
ROMANIA
JUDETUL RIHOR

MUNICIPIUL M,\ItGHITA
PIIIMAR

ANEXA la Dispozifia \LZ.q I ay'.tt 2020

REGULAMENT PROPRIU
privind misurile metodologice, organizatorice, termenele qi

circula{ia proiectelor de hotariri cu caracter normativ care se supun
adoptirii Consiliului local al Municipiului Marghita

CAPITOLUL I - Dispozi(ii generale

Art. 1. - Pentru reglementarea unor activiteli de interes public local, Consiliul
locai adoptd hotir6ri in limitele stabilite prin lege gi numai in domeniile in care
are competenle 9i atribulii legale.
Art.2. - (1) Flotiririle Consiliului local se iniJiazi, se elaboreazi, se adoptd gi se

aplic6 in conlbrmitate cu prevederile Oldonanqei de Urgenl6 a Guvemului
nr.5712019 privind Codul adrrinistrativ, ale Legii nr.2412000 privind normele de

tehnici legislativd pentru elaborarea actelor normative, rerepublicat6, cu
rriodific6rile gi completdrile ulterioare, ale Legii nr.5212003 republicati privind
transparenla decizionali in administrafia public6 precum gi cu principiile ordinii
de drept.
(2) La inilierea qi elaborarea proiectelor de hotiriri se va avea in vedere
caracterul de acte administrative de autoritate subordonate legii, hotdrarilor gi

ordonanlelor Guvemului, altor acte de nivel superior sau de acelagi nivel, cu
care se aflE in conexiune, precum qi cu reglement6rile comunitare.
(3) Reglementdrile cuprinse in hotirdrile consiliului local nu se pot abate
prevederilor din acte normative de nivel superior qi nici principiilol qi

dispozi{iilor acestora.
Art. 3. - Hot6r6rile consiliului local se adopti pentru organizarea executdrii ori
executarea in concret a legilor gi a celorlalte acte normative de nivel superior cu
respectarea tennenelor stabilite de acestea, precum qi a propriilor hotdrd.ri

CAPITOLUL II - Inifierea, elaborarea, redactarea,structura, con(inutul gi

circulalia proieclelor de hotdriri

Art. 4. - Potrivit prevederilor art.136 alin.(l) din Oldonanla de urgenti a
Guvernului nr.5'7 /2019 privind Codul administrativ, proiectele de hotirdri pot h
initiate de primar, de consilierii locali sau de cet6teni, denumili in continuare
iniliatori.



Art. 5. - in elaborarea proiectelor de hotir6ri cu caracter nomativ se parcurg
urmAtoarele etape:
a) stabilirea obiectului gi scopului reglen.rentirii;
b) stabilirea actelor nonr.rative care reglementeaza problematica respectivd Ei

abilitarea consiliului local s6 stabileasc6 mdsuri pentru aplicarea lor;
c) culegerea Ei selectarea informaliilor;
d) prelucrarea gi analizarea informaliilor;
e) elaborarea variantelor de solulie, delin.ritarea celor optime ca scop Ei

posibilitate de inlaptuire.
Art, 6. (1) Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul
secretarului general al unitAtii administrativ-teritoriale Marghita qi al

compartimentelor de resoft din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(2) Redactarea proiectelor de hotirdre gi a referatelor de aprobare ale acestora

se face de c6tre ini(iator in conlomitate cu normele de tehnicd legislativd, cu
sprijinul secretarului general al municipiului Ei al con.rpartimentelor funclionale
din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Marghita Secretarul
general al unitalii administmtiv-teritoriale va verifica daci proiectele de hotdrdre
au fost elaborate conform prevederilor Legii nr.2412000 pt'ivind nomele de

tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, modificat6 qi

completat6.
(3) La redactarea unui proiect de hotirdre trebuie avute in vedere sistematizarea
ideilor in text gi stilul:
a) proiectul de hotdr6re trebuie redactat intr-un limbaj gi stil juridic specific
nonr.rativ, concis, clar gi precis, care sd excludd orice echivoc, cu respectarea

