
 

   

P R O I E C T 
Nr. 1652/06.04.2021 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.____ 
privind  aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare 

a Consiliului local al comunei Ivesti,judetul Vaslui" 
 

 Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Iveşti cu privire 
la proiectul de hotărîre, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi 
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Iveşti ;  

În conformitate cu  prevederile părții a III-a ”Administrația publică locală”-  
titlurile V, VI și VII  din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare și 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 ; 
 În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), litera ,,a” , art.139, alin.(1) și ale 
prevederilor art.196, alin.(1),lit. ,,a” din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  Consiliul local al comunei Iveşti, judetul Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1. Se aprobă "Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local 
al comunei Iveşti, judeţul Vaslui", prevăzut in anexa care face parte integranta din 
prezenta hotărâre. 
 Art.2. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al comunei 
Iveşti, judeţul Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 36/24.11.2020, se 
abrogă la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
 Art.3. Secretarul general al comunei Ivești va publica hotărârea pe site-ul  
www.comunaivesti.ro și o va comunica domnului primar al comunei Ivești și Instituției   
Pefectului-județul Vaslui. 
 

                                                                                         IVEŞTI, ___ aprilie 2021 
 

INIŢIATOR - PRIMAR, 
NISTOR DUMITRACHE                                   

                                                         
                     

  AVIZAT FAVORABIL, 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI IVEŞTI 

                                                                                                                                                                                                BEJAN MIRCEA 
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                             Nr. 1652/06.04.2021 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarare privind adoptarea "Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Ivesti" 

 
  Potrivit prevederilor art. 129, alin.(3), litera ”a” din Ordonanța de urgență nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
consiliul local își aprobă regulamentul de organizare și funcționare. 
  Regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local este structurat pe 
10 capitole, fiecare capitol având mai multe secţiuni.  
  CAPITOLUL I- dispoziţii generale cuprinde obiectul de reglementare și 
definiţii generale. 
 CAPITOLUL II - constituirea consiliului local stabilește modul de  constituire 
a consiliului local, validarea mandatului de consilier local, depunerea jurământului, 
declararea consiliului local al  comunei ivești ca legal constituit, organizarea 
alegerilor parţiale și validarea mandatelor supleanţilor pe durata mandatului 
consiliului local. 
 CAPITOLUL III - organizarea consiliului local stabilește atribuţiile 
preşedintelui de şedinţă, rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarului, 
exercitarea temporară a atribuţiilor primarului de către viceprimar, organizarea 
comisiilor de specialitate ale consiliului local, desemnarea membrilor în cadrul 
comisiilor de specialitate, atribuţiile comisiilor de specialitate, preşedintele şi 
secretarul comisiei de specialitate și funcţionarea comisiilor de specialitate. 
 CAPITOLUL IV - funcţionarea consiliului local,  stabilește rolul, atribuţiile și 
mandatul consiliului local, condiţiile speciale de exercitare a mandatului aleşilor 
locali, atribuţiile,  funcţionarea, tipurile de şedinţe ale consiliului local, convocarea 
şedinţelor, ordinea de zi, inițierea proiectelor de hotărâri, cvorumul şedinţelor, 
desfăşurarea şedinţelor,  procedura de vot, adoptarea, semnarea şi contrasemnarea 
hotărârilor consiliului local, tipuri de hotărâri adoptate, comunicarea şi aducerea la 
cunoştinţa publică a hotărârilor consiliului local, verificarea legalităţii actelor 
administrative, dispoziţii privind participarea cetăţenilor la procesul de elaborare şi 
dezbatere a proiectelor de hotărâri, principii şi reguli în asigurarea transparenţei 
decizionale de către consiliul local în raporturile cu cetăţenii; 
 CAPITOLUL V - dizolvarea consiliului local stabilește situaţiile de dizolvare a 
consiliului local, organizarea referendumului local, organizarea alegerilor după 
dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului referendumului, 
rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local; 
 CAPITOLUL VI - dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier 
local stabilește norme cu privire la mandatul aleşilor locali, mandatarea consilierilor 
locali pentru reprezentarea intereselor comunei Ivești, reprezentarea în asociaţiile de 
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dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali, suspendarea și 
încetarea mandatului de consilier local, suspendarea și încetarea mandatului 
viceprimarului, drepturile și obligaţiile aleşilor locali 
 CAPITOLUL VII - incompatibilităţile aleşilor locali şi conflictul de interese 
stabilește regimul incompatibilităţilor si a conflictului de interese aplicabilE funcţiei 
de viceprimar şi de consilier local, declaraţia de interese şi declaraţia de avere și 
sancţiuni pentru nedepunerea declaraţiei de avere şi a declaraţiei de interese; 
 CAPITOLUL VIII - răspunderea aleşilor locali stabilește tipurile de 
răspundere a aleşilor locali, sancţiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali 
viceprimarului, aplicarea sancţiunilor și răspunderea aferentă actelor administrative; 
 CAPITOLUL IX - alte dispoziţii cuprinde atribuțiile secretarul general al 
comunei ivești 
 CAPITOLUL X - dispoziţii finale 
           Regulamentul de oranizare și funcționare a consiliului local cuprinde și 
următoarele anexe: 

