
ANEXA NR. 1 la regulament 

Domeniile de activitate 1n care se pot organiza comisii de specialitate 

Domeniile de activitate 1n care se pot organiza comisii de specialitate pot fi: 
1. Agricultura; 
2. Activitati economico-financiare; 

' 3. Activitati social-culturale, culte; 
4. Tnvatam~nt, sanatate ~i activitati sportive; 
5. Amenajarea teritoriului ~i urbanism; 
6. Munca, familie ~i protectie sociala; 
7. Proteqie mediu ~i turism; 
8. Juridica ~i de disciplina; 
9. Administrarea serviciilor publice furnizate. 
In functie de specificul activitatii ~i de numarul consilierilor, consiliul poate hotar1 sa 

se organizeze comisii de specialitate 1n alte domenii de activitate sau o comisie sa aiba 1n 
obiectul de activitate doua sau mai multe domenii. 

ANEXA NR. 2 la regulament 

Model al adresei prin care secretarul general al unita~ii/subdiviziunii administrativ
teritoriale transmite comisiei de specialitate documentele spre analiza 

Nr. _____ / ___ _ 

V 1 PRIMARIA ... 
SECRETARUL GENERAL 

CATRE Comisia ... 2 

Doamnei I Domnului pre?edinte, 
Spre ~tiinta doamnei I domnului sec re tar, 

Av and 1n vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b )din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ,cu modificarile ~i completarile 
ulterioare,respectiv prevederile art. 15alin. (1) lit. a), ~i ale art. 91 din Regulamentul de 
organizare ~i functionare a Consiliului Local al .... 3, se transmit spre avizare catre Comisia 
... urmatoarele documente: 

1Se completeaza, dupa caz, cu denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
2Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate. 
3Se completeaza, dupa caz, cu denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 



Nr. Documentul t rimis pentru Initiator Data limita pentru 
crt. avizare/ elaborarea unui raport adoptarea 

avizului/raportului 
1. P.H.C.L.4 nr . ... / ... privind ... primarul 

2. P.H.C.L. nr . ... / ... privind ... consilierul local ... 

3. Petiiia nr .... I .. . din partea . 

4. . .. 

secretarul general al ... , 

(prenumele !ji numele) 

Nota: Tn varianta 1n care Consiliul Local alege ca mod de comunicare po~ta electronica partea 
cu semnatura nu mai este necesara. 

•Proiectul de hotarare a Consiliului Local. 



ANEXA NR. 3 la regulament 
Model al adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-

teritoriale documentele produse de aceasta 

CONSILIUL LOCAL AL ... 1 

Comisia ... 2 

CATRE SECRETARUL GENERAL AL ... 3 
Nr. ___ / ____ _ 

st;matii(e) doamniil domnule ... 4, 

Avand i'n vedere prevederile art. 136 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare,respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) ~i ale art. 91alin. (1) ~i (2) din Regulamentul 
de organizare ~i funqionare a Consiliului Local .... 5, va transmitem rezultatul dezbaterilor Comisiei ... 6 din cadrul ~edintei din data 
de _____ cuprinse i'n procesul-verbal nr. __ . Anexat va comunicam ~i avizele/rapoartele Comisiei pentru subiectele 
dezbatute, respectiv: 

Documentul trimis spre analiza 
Nr. 
crt. 

0 1 
1. P.H.C.L.7 nr .... / ... privind ... 

2. P.H.C.L. nr .... / . .. 

3. Petitia nr . .. ./ ... din partea ... 
4. ... 

pre~edintele Comisiei ... , 
(prenumele $; numele) 
0 •••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 

Numarul de 
fnregistrare al 

avizului/raportului 
2 

Tipul avizului/recomandarea Amendamente 
raportului 

3 4 
a8 f avorabil o nefavorabil o DA nr. -

D NU 
o favorabil o nefavorabil o DA nr. -

D NU 
. .. 
. .. 

secretarul Comisiei ... , 

(prenumele 9i nume/e) 

Nota: Tn varianta i'n care Consiliul Local alege ca mod de comunicare po~ta electronica partea cu semnatura nu mai este necesara. 