strictd a regulilor gramaticale;
b)se vor folosi cuvinte in inlelesul Ior curent din lin.rba romdnd, cu evitarea
regionalismelor;
c) este interzise folosirea neologismelor, dac6 existA un sinonim de largd
rdspdndire in limba rom6n6;
d) exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai
prin explicitare in text, la prima lolosire;
e) utilizarea verbelor se face la tin.rpul prezent, forma ahrmativ6;
0 nu este permisA prezentarea unor explicalii prin folosirea parantezelor;
g) referirea in proiectul de hotdrdre la un alt act normativ se face prin precizarea
categoriei juridice a acestuia, a numdrului s6u, a titlului 9i a datei publicdrii
acelui act sau nunai a categoriei juridice 9i a num6rului, daci astfel orice
confuzie este exclus6,
Art.7. (1) Per{ile constitutive ale unui proiect de hoterete se structureaz6 asttbl:
antet, titlul proiectului de hotdr6re, formula introductiv6, preambul, partea
dispozitiva, formula de atestare a autenticitdtii actului
(2) Antetul va fi: Romdnia, Jude{ul Bihor, Consiliul Local al Municipiului
Marghita.
(3) Titlul proiectului de hot6r'Are trebuie s6 cuprindi denumilea proiectului



de hotArare, precum Si obiectul reglementirii exprimat sintetic, respectiv

,,Proiect de hotdrite prirind . . . ."
(4) Se interzice ca denumirea proiectului de hotirdre sd fie aceeagi cu cea a altui
proiect de hoGrare in vigoare.
(5) In cazul in care prin hotdrAre se modillcl ori se completeazd o alte hot6rare,
titlul va exprima operaliunea de modificare sau de completare a hotdrdrii avuti
in vedere.
(6) Ca element de identificare, titlul se intrege$te, dup6 adoptarea hotdririi
consiliului local, cu un numar de ordine, la care se adaug6 ziua, luna gi anul ln
care a lost adoptatA aceasta.
(7) Folmula introductivd cuprinde autoritatea emiten6, respeciv ,,Consiliul
Local al Municipiului Marghita, intrunit in qedinla publicd ordinari /
extraordinari / extraordinard convocatd de indatd, in data de ..."
(8) Preambulul enunld in sintezd, scopul gi dup6 caz, motivarea proiectului de

hotdrare, oportunitatea acestuia, temeiul de fapt. Preambulul precedd formula
introductiv6.
(9) in preambul se menJioneazl referatul de aprobare, rapofiul de specialitate,
respectiv avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului
Marghita , precum gi temeiurile juridice pe baza gi in executalea c6rora proiectul
de hotdrare a fost iniliat. Dacd se invoc6 ordine, instrucliuni, circulare ori alte

acte normative emise de autoritalile administra(iei publice centrale Ei care nu
sunt publicate in Monitorul Oficial, acestea se vor depune in copie conformd cu
oliginalul, odati cu proiectul de hoterare.
(10) Partea dispozitivd a actului normativ reprezint6 conlinutul propriu-zis al

reglementdrii.
(ll) Atestarea autenticitiJii - proiectul de hotirAre se semneazi de c6tre
iniliator qi se contrasemneaza pentru Iegalitate de catre secretarul general al
Municipiului Marghita , se dateazi gi se numeroteazS.
(12) Secretarului general al municipiului li revine qi sarcina de a verifica dacd
proiectul de hot6rdre este confom cu prevederile legale, dac6 se integreaze
organic in sistemul legislaJiei gi dacd nu depdqegte competenla consiliului local.
Art.8 (l) Elementul structural de bazd al p64ii dispozitive a proiectului de

hotirdre il constituie afticolul. Afticolul cuprinde, de reguld, o singurd
dispozilie normativd aplicabild unei situalii date.
(2) Structura arlicolului trebuie sE fie echilibratd, abordAnd exclusiv aspectele
juridice necesare contexlului reglementdlii.
(3) Articolul se exprimd in textul proiectului de hotdr6re prin abrevierea ,,art.".
Articolele se numeroteaze in continuare, in ordinea din text, de la inceputul pdnl
la sfarsitul proiectului de hot6rire. Daci proiectul de hotdr6re cuprinde un singur
afiicol, ace^sta se va defini prin expresia ,,Ar1icol unic".
Art.9 (l) In cazul in care din dispozilia normativi primari a unui articol decurg,

