pentru
obiectivele de investilii ;i au fost oblinute in prealabil avizelelaproblrile prevdzute de lege sau solicitate de

cdtre consiliul local
- existi confirmarea respectdrii legislaliei privind transparenfa decizionald
- existd viza de CFPP pentru proiectele de hotdr6ri qi pentru documentele prin care se fac operaliuni ce

antreneazd fondurile bdneqti sau/qi patrimoniul comunei
- existd avizul comisiilor de specialitate cdrora le-au fost transmise in acest scop, care vor face obligatoriu

referire la aspectele ce fin de fundamentarea proiectelor de hotlr6ri a$a cu este reglementatd de prezentul
regulament

(5) $efii de compartimente din cadrul prim6riei, administratorul public ;i responsabilii pe domenii,
au obliga(ia de a intocmi, prezenta qi susfine rapoartele de specialitate la proiectele de hotdrAri ale consiliului
local, asigur6nd conlinutul prevdzut la alineatul precedent al acestora, rdspunzind de exactitatea, caracterul
complet qi de corectitudinea informa[iilor qi datelor pe care le con{in qi a argumentelor tehnice, economico-
financiare qi juridice pe care le invoc[ in suslinerea punctelor de vedere exprimate qi a solu{iilor propuse.

Prezen[a acestora la qedin[ele de comisie sau de plen ale consiliului local in vederea suslinerii rapoartelor
este obligatorie, invitaliile de participare frcdndu-se in scris, de cdtre preqedintele sau secretarul comisiei,
respectiv de c[tre preqedintele de gedinld qi secretarul comunei sau de.cdtre ini{iatorul proiectului. Pentru
proiectele.de hotdrAri inifiate de citre primar sau de cdtre viceprimal solicitarea gi depunerea rapoafielor,
respectiv prezen\a gefilor de compartimente gi a administratorului public la qedintele de comisie sau de plen

in vederea suslinerii punctelor de vedere gi propunerilor fficute se asigurd prin grija acestora.

(6) Primarul si secretarul comunei au obligafia de a solicita ?n scris, de a line evidenfa, de a asigura
intocmirea corecti a rapoartelor de citre corhpartimentele de specialitate, de cdtre administratorul public sau

responsabilii pe domenii qi punerea acestora la dispozi{ia comisiilor de specialitate gi a consilierilor locali, cu

respectarea termenelor qi a celorlalte condilii prev6zute la art 128 din lrgea 2OL5l20Ol aga cum a fost

modificatd prin Legea 14012017 " Raportul compartimentului de resort/administratorului public se intocmegte



qi se depune la secretarul comunei inaintea inscrierii pe ordinea de zi a proiectului de hotdr6re gi a
intocmirii avizului de cdtre comisia de specialitate, spre a putea fi avut in vedere de cdtre aceasta (la emiterea
avizului).

(7) Consilierul juridic al Consiliului Local sau, in lipsa acestuia, secretarul comunei sau consilierul
juridic al primdriei intocmeqte un raport cu privire la existenla documentelor qi indeplinirea condiliilor
privind fundamentarea proiectului de hotirAre in cauzd, pe care il pune la dispozi{ia comisiilor de

specialitate, a consilierilor locali, a preqedintelui de qedin!6 qi a inifiatorului, pentru a fi luat in consideralie
in procesul deliberdrii.

(8) CoUsilierii locali, primarul, secretarul, viceprimarul, administratorul public qi personalul din

aparatul de specialitate "al primarului, respectiv al Consiliului L,ocal Lefcani rdspund, dupd caz, disciplinar,

contravenfional, administrativ, civil qi penal pentru faptele const6nd ?n ne?ndeplinirea sau indeplinirea
defectuoas[ a atribu{iilor si responsabilitdlilor stabilite prin legislalia in vigoaie, prin Statutul Comunei

Lelcani ;i prin prezentul regulament cu privire la intocmirea, fundamentarea, avizarea, votarea/adoptarea,

semnarea/contrasemnarea qi cornunicarea hotdrdrilor consiliului iocal, confom art. 128 din Legea 21512001

qi art. 55 din Legea 393D0A4, aqa cum au fost rnodificate qi completate prin Legea 14012A17.