' Se completeaza, dupa caz, cu denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
2Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate. 
3 Se completeaza, dupa caz, cu denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
• Se completeaza cu prenumele ~i numete secretarului general. 
5 Se completeaza, dupa caz, cu denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
•se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate. 
7 Proiectul de hotarare a Consiliului Local. 
8 Se bifeaza cu ,,X" varianta care corespunde 

' 



ANEXA NR. 4 la regulament 

Model al avizului comisiei de specialitate 

CONSILIUL LOCAL AL . .. 1 

Comisia ... 2 

AVIZUL 
Nr ... . din ... 3 

pentru P .H.C.L. 4 nr .. .! ... privind ... 5 

Avand 1n vedere ... 6 

Tn temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, respectiv 
al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare ~i functionare a 
Consiliului Local, 

Comisia .. .7adopta urmatorul aviz. 

Art. 1. - Se avizeaza f avorabil/nefavorabil proiectul de hotarare a Consiliului Local nr. 
I 8 • • d 9 10 /fv V d t .. . pnvm ... cu ... ara amen amen e. 

Art. 2. - Amendamentele ~i observatiile membrilor Comisiei se regasesc 1n anexa, care 
face parte integranta din prezentul a viz. 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului Comisiei, 1n termenul 
recomandat, secretarului general al ... 11 • 

pre~edintele Comisiei ... , 
(prenumele ~; numele) 
0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••• ••• ••••••• 

secretarul Comisiei ... , 

(prenumele ~; numele) 

0 .......... . ........... , ....... ............ , •• , • • 

1se completeaza, dupa caz, cu tipul ~i denumirea unita~ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
2Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate. 
3 Se completeaza cu numarul de inregistrare ~i data inregistrarii avizului in Registrul privind avizele/rapoartele Comisiei ... pe anul ... 
4Proiectul de hotarare a Consiliului Local 
5Se completeaza cu titlul proiectului de hotarare a Consiliului Local. 
6 Se completeaza cu motivarea avizului. 
7 Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate. 
8 Se completeaza cu numarul de inregistrare ~i data inregistrarii proiectului de hotarare a Consiliului Local in Registrul privind proiectele 
de hotarari ale Consiliului Local. 
9Se completeaza cu titlul proiectului de hotarare a Consiliului Local. 
10Se completeaza cu numarul de amendamente care au fost adoptate de catre comisia de specialitate 
11 Se completeaza, dupa caz, cu tipul ~i denumirea unita~ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 



ANEXA NR. 5 la regulament 

Model al registrului de eviden\a a avizelor/rapoartelor 
de catre comisia de specialitate 

Registrul1 

privind avizele / rapoartele Comisiei ... 2 pe anul .. . 

Nr. de Data adoptarii Documentul 
inregistrare avizu lui/raportu lui 

0 1 2 

... Aviz pentru P.H.C.L.3 nr ... ./ ... 
1 privind ... 

... Raport privind analiza situatiei ... 
2 realizat 'in baza Hotararii Consiliului 

Local nr . . .. I .. . 

3 ... Aviz pentru petitia nr .... I ... 

1 Registrele pe f iecare an se t in Tn format elect ronic. 
2Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate. 
3 Proiectul de hotarare a Consiliului Local. 

Rezultatul analizei 

3 

A viz f avorabil cu 5 
amendamente/ 
nef avorabil 
-

Aviz favorabil/ 
nef avorabil 



ANEXA NR. 6 la regulament 

Model orientativ de convocare a consilierilor locali 
la ~edinta Consiliului Local de catre eel putin o treime din numarul consilierilor locali 1n 

functie 

Stimata doamna/Stimate domnule consilier local ... 1, 

Tn temeiwl art. ... 2, ... 3 va invita la ~edinta ... 4 a Consiliului Local care va avea loc 1n 
... 5, 1n data de ... 6, la ora .. .7, cu urmatorul proiect de ordine de zi: 

Proiectul ordinii de zi 

a celei de-a ... 8 -a ~edinta din eel de-al ... 9 -lea mandat al Consiliului Local 

1. Adoptarea procesului-verbal al ~edintei anterioare. 
2. Proiectul de hotarare a Consiliului Local nr ... .I ... privind ... 
3. Tntrebari, interpelari ~i raspunsuri. 
4 .... 

Diverse. 

