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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDEȘTI 
 
 
 
                                      PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR.  12 / 16.02.2022 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al 
comunei Budești 

 
 
 Consiliul local al comunei Budești, judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă _______ 
în data de __________, în prezenţa unui număr de ____ consilieri din totalul de 11 consilieri 
locali în funcţie;  
 Având în vedere: 
 Referatul de aprobare nr. 636/16.02.2022 al primarului comunei Budești, în calitate de 
inițiator al proiectului de hotărâre; 
 Raportul de specialitate nr. 644/16.02.2022 al secretarului general al comunei Budești 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de  organizare şi 
funcţionare a Consiliului local Budești; 
           Avizul ________  nr. ____ din ___________2022 al Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economică și socială, buget - finanţe, investiţii, agricultură,  administrarea 
domeniului public şi privat al comunei; 
           Avizul ________ nr. ____ din _________2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, 
administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism; 
           Avizul _________ nr. ____ din _________ 2022 al Comisiei pentru activităţi social – 
culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi protecţie copii, muncă şi protecţie socială, 
tineret şi sport; 

Prevederile Hotărârii Consiliului local Budești nr. 38 din 30 august 2019 privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local Budești; 
           Prevederile Hotărârii Consiliului local Budești nr. 9 din 7 aprilie 2020 privind aprobarea 
procedurii de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate precum și a ședințelor 
Consiliului local al comunei Budești, în situații excepționale, constatate de autoritățile 
abilitate; 
           Ordinul nr. 291/22.10.2020 al Prefectului Județului Bistrița-Năsăud privind constatarea 
îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Budești; 
          Anunţul nr. ____ din 16.01.2022 privind afișarea/publicarea proiectului de hotărâre nr.  

12/16.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al comunei Budești; 
         Procesul verbal nr. ____ din 16.01.2022 de afișare/publicare a proiectului de hotărâre  

nr. 12/16.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local al comunei Budești; 
          Procesul verbal de dezafișare nr. ____ din _________ a proiectului de hotărâre nr. 
12/16.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al comunei Budești; 

În conformitate cu: 



          Prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 
25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, 
precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului 
local; 

Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
           Prevederile art. 88 – art. 92 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; 
          Prevederile Legii nr. 24/2000 rivind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
          Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare; 
          Prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 , art. 4, lit. b) și art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
trasnparența decizională ăn administrația publică, republicată;  
 În temeiul prevederilor art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 139 
alin. (1) și alin.(3) lit. i), art. 196 alin.(1) lit.a), art. 197, art. 198 și art.199 din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local 
Budești, conform Anexei nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului 
local Budești nr. 38 din 30 august 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului local Budesti și Hotărârea Consiliului local Budești nr. 9 din 7 aprilie 
2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate 
precum și a ședințelor Consiliului local al comunei Budești, în situații excepționale, constatate 
de autoritățile abilitate. 
           Art.3. Hotărârea are carater normativ și intră în vigoare la data aducerii la cunoștință 
publică.  
           Art.4. Aducerea la cunoștință publică se face în termen de 5 zile de la data 
comunicării către prefect, prin publicare pe site-ul instituției www.primariabudesti.ro secțiunea 
Monitorul Oficial Local. 
           Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativîn 
condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Budești, secretarul general al comunei Budești și consilierii locali din Consiliul local 
Budești. 
 Art.7. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budești în 
şedinţă _______, cu respectarea art. 5 lit. cc) și art. 139 alin. (3) lit. i din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un 
număr de        voturi „pentru”,            voturi „împotrivă” și         voturi „abţineri” din     __    
consilieri prezenţi. 
 Art.8. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei 
Budești cu: 
 

http://www.primariabudesti.ro/


            Instituția prefectului – Județul Bistrița-Năsăud: 
  Primarul comunei Budești; 
            Secretarul general al comunei Budești; 
  Membrii Consiliului local al comunei Budești. 
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            ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
      COMUNA BUDEȘTI 
             PRIMAR 
     Nr. 636/16.02.2022 
 
                                                          REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre nr. 12/16.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Budești 

 
 