3. Alineatele L qi 2 ale articolului 45 vor avea urmitorul con{inut; '

Art.45 (1) Proiectele de hot[rdri gi celelalte materiale se transmit spre dezbatere gi avizare comisii]or
de specialitate ale consiliului local, precum qi compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al

primarului, in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor qi compartimentelor cdrora li se

transmit materiale spre analizd se face de cdtre prirnar impreund cu secretarul, care vor line seama de

conlinutul/obiectui proiectului de hotdr6re qi de sfera de competenld a comisiilor/compartimentelor vizate.
Evidenfa transmiterii c[tre compartimente a solicitirilor pentru intocmirea rapoartelor de specialitate, situalia
privind intocmirea qi depunerea acestora sau a refirzurilor de intoomire sau de semnare a lor se fine intr-un
registru special de cdtre consilierul juridic al CL sau. in lipsa aeestuia, de c6tre secretar sau un alt angajat

desemnat de acesta prin docr:ment scris avizat de c6tre primar"
(2) Odatdcu transmiterea proiectelor se vaprecizagitermenul de depunere a raportului compartimentului de

specialitate (care este cel prevdzut de Legea 14A12017) qi a avizuiui, avindu-se grij[ ca raportul si poat[ fi
trimis qi comisiei de specialitate inainte de intocmirea de c[tre aceasta a avizului.

4. Articolul4T se reformuleazf, qi va avea eonfinutul urmf,tor;
ArL.47 Proiecteie de hotdrAri qi celelalte propuneri , insolite de avizul comisiei de specialitate gi de raportul
compartimentului de resort din aparatul propriu al primarului qi de raportul consilierului juridic al

consiliului, se inscriu pe ordinea de zi qi se supun dezbaterii qi votului consiliului in prima qedin{6 ordinard a
acestuia.

5. Articolul59 se modificl astfel:
Art.59 (1) lnterpelarea const[ intr-o cerere prin care se solicitd explicalii in leg[turd cu un fapt cunoscut.
(2) Cei c[rora le sunt adresate intrebirile qi interpeldrile sunt obligali s[ dea rdspunsuri corecte qi complete,

in scris, conform legii, prezentAndu-le qi in plenui Consiliului local.
6. Articolul 62 se inlocuie;te integral gi va avea urmitorul con{inut:

Art.62ln exercitarea mandatului , consilierul local desfXqoard urmdtoarele activiffili:
- particip6 la lucrSrile qedinfelor comisiilor de specialitate gi la cele ale qedinfelor de plen ale Consiliului
local, conform graficelor qi convoc6rilor acestora
- elaboreazi, fundamenteazd, susline qi promoveazdproiecte de hotiriri ale Consiliului local, cu respectarea

normelor legale
- organizeaz6 intdlniri periodice cu cet6lenii, in care sunt abordate probleme fundamentale ale comuniffitii
- organizeazd audien{e, conform unui program dinainte anuntat
- intocmeqte ;i prezintE, cel pulin o datd pe an, raportul privind a6tivitatea desfiquratd in eiercitarea
mandatului i" ,

- exercit[ atribuliile ce-i revin, dupdcaz, in calitate de preqedinte de Eedin!5, de pregedinte sau de secretar de

comisie de specialitate
- face parte din comisiile de verificare qi analizi sau din alte comisii numite de consiliul local sau de primar,
contribuind la exercitarea atribuliilor acestbra
- realizeazd, si prezintl in scris documentarea in leg[tur[ cu proiectele de hotdr6ri sau alte probleme aflate pe