in mod organic, mai multe ipoteze juridice, acestea vor fi prezentate in alineate



distincte, asigur6ndu-se articolului o succesiune logicd a ideilor Ei o coerent[ a

reglementirii.
(2)Alineatul este o subdiviziune a arlicolului, care de reguld este constituit dintr-
o singuri propoziJie sau frazd, dar dacd acest lucru nu este posibil se pot adeuga

noi propozilii sau fraze, ce reprezintA teze separate prin punct qi virgul6.
Alineatul se eviden{iazd printr-o uqoarE retragere de la alinierea textului pe
vertical6.
(3) in hotirdrile cu o anumiti intindere, dacd un arlicol are doud sau mai multe
alineate, acestea se numeroteaz6 Ia inceputul fieciruia cu cifre arabe cuprinse in
pararlezd.
Art,l0 (1) Enumerdrile in textul unui afiicol sau alineat se prezintA distinct prin
utilizarea literelor alfabetului rom6nesc ai nu prin liniuJe sau alte semne grafice.
(2) O enumerare distinctd, marcat6 cu o liter6, nu poate cuprinde, la r6ndul ei, o
alti enumerare qi nici alineate noi.
(3) Dacd ipoteza marcata cu o literd necesiti o dezvoltare sau o explicare
separatd, aceasta se va face printr-un alineat distinct care sd urmeze ultimei
enumeriri.
Art.ll (t) Ultimele articole dintr-un proiect de hotir'Are vor cuprinde in mod
obligatoriu:
a) la hotararile cu caracter normativ temporar se va prevedea si perioada de
aplicare sau data incetarii aplcarii sale
b) denumirea autoritelilor, instituliilor qi persoanelor interesate de conlinutul
hotdr6rii, pentru a se asigura comunicarea lor;
c) denumirea celor stabilili sE asigure ducerea la lndeplinire a prevederilor
inscrise in hot6rare gi sd informeze periodic conducerea consiliului local cu
rezultatele oblinute in urma aplicdrii ei.
Art. 12. (t) La redactarea textului unui proiect de hotdrAre se pot folosi, ca pdr{i
componente a acestuia, anexe care conJin prevederi ce cuprind exprimiri cilrice
, desene, tabele, planuri sau alte asemenea,
(2) Pot constitui anexe la un proiect de hoterare reglementirile ce trebuie
aprobate de consiliul local, cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau
nome cu caracter predominant tehnic.
(3) Anexa trebuie si aib6 un temei - cadru in corpul hotdr6rii gi sd se refere
exclusiv la obiectul deteflninant prin textul de trimitere.
(4) Textul - cadru de trimitere trebuie si facd, in finalul siu, menliunea ca anexa
lace pafie integrante din proiectul de hot6r6re. DacA sunt mai multe anexe, in
final se va include un articol distinct, cuprinzdnd aceeagi menliune, insolit[ de
nominalizarea expresd a tuturor anexelor.
(5) Titlul anexei va cuprinde exprimarea sinteticd a ideii din textul de trirritere.
(6) Dacd sunt mai multe anexe, acestea se numeroteazd cu cifre arabe, in ordinea
incare au fost enuntate in textul proiectului. Anexele la proiectul de hotdrdre vor
pufia antetul acesteia, precum gi menliunea,lnexa nr. la Hotdrdreq nr. din