Anexat invitatiei regasiti materialele aferente ~edintei consiliului local. Puteti sa 
formulati amendamente la proiectele de hotarari ale consiliului local 1nscrise 1n proiectul 
ordinii de zi ~i sa le transmiteti secretarului general la adresa de po~ta electronica ... 10 

• 

Cu deplina colegialitate, 

1Se completeaza cu prenumete ~i numele consilierului local. 
2 Se completeaza, dupa caz, cu temeiul juridic din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, cu privire la tipul ~edintelor consiliului local ~i persoana/persoanele care fac convocarea, respectiv 
cu art. 133 alin. (1) 1n cazul ~edin\elor ordinare convocate de primar, cu art. 133 alin. (2) lit. a) sau c) 1n cazul ~edintelor extraordinare 
convocate de primar sau art. 133 alin. (2) lit. b) 1n cazul ~edin\elor extraordinare convocate de eel pu\in o treime din numarul consilierilor 
locali tn funqie. 
3 Se completeaza cu persoana/persoanele care tac convocarea, respectiv primarul sau prenumele ~i numele consilierilor locali. 
4Se completeaza, dupa caz, cu tipul ~edin\ei consiliului local, respect iv ordinara sau extraordinara. 
5Se completeaza cu lo cul de desfa}urare a ~edintei consiliului local. de ex.: sala de }edinte a primariei. 
6Se completeaza cu data 1n care va avea toe ~edinta consiliului local. 
7 Se completeaza cu ora la ca rev a avea toe ~edinta cons ii iului local. 
8 Se completeaza cu numarul }edin\ei consiliului local din actualul mandat. 
9 Se completeaza cu numarul mandatului consiliului local avand ca referinta primele alegeri locate din anul 1992, care reprezinta primul 
mandat. Pentru unitatile administrativ-teritoriale infiin\ate dupa 1992 primul mandat este eel de dupa primele alegeri de la infiintare. 
10 Se completeaza cu adresa oficiala de po}ta electronica a unita\ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 



ANEXA NR. 7 la regulament 

Model al registrului pentru evidenta proiectelor de hotarari ale Consiliului Local 

Registrul1 

pentru evidenta proiectelor de hotarari ale Consiliului Local pe anul ... 

Nr. de Data Functia, Titlul Avizele Structura/persoana Alte avize Numarul de Data Finalizarea 
inregistrare inregistrarii prenumele proiectului comisiilor din aparatul de necesare amendamente5 dezbaterii procedurii6 

~i numele de de specialitate a conform in ~edinta 
initiatorului hotarare a specialitate primarului legii4 Consiliului 

Consiliului sesizate2 responsabila cu Local 
Local elaborarea 

raportului 
compartimentu lui 

de resort3 

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

2 . 

... 

' Registrele pe fiecare an se iin in format electronic. 
2Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate sesizata precum ~i cu numarul ~i data avizului din partea comisiei de specialitate. 
3 Se completeaza cu denumirea structurii a~a cum este aceasta trecuta in structura funqionala a unitaiii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau cu funqia, prenumele ~i numele persoanei de specialitate 
care realizeaza raportul compartimentului de resort, precum ~i numarul ~i data inregistrarii acestuia . 
•se trece emitentul ~i numarul ~i data inregistrarii avizului la emitent. 
5Se completeaza cu numarul de amendamente formulate pentru dezbaterile din plenul consiliului local 
6in cazul in care iniiiatorul i~i retrage proiectul de hotarare a consiliului local se face men1iunea .,retras". in cazul in care proiectul de hotarare a Consiliului Local este respins se completeaza cu meniiunea 
.,respins" iar in cazul adoptarii se face meniiunea .,adoptat prin hotarorea nr . . . . I ... ". 



ANEXA NR. 8 la regulament 

Model al registrului pentru eviden\a hotararilor Consiliului Local 

Registrul1 

pentru evidenta hotararilor Consiliului Local pe anul . . . 

Nr. de Data adoptarii Data intrarii Titlul Functia, Evenimente 
ordine in vigoare proiectului de prenumele ~i ulterioare 

hotarare a numele adoptarii2 
Consiliului initiatorului 

Local 
0 1 2 3 4 5 

1. 

2 . 
... 

1 Registrele pe fiecare an se tin Tn format electronic. 
2 Tn cazul Tn care ulterior adoptarii hotararii aceasta sufera modificari, completari sau abrogare, Tn aceasta coloana se tree toate 
aceste evenimente mentionandu-se, Tn ordine cronologica, tipul evenimentului, precum ~i numarul ~i anul hotararii Consiliului 
Local care afecteaza actul administrativ Tn cauza. 
De exemplu: 
,. 1. modificata prin Hotardrea Consiliului Local nr. 4512019; 
2. modificata ~; completata prin Hotariirea Consiliului Local nr. 55/2019; 
3. abrogata prin Hotariirea Consiliului Local nr. 82/2019". 



ANEXA NR. 9 la regulament 
Cartu~ cu proceduri obligatorii 

ulterioare adoptarii hotararii Consiliului Local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPT.ARI! HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 
... / ... 1 

Semnatura 

Nr. Data 
persoanei 

OPERATIUNI EFECTUATE responsabi le 
crt. ' ZZ/LL/AN sa efectueze 

procedura 
0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotararii1l s-a facut cu majoritate D Simpla 
D abso[uta D Cal ificata2 ... ! ... I .. . 

