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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 
 
 

 

Proiect de hotărâre 
Nr. 30  din 22.03.2018 

 
 

privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare  
a Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi 

 
 
 
 
 

Inițiator: 
 

primar  
Alin-Adrian NICA 

 

Aviz favorabil 
secretarul 
comunei 

Avize necesare: 
 

AGRUM 
ECOF 
EDUX 

JUREX 
URDES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  28.03.2018 
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ROMÂN IA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
nr. 2277   din 22.03.2018 

pentru P.H.C.L. privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare  
a Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi 

 
 

Se impune modificarea art. 39 alin (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi conform prevederilor art. 44 alin (1) din Legea nr. 
215 / 20013 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, care stipulează următoarele: „Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a 
ședinței consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 
de zile de la înregistrarea proiectului, precum și de raportul comisiei de specialitate a 
consiliului, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) și (4)”, astfel: 

 
Nr. 
crt. 

Nr. articolului din 
Regulamentului de 

organizare și funcționare  
a Consiliului Local al 

Comunei Dudeștii Noi, 
propus spre modificare  

Articolul inițial Propunerea de modificare a 
articolului 

1 

Art. 39 alin (4)  

Proiectele de hotărâri și celelalte 
probleme asupra cărora urmează 
sa se delibereze se înscriu pe 
ordinea de zi numai dacă sunt 
însoțite de avizul comisiilor de 
specialitate cărora le-au fost 
transmise în acest scop și de 
raportul compartimentului de 
resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. Raportul 
compartimentului de resort se 
întocmește și se depune la 
secretarul comunei, înainte de 
întocmirea avizului de către 
comisia de specialitate, spre a 
putea fi avut în vedere de către 
această comisie 

Proiectele de hotărâri și 
celelalte probleme înscrise pe 
ordinea  de zi a ședinței 
consiliului local nu pot fi 
dezbătute dacă nu sunt însoțite 
de raportul compartimentului de 
resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, 
precum și de raportul comsiei 
de specialitate a consiliului. 
Raportul compartimentului de 
resort se întocmește și se 
depune la secretarul comunei, 
înainte de întocmirea avizului 
de către comisia de 
specialitate, spre a putea fi avut 
în vedere de către această 
comisie. 
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propun 

aprobarea modificării Regulamentului  de organizare și funcționare a Consiliului Local al 

Comunei Dudeștii Noi. 

 

 

 

 
Primarul comunei Dudeștii Noi 

Alin-Adrian NICA 
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ROMÂN IA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
nr.  2276    din 22.03.2018 

pentru P.H.C.L. privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare  

a Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi 

 

 

Se impune modificarea art. 39 alin (4) din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi care prevede că: „Proiectele 
de hotărâri și celelalte probleme asupra cărora urmează sa se delibereze se înscriu 
pe ordinea de zi numai dacă sunt însoțite de avizul comisiilor de specialitate cărora 
le-au fost transmise în acest scop și de raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. Raportul compartimentului de resort se 
întocmește și se depune la secretarul comunei, înainte de întocmirea avizului de 
către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această 
comisie”. 

Modificarea se justifică prin faptul că prevederea din legea organică este 
diferită față de cea din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al 
comunei Dudeștii Noi.  

Art. 44 alin (1) din Legea nr. 215 / 20013 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare  prevede 
următoarele: „Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului 
local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 
de zile de la înregistrarea proiectului, precum și de raportul comisiei de specialitate a 
consiliului, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) și (4)”. 

Prevederea din Regulament este mai restrictivă decât cea din lege, fără a 
avea temei juridic, în sensul că proiectele de hotărâri și celelalte probleme asupra 
cărora urmează sa se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoțite 
de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop și de 
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
Legea nu restricționează înscrierea pe ordinea de zi în cadrul ședințelor ordinare a 
proiectelor de hotărâri care nu sunt  însoțite de raportul compartimentului de resort 
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din cadrul aparatului de specialitate al primarului și de raportul comisiei de 
specialitate a consiliului, ci condiția este în ceea ce privește dezbaterea acestora.  

Astfel, art. 39 alin (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi trebuie modificat conform prevederii din 
Legea nr. 215 / 2001, a administrației publice locale. 

Propun  

aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi și inițierea unui proiect de hotărâre. 

 
 
 
 
 

 

Î n t o c m i t ,  

I n s p e c t o r  I I  

C o s m i n  U N G U R E A N U
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R O M Â N I A  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

HOTĂRÂREA 
Nr. ____ din 28.03.2018 

 

privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare  
a Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi  

 
Având în vedere prevederile: 
a) art. 36 alin. (3) lit. a) și art. 44 alin. (1) din Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
b) Hotărârii Consiliului Local nr. 78/2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi, cu modificările 
și completările ulterioare, 

 
luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr. 2277/2018, calitate acordată de prevederile art. 45 alin. 
(6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, 
înregistrat sub nr. 2276/ 2018; 

c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, ECOF, EDUX, JUREX și URDES 
ale Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi; 

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de 
hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând 
măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri 
ale consiliului local aprobat prin H.C.L.1 nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

 
având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și art. 45 alin. (1), din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEȘTII NOI adoptă prezenta hotărâre. 

 

                                                        
1 Hotărârea Consiliului Local 
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Art. I. - Alineatul (4) al articolului 39 din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi  se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 
„(4) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a 

consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și de raportul 
comsiei de specialitate a consiliului. Raportul compartimentului de resort se 
întocmește și se depune la secretarul comunei, înainte de întocmirea avizului de 
către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această 
comisie.” 

 

Art. II. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeștii Noi, 
consilierilor locali și prefectului județului Timiș și se aduce la cunoștință publică prin 
afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 
www.primariacomuneidudestiinoi.ro. 
              

 

  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F2/A0 
LL/LL 
EX.4 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ, 

   
 …………………………….………………………… 

Camelia MINGEA 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEȘTII NOI 
Loredana-Mihaela-Adina LUCIU 

 

   …………………………….………………………… 

 

L.S. 

http://www.primariacomuneidudestiinoi.ro/
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