Art. 13. - Dup6 intrarea in vigoare, pe durata existenlei unei ho6rari pot surveni
unele evenimente, precum modificarea, completarea, revocarea/incetarea
aplicabilitd{ii sau abrogarea.
Art.14. - (1) Modificarea consti in schimbarea expresA a textului unuia sau rnai
multor arlicole, teze ori alineate, ddndu-le o noud fonnulare.
(2) Pentru exprimarea normativd a intenliei de modificare se nominalizeazi
expres textul vizat, cu toate elementele de identihcare. Proiectul de hotdrere se

lormuleaz6 utilizdndu-se sintagma ,,Se modificd art. , care va aveq urmdtorul
cuprins; ", urmat de redactarea noului text.
(3) Modificarea ori completarea unei hotdriri este admisd numai daci nu se

afecleazd conceplia generald sau caracterul unitar al acestora, ori dacd nu
privegte intleaga sau cea mai mare pafte a reglement6rilor. in caz contrar, ele se

inlo^cuiesc cu o noua reglementare, urmAnd sd fie in intregime abrogate.
(4) In cazul in care se modificd sau se completeaze o alt6 hotirdre, articolele se

numeroteazd cu cifre ro[lane, pestrandu-se numerotarea cu cifre arabe pentru
textele modificate sau completate.
Art. 15. - Reglernentdrile de modificare $i completare se incorporeazA in actul
de bazd de la data intrdrii lor in vigoare, identificAndu-se cu acesta, iar
intervenliile ulterioare de modificare sau completare vor fi rapofiate tot la actul
de 6az.i.

Art. 16. - (1) Completarea unei hotirdri conste in introducerea unei dispozilii
noi, cuprinzdnd solulii gi ipoteze suplimentare, care se adaug6 elementelor
structurate existente prin utilizarea urmdtoarei fomule de exprimare: ,,Dupd
articolul/alinecttul se introduce un nou articol/alineqt, care va aveq urmdtorul
cuprins: "
(2) Actul de completare poate s6 dispund renumerotarea articolelor actului
completat Si republicarea lui, sau ca acestea sA dob6ndeascd num6rul structurilor
corespunzetoare din textul vechi, insotite de un indice cifric pentru diferenliere.
Art. 17, - Revocarea/incetarea aplicabilitalii unei hotirari consta in reffactarea
actului administrativ valid gi presupune o manifestare de voinld subsecventd
celei care a dat naEtere actului, prin care se pune capAt, se inldturA sau inceteaza
efectele acestui act.
Art. 18. - (l) Prevederile cuprinse intr-o hoterare, contrare unei reglementiri de
acelaqi nivel sau de nivel superior, vor fi abrogate.
(2)Abrogarea poate fi total6 sau pa4ial6.
(3) In cazul abrogirilor pa4iale, intervenite succesiv, ultima abrogare se va
referi la intregul act normativ, nu numai la textele rdmase in vigoare.
(4)Abrogarea unei hotdr6ri, parlialS sau total6, are lntotdeauna caracter definitiv,
nemaiputAndu-se repune in vigoare.
(S)Abrogarea poate fi hotdrAta, de regule, printr-o prevedere distincta in finalul
unei hot6r6ri care reglementeazi o anumita problematica, dac6 aceasla afecleazd
reglementiri conexe anterioare.
Art. 19. - (l) Proiectele de hotirdri trebuie sd fie insolite de referate de aprobare



intocmite de iniliatori, in care se vor ardta succint:
a) celinlele care justificd intervenlia nonnativa, atat din punct de vedere al
legalitelii $i al opoftunifilii, cat li al eficienlei $i eficacitefi;
b) electele avute in vedere prin noua reglementare in funclie de obiectul
reglementdrii plecum gi, dupd caz, influen{a acestuia asupra bugetului local al
municipiului ;

c) fazele parcurse in pregAtirea proiectelor, evidenliindu-se sursele de

documentare, evaluari statistice, speciali$tii consultanli $i alte asemenea surse de
informare utilizate;
d) releriri la avizele oblinute gi, dup6 caz, influenla acestora asupra proiectelor;
e)n.ren{iuni, dupd caz dacd se impune modificarea
completarea/revocarea/incetarea aplicabilitdlii sau abrogarea unor hotirdri
anterioare in materia respectivA de catre consiliul local.
(2) Releratele de aprobare a proiectelor de hotdr6ri se semneazd de iniliatori.
Art, 20. - (1) Rapoarlele de specialitate trebuie intocmite inainte de terrnenul de
30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotdr6re propuse pentru a fi inscrise
pe ploiectul ordinii de zi a gedin{elor ordinare ale consiliului local, respectiv in
termen de cel mult 3 zile de la inregistlarea proiectelor de hotArare propuse a fi
inscrise pe proiectul ordinii de zi a qedin(elor extraoldinare. in situalia qedin{elor
exffaordinare convocate de indat6, rapoafiele compartimentelor de specialitate
se intocmesc in procedurd de urgenti, cel tArziu odatd cu proiectul ho6rerii.
(2) Iniliatorii vor prezenta proiectul de hotdrdre insolit de referatul de aprobare gi