- Anexa nr. 1 - domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de 
specialitate; 

- Anexa nr. 2 - model al adresei prin care secretarul general al comunei 
ivești transmite comisiei de specialitate documentele spre analiză; 

- Anexa nr. 3 - model al adresei prin care comisia de specialitate transmite 
secretarului general al comunei Ivești documentele produse de aceasta; 

- Anexa nr. 4 - model al avizului comisiei de specialitate; 
- Anexa nr. 5 - model al registrului de evidenţă a avizelor/rapoartelor de 

către comisia de specialitate; 
- Anexa nr. 6 - model orientativ de convocare a consilierilor locali la 

şedinţa consiliului local de către cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în 
funcţie; 

- Anexa nr. 7 - model al registrului pentru evidenţa proiectelor de hotărâri 
ale consiliului local; 

- Anexa nr. 8- model al registrului pentru evidenţa hotărârilor consiliului 
local; 

- Anexa nr. 9 - cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării 
hotărârii consiliului local; 

- Anexa nr. 10 - model al amendamentului la un proiect de hotărâre a 
consiliului local; 

- Anexa nr. 11 - detalierea cal culării majorităţii absolute şi a majorităţii 
calificate în funcţie de numărul total al membrilor consiliului local al comunei Ivești. 

              Propun ca proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de 
organizare si functionare a consiliului local să fie adoptat în forma prezentată 
deoarece este intocmit cu repectarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale 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. 
                 aprilie 2021 
 
 

PRIMAR, 
NISTOR DUMITRACHE 



 

   

 
 SECRETAR  GENERAL 
 

 

R A P O R T   
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea "Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului local al comunei Ivesti,judetul Vaslui" 
 

 
Potrivit prevederilor art. 136, alin.(3) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, compartimentul de specialitate din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Iveşti, a primit adresa 

nr. 1653/06.04.2021 prin care   i-a fost transmis proiectul de hotărâre privind 

privind  aprobarea "Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 

local al comunei Ivesti,judetul Vaslui", în vederea analizării și întocmirii 

raportului de specialitate. 

Compartimentul de specialitate consideră că este necesar să se adopte 

proiectul de hotărâre privind aprobarea "Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliului local al comunei Ivesti,judetul Vaslui", deoarece este 

întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale 

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. 

             Ca urmare a analizării proiectului de hotărâre, compartimentul de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului emite prezentul 

raport  și propune consiliului local să adopte proiectul de hotărâre în forma 

prezentată de inițiator. 

 
 

        06.04.2021 

 

SECRETAR GENERAL, 
BEJAN MIRCEA 
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