agenda consiliului sau a comisiei de specialitate



- redacteazd. avizele, cu verificarea existen{ei documentelor de fundamentare qi consemnarea
amendamentelor propuse qi analizate de comisie
- adreseazd, conform legii, intrebiri qi interpeldri cu privire la una sau mai multe probleme majore ale
satelor, instituliilor si serviciilor publice sau ale comunit6lii, urmdrind rezolvarea acestora
- exercit5, inbaza unor HCL sau dispozi{ii ale primarului responsabilit[1ilcoordoneazd,, fdrd, a fi remunerat,
activitatea in anumite domenii de interes public
-realizeazd studii, analize sau evaludri privind activitatea desldquratd qi situafia existentd din anumite
domenii de activitate aflate in competenfa administraliei publice locale gi prezintd concluziile desprinse,
problemele ser4nalate gi solufiile propuse, in qedin{ele comisiilorde specialitate sau in plenul consiliului
- elaboreazd sau participA la elaborarea qi prezentarea unor materiale aflate pe ordinea de zi a qedinfelor de
plen sau de comisie
- intocmeqte sau participd la intocmirea rapoartelor privind activitatea comisiilor de specialitate
- efaboreaz[, fundamenteazd";i se implicd in demersurile pentru oblinerea aprobdrilor qi fondurilor necesare
implementdrii unor proiecte, programe, strategii de dezvoltare sau a unor obiective de investifii
- participd la elaborarealactualizarea regulamentelor, procedurilor dupd care funcfioneazd. administratia
localI sau componentele acesteia
- se implicd in organizarea unor evenimente, manifest[ri sau programe culturale, sociale, educafionale,
religioase etc.
- actioneazd" pentru stoparea abuzurilor qi respectarea drepturilor qi libertdlilor fundamentale ale cetdfenilor
- realizeazd qi publicd materiale privind istoria, cultura gi instituliile locale
- informeazd corect cetdfenii cu privire la activitatea desfEguratd ;i hotdr6rile adoptate de Consiliul local qi
promoveazd imaginea Comunei Lelcani in mass-media sau in cadrul unor ac{iuni organizate la nivel local,
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a probremeror aflate in sfera de competenld a consiliului tocal sau

a comisiilor de specialitate, la elaborarealintocmirea documentelor care reflect[ activitatea acestora
- se achit[ de alte sarcini care ii revin potrivit legii sau prin delegare de c[tre autoritdlile publice locale

7. Articolul63 din regulament se reformuleazil, cu luarea in considerafie a prevederilor art.40
din Legea-cadru nr. 153/2017 qi va avea urmitorul con{inut:
Aft.63 (l) Pentru participarea activi la qedinfele de ct'rmisie qi de plen ale Consiliului Local Lelcani,
consilierii primesc indemnizalia prev[zutd de lege"
(2) In perioada 1 iulie 2A77-31 decembrie 2021, consilierii locali care participd la toate qedinlele de comisie

gi de plen desfbqurate in luna respectivd gi care clcvedesc printr-un raport scris, prezentat si avizat de comisia
de specialitate de bazd,, cd au realizat, in aceeagi lun6, inc6 cel pulin cinci dintre activitdtile prevSzute la art.
62 din prezenta hotirdre, primesc indemniza{ia maximd prev6zutd la art.40 din Legea-cadru 15312017 a
salarizdrii personalului platit din fonduri publice, respectiv l0% din indemniza{ia primarului
(3) Pentru situaliile in care atribuliile prevdzute la punctele 1 qi 2 sunt indeplinite parlial, indemnizalia se
d iminueazd corespunzdtor.
(4) Consilierul are dreptul, dupd caz,la diurna de deplasare qi plata cheltuielilor de transport qi de cazare
pentru activitAtile prilejuite de exercitarea mandatului"

8. La art. 72, alin.1, din regulament sarcina a treia se reformuleazl dupi cum urmeazi:
- analizeazd. sub aspectul legalitdlii, proiectele de hot5r6ri (qi documentatiile aferente) iniliate de citre cei in

drept gi intocmeqte, pe aceastd bazd,, referatul din partea aparatului permanent al consiliului local cu privire
la fundamentarea proiectelor de hot[rdri care, impreun[ cu nota de fundamentare a inifiatorului, avizul de
legalitate al secretarului comunei qi raportul din partea compartimentului din cadrul aparatului de specialitate
al primarului va sta la baza avizdrii acestora de cdtre comisiiJe de specialitate, respectiv a adoptdrii de cdtre
plenul consiliului local;

Art 2 Se aprobd forma reactualizatd,, cu modificdrile qi completdrile aprobate la art. I, a
Regulamentului de organizare gi func{ionare a Consiliului Local Le{cani conform anexei, care face parte din
prezenta hotir6re.