de alte documente de prezentare qi de motivare, la secretarul general al
Municipiului Marghita pentru inregistrare qi pentru a le transmite
compafiimenlelor de resoft din cadrul aparatului de specialitate al primarului in
vederea analiz6rii gi intocmirii rapoartelor de specialitate.
(3) ln cazul in care s-au cerut rapoafie de specialitate de la doui oli mai multe
compafiimente de resort acestea vof elabora un rapofi comun.
(4) Prin raporlul compartimentului de resofi se asiguri fundamentarea
proiectului de hot6r6re supus dezbaterii consiliului local.
(5) Non.rinalizarea compaftimentelor de resoft 9i a comisiilor de specialitate
cirora li se transmit proiectele de hotdrdri ale consiliului local, precurn gi

celelalte documente, se face de c6tre primar impreunA cu secretarul general al al
Municipiului Marghita.
(6) Raportul comparlimentului de resort va fi inaintat, secretarului genelal al
municipiului, in vedelea emiterii avizului slu de legalitate, dar Ei pentru a fi
inaintat impreuni cu ploiectul de hotirdre qi comisiilor de specialitate ale
consiliului local in vederea intocmirii avizului consultativ al acestora;
(7)OdatA cu transmiterea proiectelor de hoErari se comunici gi data de depunere
a rapoafielor qi a avizelor, avandu-se grijd ca rapoartele compaftimentelor de
resofi sA poatA fi transmise gi comisiilor de specialitate inainte de pronuntrarea
acestora.



(8)DupE exan.rinarea proiectului de hotdlAre, comisia de specialitate a
consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupd caz, respingerea
proiectului.
(9)Avizul comisiei de specialitate se transmite secretarului general al
Municipiului Marghita, care dispune mdsurile corespunzdtoare inaintdrii lui
c6tre consilierii locali gi c6tre iniliatori, dupd caz, cel mai t6rziu in ziua Eedinlei.
Art. 21. Secretarul general al municipiului transmite proiectele de hotiriri gi

celelalte documente comisiilor de specialitate in atribuliile cdrora se incadreazd
obiectul reglementirilor propuse, in vederea avizdrii.
Arl,22. (1) Comisia de specialitate cireia i s-a transmis proiectul de hotir'Are
insoJit de documentele prevdzute de lege prezinta avizul comisiei
(2) Rapoftul comisiei de specialitate va fi depus la secretarul n.runicipiului
inainte de !inerea gedinlei consiliului local.
Art.23. (1) Secretarul general al municipiului intocmeqte un dosar care va
cuprinde:
a) proiectul de hotirdre, cu men{ionarea iniJiatorului;
b) r'eferatul de aprobare, ca instrument de prezentare gi motivare, semnat de
iniliator;
c)raportul compartimentului de resoft din cadrul aparatului de specialitate al
prirnarului;
d)raporlul/rapoarlele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului
local.
(2) Secretarul municipiului va verifica indeplinirea condiliilor de formi 9i de
fond pentru fiecare proiect de hot6r6r'e, inclusiv respectarea normelor de tehnicd
Iegislative, previzute de Legea m.2412000, relepublicatS, cu modihcdrile Ei
completdrile ulterioare.
(3) Dac5, in urma analizei, secretarul constat6 nerespectarea prevederilor unor
acte normative de nivel superior, va restitui la iniliator proiectul de hot6rdre Ei
celelalte documente pentru a fi reficute in concordanJi cu propunerile gi

obsewaliile primite.
(4) In termen de 24 de ore de la primire, iniliatorul va restitui secretarului
general al municipiului , proiectul de hotdr6re reformulat in mod corespunz6tor.
(5) In situalia in care intre iniliator gi secretarul n.runicipiului existd puncte de
vedere diferite, proiectul de hoterare va fi prezentat cu obieclii in sclis gi

motivate, care vor fi anexate $i prezentate in gedinja consiliului local.
Art. 24. Secretarul general al municipiului prezinti primarului proiectele de
hotdrdri asupra cS.rora isi exercita viza, insolite de documentele care stau la baza
elaborarii qi eventualele obiecjii, in vederea insuqirii qi includerii lor pe ordinea
de zi a qedinlei consiliului local.