 
            În conformitate cu prevederile legale, este necesară și oportună actualizarea 
regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Budești, având în vedere: 
 - prevederile art.2 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 
25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, 
precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului 
local, cu modificările și completările ulterioare;  
- prevederile art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (1) și alin.(3) lit. 
i), art. 196 alin.(1) lit.a), art. 197, art. 198 și art.199 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Ultimul regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului local, a fost aprobat de 
către Consiliul local al comunei Budești în anul 2019 prin Hotărârea Consiliului local Budești 
nr. 38 din 30 august 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului local Budești (după apariția O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ). 
            Procedura desfășurării ședințelor în situații excepționale a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului local Budești nr. 9 din 7 aprilie 2020 privind aprobarea procedurii de 
desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate precum și a ședințelor Consiliului local al 
comunei Budești, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate. 
            O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare, la art.129, alin. (3) lit a) precizează : „ … consiliul local: a) aprobă statutul 
comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a 
consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aproba un model orientativ al statutului 
unitatii administrativ-teritoriale, precum si un model orientativ al regulamentului de organizare 
si functionare a consiliului local;”. 
              În Monitorul Oficial nr. 76 din 25.01.2021 a fost publicat Ordinul ministrului 
dezvoltătii, lucrărilor publice și administrației nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului 
orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al 
regulamentului de organizare si functionare a consiliului local, cu modificările și completările 
ulteriaore. Astfel se impune aprobarea unui nou Regulament de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Local care să fie întocmit în concordanță cu prevederile legale.  
               Ca urmare se supune aprobării un nou Regulament de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local al comunei Budești și abrogarea Hotărârii Consiliului local Budești nr. 38 din 
30 august 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului 
local Budești și a Hotărârii Consiliului local Budești nr. 9 din 7 aprilie 2020 privind aprobarea 
procedurii de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate precum și a ședințelor 
Consiliului local al comunei Budești, în situații excepționale, constatate de autoritățile 
abilitate. 



            În baza actelor normative enunțate mai sus a fost elaborat  Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local Budești pe care îl supun dezbaterii și aprobării 
Consiliului local Budești. Având în vedere cele mai sus propun Consiliului local Budești 
aprobarea  proiectului de hotărâre nr. 12/16.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Budești în forma prezentată de către 
inițiator. 
 
 
 

 
INIȚIATOR PROIECT, 

PRIMAR 
Vasile CODREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
      COMUNA BUDEȘTI 
  SECRETAR GENERAL 
     Nr. 644/16.02.2022 
 
                                                   RAPORT DE SPECIALITATE 
asupra proiectului de hotărâre nr. 12/16.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Budești 
 
 
 
            Având în vedere:  
            Proiectul de hotărâre nr. 12/16.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Budești inițiat de către primarul 
comunei Budești domnul Codrea Vasile constatăm că are la bază: 
            Prevederile art. 2 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei 
nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, 
precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și functionare a consiliului 
local, cu modificările și completările ulterioare; 
            Prevederile art. 5 lit. cc), art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (1) și 
alin.(3) lit. i), art. 196 alin.(1) lit.a), art. 197, art. 198 și art.199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
            În urma analizării proiectului de hotărâre se constată că acesta îndeplinește condițiile 
legale pentru a fi supus aprobării în consiliul local, cuprinde toate informațiile și prevederile 
legale din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 25/2021 și 
modelele de documente ce trebuie întocmite și care au legătură cu activitatea consiliului 
local. Practic acest ordin cuprinde și modalitățile de desfășurare a ședințelor când apar 
situații de necesitate care fac imposibilă întrunirea la sediul instituției pentru organizarea 
ședințelor.  
            Totodată se impune abrogarea celor două hotărâri adoptate anterior, care au același 
obiect, și anume:  

- Hotărârea Consiliului local Budești nr. 38 din 30 august 2019 privind aprobarea  
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local Budești și  
            - Hotărârea Consiliului local Budești nr. 9 din 7 aprilie 2020 privind aprobarea 
procedurii de desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate precum și a ședințelor 
Consiliului local al comunei Budești, în situații excepționale, constatate de autoritățile 
abilitate. 
            Având în vedere cele mai sus constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale susținem  
și considerăm ca fiind legală, necesară şi oportună adoptarea de către Consiliul local al 
comunei Budești a proiectului de hotărâre nr. 12/16.02.2022 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Budești, în forma 
prezentată de inițiator. 
 
 

                                         SECRETAR GENERAL, 
                                                 Ioan HEDEȘ  
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