
NOTĂ DE FUNDAMENTARE ȘI EXPUNERE MOTIVE 

proiect „Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Corbeanca” 

 

Secțiunea I – Titlul proiectului de act normativ 

 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Corbeanca 

 

Secțiunea II – Motivul emiterii actului normativ. Situația actuală și Schimbări           

preconizate/Obiective 

Conform prevederilor legale, Consiliile locale ale comunelor sunt autoritățile deliberative la           

nivelul unităților administrativ- teritoriale. 

Împreună cu autoritatea executivă (primarul) Consiliile locale funcționează ca autorități ale           

administrației publice locale și au atribuția de a rezolva „treburile publice” – art. 106 Cod               

administrativ.  

De asemenea, conform art. 129 Cod administrativ, Consiliul local exercită „atribuții privind            

unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și        

funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local            

și ale societăților și regiilor autonome de interes local;”, sens în care aprobă regulamentul de               

organizare și funcționare a consiliului local. 

Deși în prezent există un regulament aferent – HCL nr. nr. 50 din 18.09.2019, subsemnații               

apreciem că acesta se impune a fi înlocuit, fiind propus prezentul proiect.  

Această necesitate derivă dintr-o serie de aspecte practice, care în forma prezentă a             

regulamentului fie nu cunosc o reglementare anume, fie aceasta nu este cea mai eficientă,              

reclamând o „intervenție legislativă” clară.  

De asemenea, actualizarea conform formei propuse a proiectului este în acord cu Modelul             

orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local aprobat prin            

Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 25/2021. 

Prin promovarea proiectului de act normativ mai sus amintit a urmărit o serie de obiective               

menite a conduce la o mai bună organizare a Consiliului local, prin introducerea unor              

prevederi precum: 

- reglementarea și detalierea practică a unor aspecte privind desfășurarea ședințelor de           

Consiliu local, astfel încât acestea să se realizeze de o manieră transparentă, în acord              

cu posibilitățile tehnice curente și cerințele cetățenilor - fiind inițiate demersuri           
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publice/petiții ale cetățenilor cu privire la transmiterea live a ședințelor de Consiliu            

local sau 

- clarificarea modalității de acordare a indemnizației consilierilor locali printr-un         

algoritm menit a crește gradul de implicare și responsabilizare, respectiv a sancționa            

pecuniar modalitățile contrare de acțiune 

- în general, îmbunătățirea transparenței și eficienței în ceea ce privește activitatea           

Consiliului local și a comisiilor de specialitate, prin stimularea participării active a            

cetățenilor în procesul decizional.  

 

Proiectul de act normativ este propus spre a fi supus dezbaterii publice, conform dispozițiilor              

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect care, în forma prezentată, este              

supus spre consultare și dezbatere publică, urmând ca ulterior și pe baza rezultatelor acestui              

proces să fie transmis spre avizare departamentelor de resort abilitate și să formeze obiectul              

ordinii de zi a unei ședinte extraordinare de Consiliu Local.  

 

GRUPUL DE CONSILIERI LOCALI AI ALIANȚEI USR PLUS: 
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1. Ștefan Adrian Apăteanu 4. Adrian Grigore Pop 7. Sebastian Lupu 

   

2. Alina Elena Bârsan 5. Sergiu Ștefan Bălăiță  

   

3. Mihai Hudema 6. Felician Băjenaru  

   


		2021-02-17T14:16:00+0200
	STEFAN-ADRIAN APATEANU


		2021-02-17T14:17:59+0200
	Not specified


		2021-02-17T14:40:59+0200
	SERGIU-STEFAN BALAITA


		2021-02-17T16:34:12+0200
	Not specified


		2021-02-17T16:50:27+0200
	ION-SEBASTIAN LUPU


		2021-02-17T19:00:12+0200
	Not specified


		2021-02-17T19:27:49+0200
	ADRIAN-GRIGORE POP