CAPITOLUL III - Dezbaterea publici a proiectelor de hotirari

Art. 25. (l) Proiectele de hotardre cu caracter normativ care umeazA a se

discuta in gedintele consiliului local se aduc la cuno$tintra locuitorilor
municipiului cu cel pu{in 30 de zile lucrdtoare inainte de supunerea spre analizd,
avizare Ei adoptare, printr-un anun! inserat pe site-ul propriu, afiqat la sediu intr-
un spa{iu accesibil publicului, in confomitate cu prevederile art.7 din Legea
nr.5212003 privind transparenla decizionala in administralia publici, republicatd,
cu modificirrile qi completlrile ulterioare.
(2) Anunlul trebuie si cuprind6:
a) data afiqirii,
b) un relerat de aprobare privind necesitatea adoptdrii actului normativ propus,
c) un studiu de oportunitate/ impact qi/sau de fezabilitate, dupd caz,
d) textul complet al proiectului actului respectiv,
e) termenulJimit6, locul qi n.rodalitatea in care cei interesali pot trin.rite in scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act
normativ.
(3) Anun{ul referitor la elaborarea unui proiect de hoterare normative cu
relevanfi 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 lucrEtoare iainte de supunerea spre avizare de cdtre
autoritetile publice.
(4) Persoana responsabild pentru relalia cu societatea civi16, care sd primeasci
propunerile, sugestiile qi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele
de hotdrdri propuse este doamna Szabo Timea, consilier j uridic.
(5) Proiectul de hotbr6re cu caracter normativ se transmite spre analizd qi avizare
autoritElilor publice interesate numai dup6 definitivare, pe baza obseruaJiilor Ei
propunerilor formulate.
Art. 26. (1) Daca o asociatie legal constituit6 sau o alte autoritate publicd a cerut
in scris organizarea de intalniri pentru dezbaterea publicd a proiectelor de
hot6r6r'i normative, cu aplicabilitate generald, acestea se organizeazd in cel mult
10 zile de la publicarea datei gi locului unde urmeaz6 si fie organizate.
Desfhqurarea dezbaterii publice va avea loc conform prevederilor ar1.7 alin.(10)
din I"egea nr.5212003 republicatd privind transparenta decizionali in
administralia public6.
(2) Printre proiectele de hotirdri cu aplicabilitate generald, care lac obiectul
dezbaterilor publice, se enumdrd: adoptarea bugetului local, adoptarea bugetului
fondurilor externe nerambursabile, adoptarea bugetului creditelor externe,
stabilirea prejurilor medii la produsele agricole, aprobarea in.rpozitelor qi taxelor
locale, aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socialE a Municipiului
Marghita, aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare a aparatului
de specialitate al primarului, aprobarea documentaliei tehnico-economice penrru



obiective de investilii, trecerea unor bunuri de interes local in domeniul public al

Municipiului Marghita, concesionarea prin licitatie publicd a unor bunuri aflate
in domeniul public al Municipiului Marghita , aprobarea Master-Planului
privind gestionarea degeurilor, aprobarea Sistemului integrat de management al
degeurilor solide, aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului'in
elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului
din competenla Consiliului local, aprobarea Planului de analizd 9i acoperire a

riscurilor pe teritoriul Municipiului Marghita , etc.
(3) Proiectele de hotir6ri in cazul cdrora se impune adoptarea de solulii
imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, se

supun adoptdrii in procedura de urgenld prevdzuE de reglement6rile in vigoare.
(4) La dezbatelea publicE vor pafticipa in mod obligatoriu iniliatorul proiectului
de hotirdre ;i personalul din comparlimentul de specialitate care a redactat
rapoftul la proiectul de hotdr6re, precum gi reprezentantii autoritAli publice sau

ai asocialiei legal constituite care au solicitat organizarea dezbaterii publice.
Art. 27 (1) Responsabilul pentru rela{ia cu societatea civild primeqte ;i
consemneazd toate sugestiile Ei punctele de vedere cu privire la proiectul de act
normativ supus consult6rii publice .