2 Comunicarea catre primar2 l ... / ... I ... 

3 Comunicarea catre prefectul judetului3l ... I ... I ... 

4 Aducerea la cuno~tinta publica4
+
5l ... I ... / ... 

5 
Comunicarea, numai 1n cazul celei cu caracter 
individual4+5l ... / ... I ... 

6 
Hotararea devine obligatorie6l sau produce efecte 
juridice7l, dupa caz ... / ... / ... 

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare: 

1lart. 139 alin. (1 ): ,,In exercitarea atributiilor ce ii revin, Consiliul Local adoptii hotiirari, cu 
majoritate absolutii sau simplii, dupii caz. "; 

(2) Prin excepfie de la prevederile a/in. (1 ), hotiirarile privind dobandirea sau instriiinarea dreptului 
de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptii de Consiliul Local cu majoritatea calificatii definitii la 
art. 5 lit. dd), de douii treimi din numiirul consilierilor locali in functie. 

2l art. 197 a tin. (2): ,,Hotiirarile Consiliului Local se comunicii primarului. "; 
3lart. 197 alin. (1 ), adaptat: Secretarut general al comunei comunica hotararile Consiliului Local al 

comunei, prefectutui 'in eel mutt 10 zite tucratoare de la data adoptarii. . . ; · 
4lart. 197 alin. (4): Hotararile ... se aduc la cuno~tinta publica ~i se comunica, 'in conditiile tegii, prin 

grija secretarului general al comunei.; 
5l art. 199 a tin. (1 ): ,,Comunicarea hotiiraritor .... cu caracter individual ciitre persoanele ciirora Ii se 

adreseazii se face in eel mult 5 zile de la data comuniciirii oficiale ciitre prefect."; 
61 art. 198 a tin. (1 ): ,,Hotiirarile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cuno$tintii publicii. "; 
7) art. 199 alin. (2): ,,Hotiirarile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data 

comuniciirii ciitre persoanele ciirora Ii se adreseazii." 

1 Se completeaza cu numarul ~i anul hotararii Consiliului Local. 
2Se bifeaza tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotararea Consiliului Local. 



ANEXA NR. 10 la regulament 

Model al amendamentului la un proiect de hotarare a Consiliului Local 

·'-
.. 

ROMAN IA 
JUDETUL ... 47 

CONSILIUL LOCAL AL 
48 ... 

STEMA 

UNITATII 

ADMINISTRATIV-

TERITORIALE 

lnitiatorOJ: ................. ..................... 
(functia, prenumele ~; numele) 

Tie. amendament: o modificare 
o completare 

o abrogare 

AMENDAMENT NR • • •• 

la proiectul de hotarare a Consiliului Local nr ... ./ ... 

privind ... 
Text original Text modificat 

Motivatie: 
' ... 

semnatura initiatorului, 
' 

0 .................................................... 
... ~ 

47Se completeaza cu denumirea judetului sau cu Municipiul Bucure~ti. 
48 Se completeaza cu tiput ~i denumirea unitatiilsubdiviziunii administrativ-teritoriale. 

** 
Regulamenl pril'ind organizarea ~i limcf io11are.1 Consi/iu/ui Lorn/ al comunei ~ieu, 

judef ul Bisuita-NJsifud 

~ ~ 



AN EXA NR.11 la regulament 

Detalierea calcularii majorita\ii absolute ~i a majorita\ii calificate 
1n func\ie de numarul total al membrilor organului colegial 

Numarul total al 
membrilor organului Majoritatea absoluta Majoritatea calificata 

colegial 
9 5 7 
11 6 8 
13 7 9 
15 8 11 
17 9 12 
19 10 13 
21 11 15 
23 12 16 
25 13 17 
27 14 19 

Sieu, la 31 martie 2022 
I 

Pre~edinte de ~edin(a, 
Consilier local, 

£5 ....... ........... ... .. .. .. 

Uilian Griaore 

Contrasemneaza ife~Y't(,j legafitate, 

Secretarul g;;~r~I afo6tht~'..~i-~u 

lonel 

lntocmit: Secretar general Chereja lonel 

** 
Regu/,1uu11t privii1d organizMe3 $i funcf io11are3 Consiliului Loc3/ al colllunei $ieu, 

judrf 11/ Bu tr,{ .1-NAs,fud 