Art.3 Consiliul I-ocal Lelcani solicitd consilierilor locali, preqedinlilor de qedin!5, pregedinfilor ;i
secretarilor comisiilor de spaecialitate, domnului primar qi domnului viceprimar, doamnei secretar,
administratorului public, gefilor de compartimente qi intregului personal din aparatul de specialitate al



primarului, respectiv al consiliului local, sd ac{ioneze pentru respectarealaplicarea legisla{iei in vigoare qi a
regulamentului actualizat qi completat conform prezentei hotdrAri qi s[ acfioneze astfel incdt sI se asigure
remedierea disfunc(iilor qi neregularitAlilor semnalate prin raportul nr.5786120.07.2017 al Comisiei cu

atribulii juridice qi de regulament pentru a se evita situa{iile in care ar fi necesar6 tragerea la rdspundere

conform legii.

Art.4 Consiliul Local solicitd imperativ domnului primar, in calitate de ordonator principal de credite
gi doamnei secretar, in calitate de qef al compartimentului de resurse umane qi de pre;edinte al comisiei de

organizare a concursului,si declanqeze qi sdftnalizeze ?n cel mai scurt timp procedura de ocupare a postului

de consilier juridic al Consiliului Local Le{cani, incaz contrar urmdnd a fi sesizatd Institulia Prefectului
Judelului laqi.

Art.5 Consilierii locali, comisiile de specialitate, preqedinlii de ;edin1d. pregedinfii gi secretarii

comisiilor de specialitate, primarul, secretarul qi viceprimarul, adminisfratorul public, qefii de

compartimente/structuri qi intreg personalul din aparatul de specialitate al primarului qi al Consiliului Local
k{cani vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri.

Art.6 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului, tirturor structurilor sau

compartimentelor vizate qi Instituliei Prefectului Jude{ului Iaqi .

O copie a prezentei hotdrdri va fi afiqatd la sediul consiliului local pentru a fi adus6 la cunoqtinfd publicd.

Data astazi: 31.07 .2017

Con neaza,

t'$
lrimi aliClaudia

Vizat CFP,

l(,'?,u.n on,

WQon<.
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Hotirflrea nr.61 I 2017

privind alegere preqedinte de gedinld pentru urmitoarele 3 luni

Consiliul local al comunei Le{cani, jude{ul lagi;
AvAnd in vedere prevederile art. 35 din Irgea nr. 21512001 privind administralia publica

localS, republicatd;
Avdnd in vedere propunerile fbcute in petlinta Consiliului local din data de 37.07.2077;
in temeiul art.45 alin.(l) qi 115 alin.(t) lit."b" din Legea nr.215l2OO1 privind administrafia

publicl local5, republicatd, cu modificlrile gi completdrile ulterioare"

Hot5r[qte :

Art.1 Se alege domnul Babi Costicf,, consilier local in cadrul consiliului local al comunei
Le[cani, preqedinte de gedinfd pentru o perioadl de 3 (trei) luni de zile incepdnd cu luna august 2017,
care va conduce qedintele Consiliului local gi va semna hotdrArile ce se vor adopta.

Art.2 Secretarul comunei Letcani va ceimunica o copie de pe prezenta primarului, domnului
Babi Costicl qi Institu{iei Prefectului Jude{uiui Iaqi .

O copie a prezentei hotirdri va fi afigatd la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cuno$tinre publicA

Datd astdzi: 31.07 .2017

Contrasemneaz6,

Secretar,
Irimita-Va -Claudia

L;