(2) Propunerile si amendamentele la proiectul de hotarare se pot colecta pe site
uJ primariei prin lormularul (Anexa nr. 17) . Se mentioneaza data primirii,
persoana gi datele de contact de la care s-a primil propunerea, opinia sau

recon-randarea.
(3) Persoanele sau olganiza{iile interesate care transmit in scris propuneri,
sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii
publice tlebuie sd specilice afticolul sau articolele din proiectul de act normativ
la care se refbra, mentionand data tr imiterii 9i datele de contact ale expeditorului.
Art. 28 Valorificarea rezultatelor qi concluziilor consult6rii publice.
(1) Compartimentul de specialitate iniliator Ei experfii care au pafticipat la
elaborarea proiectului de act normativ trebuie sd analizeze toate recomandirile
primire (in scris gi in timpul dezbaterilor publice) referitoare Ia proiectul de act
normativ in discuJie, redactdnd, dup6 caz, justificarea in scris a renun{drii la
unele recomandiri.
(2) Proiectul de act normativ,precum qi instrumentele de prezentare ;i
motivare,se detinitiveazd de cdtre compartimentul de specialitate iniliator gi cel
juridic, la nivelul autoritilii locale pe baza observaliilor qi propunerilor
formulate in perioada de consultare publicd qi se transmit spre analizd gi avizare
autorifitilor publice interesate numai dupd definitivare.
(3) La finalul procedurii de consultare public6, responsabilul pentru relalia cu
societatea civild inforn.reazd participanlii la procesul de consultare public6 cu
privire la decizia hnali Ei la modul in care recomand6rile ficute de pa4ile
interesate pe parcursul procesului au fost valorificate, prin consemnarea in
Registrul pentru consemnalea qi analizarea propunerilor', opiniilor sau

reconranddrilor plimite confom afi.7 alin.5 qi 12 alin. 3 din legea nr.52/2003



privind transparen{a decizionald in administrafia public6 (Anexa nr. 17) -
conlinAnd situalia concluziilor Ei recomanddrilor rezultate in urma consultirii
publice organizate, respectiv: numirul de recomandiri prin.rite, modul cum au
lost ele valorificate in imbunAtdtirea reglementdrii, precum gi, dupd caz,
justificarea in scris a renunlerii la unele recomand6ri.
(4) Difuzarea anunJului gi invitarea speciald a unor persoane Ia gedinla publicd

sunt in sarcina persoanei responsabile desemnatd de cdtre primarul municipiului.
(5) Punctele de vedere exprimate in cadrul qedinlelor publice au valoare de

recomandare.
(6) Minuta Sedinlei publice, incluzAnd gi votul fiecErui membru, cu exceplia

cazurilor in care s-a hot6rat vot secret, va h afigat6 la sediul primdriei gi
publicat6 in siteul propriu.

CAPITOLUL IV- Dispozi{ii cu privire la analiza qi supunerea spre
adoptarc a proiectelor de hotiriri

Art,29. Primarul Municipiului Marghita , primind proiectele de hotdrAri va
asigura includerea acestora pe ordinea de zi a gedinlei ordinare a consiliului
Iocal qi va dispune convocarea consilierilor locali gi a invitalilor a cEror prezenld
este necesard pentru deshgurarea lucririlor gedinlei.
Art. 30. Pentru dezbaterea proiectelor de hotiriri in gedinla ordinari a

consiliului local, secretarul general al unitatii administrativ teritoriale va lua
m6sud pentru multiplicarea documentelor pentru comisiile de specialitate gi

transmiterea acestora, electronic , consilierilor locali cu cel pu{in 5 zile inainte
de data linerii gedin1ei.

Art.3l. Dupd sernnarea hotiririlor adoptate in ledinla ordinard a consiliului
local, prin grija secretarului general al municipiului se va asigura:
a) inregistrarea gi numerotarea hotdr6rilor in registrul special de evidenld in
cadrul anului calendaristic;
b) comunicarea hotdr6rilor in cel mult 10 zile lucrdtoare de la data adoptirii,
prefectului judelului, pentru a-9i exercita atlibutul prevdzut la art.200, coroborat
cu art.255 alin.(l) din Ordonanla de urgenle a Guvernului nr.57l2019 privind
Codul administlativ.
c) asigurarea publicirii hotarArilor in Monitorul Oficial Local al municipiului
Marghita pe site-ul www.marghita.ro
Art. 32. In termen de 5 zile de la data comunicdrii oficiale cAtre prefect,
secretarul municipiului va asigura, dup6 caz :

a) aducerea la cunoqtinJi publicd a hotdr6rilor cu caracter normativ;
b) transmiterea hotdr6rilor la institu(iile gi/sau autoritalile interesate ori obligate
a asigura aducerea la indeplinire, dac6 pentru acestea nu s-a cerut de citre
prefect reanalizarea lor;
c) prezentarea in Eedinla ordinard a consiliului local a hotir6rilor pentru care s-a
cerut reanalizarea, in vederea modilicirii sau revocdrii.



Art, 33. Aducelea la cuno$tinla publicd a hotir6rilor cu caracter normativ, se

face, prin publicarea acestora pe site-ul primdriei, cu respectarea dispozi{iilor
art.197 din Ordonan{a de urgenfd a Guvernului nr.5712019 privind Codul
administrativ.
Art. 34. (l) DupE intrarea in vigoare a hotdrdrilor consiliului local, acestea pot
fi supuse modific6rii, completdrii, revocdrii/incetdrii aplicabilitnlii, abrogdrii,
suspenddrii qi republicirii sau altele asemenea, cu respectarea prevederilor Legii
nr.2412000, republicat6, cu modifi cdrile gi complet6rile ulterioare.
(2)ln cazul cAnd se va inteleni asupra unei hotArari, printr-unul din procedeele
pt'evdzute la alin.(l) aceasta se va putea face numai pe baza unei hotir'Ari a
consiliului local qi cu respectarea termenului stabilit in acest scop sau din
proprie iniliativS, cu respectarea regulilor prevdzute in de Legea nr.2412000,
relepublicat6, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare.
(3) Orice inter-venJie asupra unei hotdrdri a consiliului local fhcut6 in condiliile
prevazute la alin.(l) 9i (2) se va face tot printr-o hotArare a consiliului local.

CAPITOLUL V- Dispozi(ii finale

Art.35. Referatele de aprobare, rapoafiele de specialitate Ei avizele originale,
variantele gi formele succesive ale proiectelor de acte care fac obiectul
reglementdrii prin plezentul regulament, precum gi un original al hotdr6rii se

pdstreazi in dosarul special al gedin1ei, astiel inc6t s6 se asigure cunoagterea
intregului proces de elaborare a actelor respective.
Art. 36. (l) In situalia in care impotriva unei hotdr6ri a consiliului local se

introduce acliune la instanta de contencios administrativ, secretarul general al
Municipiului Marghita va comunica aceasta de indati consiliului local Ei
iniliatorului care are obligalia sd reanalizeze actul respectiv, pronunJdndu-se, cu
propuneri de menJinere, de modificare gi/sau completare, ori revocare, incetare a
aplicabilitSlii acestora.
(2)Propunerile iniliatorului redactate sub forma unei note care exprimA punctele
de vedere ale acestuia vor fi comunicate contestatarului, prin grija secretarului
general al municipiului.
(3)Prirnarul va lua masuri ca sA se sustinA in faJa instanJelor de judecatd
plevederile actelor ce t'ac obiectul contestaliilor.
Art. 37. - Prezentul regulament poate fi modificat gi/sau completat prin hotArare
a consiliului local, in condiliile legii, qi cu respectarea nomelor de tehnic6
legislativi previzute in Legea nr.24/2000, republicat6, cu modificdrile Si
completArile ulterioare.
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