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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 49 / 27.08.2021 

privind aprobarea modificării și completării Hotărarii Consiliului Local al Comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu nr. 33 / 30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 

Funcționare a  Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu  

  PRIMARUL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, avand in vedere:  

a) Referatul nr. 15630/23.08.2021 înaintat de Instituția Prefectului Județul Giurgiu, înregistrat la 

Primăria Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu cu nr. 17225/24.08.2021, privind controlul 

legalității actului administrativ, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul 

Giurgiu nr. 33 / 30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funțtionare a  

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;  

b)Referatul de apobare, înregistrat sub nr. 339/2089/27.08.2021 al primarului comunei Roata de 

Jos, Județul Giurgiu;  

 

Ținând cont de temeiul legal: 

a) Prevederile Ordinului 25/2021 emis de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și 

Administrației pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-

teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a 

consiliului local;  

b) Prevederile alin. (1), 155, alin. (1) lit.”b”, art. 129, alin. (2) lit. “d” si art. 139, alin. (3) 

din Ordonanta de Urgenta  privind Codul administraţiv;   

c) Prevederile art. 58, 59, 60 si 64 din Legea 24/2000, privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările 

ulterioare;  

 

In temeiul prevederilor art. 136, alin. (1), din Ordonanta de Urgenta privind Codul 

administraţiv, propun Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Gurgiu aprobarea  

Proiectului de Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Judetul Giurgiu nr. 33 / 30.06.2021 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare si Functionare a  Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, 

Judetul Giurgiu, pe care il consider legal si oportun si adoptarea unei hotarari dupa cum 

urmeaza: 

 

HOTĂRÂRE 
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Art.I. Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei 

Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 33 / 30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funțtionare a  Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, după 

cum urmează: 

a) Se radiază sintagma “și alte atributii stabilite prin Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Consiliului Local” din conținutul Articolului 15, alin. (1), lit. c) din 

Regulamentul  de Organizare si Functionare a  Consiliului Local al Comunei Roata 

de Jos, Județul Giurgiu, ce a fost înscrisă în mod eronat;  

b) Se radiază sintagma “și alte atributii stabilite prin Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Consiliului Local” din conținutul Articolului 16, alin. (2), lit. f) din 

Regulamentul  de Organizare si Functionare a  Consiliului Local al Comunei Roata 

de Jos, Judetul Giurgiu, ce a fost înscrisă în mod eronat;     

c) Se radiază sintagma “și alte atributii stabilite prin Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Consiliului Local” din conținutul Articolului 16, alin. (4), lit. e) din 

Regulamentul  de Organizare si Functionare a  Consiliului Local al Comunei Roata 

de Jos, Judetul Giurgiu, ce a fost înscrisă în mod eronat;     

d)  Se completează prevederile articolului 23, alin. (4), din Regulamentul de Organizare 

si Functionare a  Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu prin 

înscrierea altor situații pentru convocarea de îndată a Consiliului Local în ședința 

extraordinară, după cum urmează: 

1)-“pentru aprobarea rectificărilor de buget, pentru situații ce nu suportă amânare”;  

2)-“aprobări privind implementare proiecte de investiții în interesul comunitatii, 

respectiv pentru asigurarea serviciilor de interes public pentru comunitate “.  

 e) Se modifică continutul articolului 28, alin. (3), lit. j) din Regulamentul  de Organizare 

și Funțtionare a  Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, după cum 

urmează:  

 

“  Consiliul local stabileşte prin majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, subiectele ce se 

reglementează în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al u.a.t. 

comuna Roata de Jos, Județul Giurgiu, dupa cum urmeaza:  

a) condiţiile în care preşedintele de şedinţă asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor 

consiliului local; 

b) alte atribuţii şi însărcinări pe care comisiile de specialitate le pot îndeplini la nivelul 

consiliului local; 

c) alte situaţii, faţă de cele prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. a) - d), în care consiliul local 

consideră absenţă motivată a unui consilier local la şedinţele consiliului local; 



d) posibilitatea şi modalitatea concretă prin care cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în 

unitatea administrativ - teritorială respectivă pot să asiste la şedinţele consiliului local şi/sau să 

le urmărească pe internet; 

e) condiţiile în care pot participa la lucrările consiliului local, pot asista şi lua cuvântul, fără 

drept de vot, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate: prefectul, preşedintele 

consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi 

membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor 

de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din 

unităţile administrativ - teritoriale, precum şi alte persoane interesate; 

f) tipologia problemelor pentru care preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local 

să răspundă într-o problemă de ordin personal; 

g) modalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre cei care au participat la şedinţă, care 

semnează hotărârea consiliului local, în cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să 

semneze, alta decât cea prevăzută la art. 29 alin. (3); 

h) procentul aplicabil de unitatea administrativ - teritorială referitor la indemnizaţia lunară a 

consilierilor locali care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale 

consiliului local sau ale comisiilor de specialitate.” 

 

f) Se modifică articolul 29, alin. (3), din Regulamentul de Organizare si Funcționare a  

Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, în sensul stabilirii modalității de 

desemnare a consilierilor locali ce vor semna hotărârea în cazul în care președintele de ședință 

refuză semnarea acesteia și va avea următorul conținut : 

Art. 29, alin. (3),   

“Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se realizează astfel: de unul dintre cei 

mai în vârstă consilieri şi de unul dintre cei mai tineri dintre consilierii locali 

participanţi la şedinţă.” 

  

Art. II. Hotărârea Consiliului Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu nr. 33 / 

30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a  Consiliului 

Local al Comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu, se modifică și se completează conform 

prevederilor prevăzute de prezenta hotărâre. 

Art. III. Primarul comunei, se însarcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri.  

Art. IV. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre, prin intermediul 

Compartimentului Relații cu Publicul si R.E.C.L. după cum urmeaza : primarului, Consiliului 

Local, compartimntelor de resort și Instituției Prefectului Județul Giurgiu și pentru aducerea la 

cunoștință publică prin afișare la sediul primariei, la avizier si pe site – ul institutiei 

www.primariaroatadejos.ro . 

 

http://www.primariaroatadejos.ro/


 

 

Primar                  Avizeaza pentru legalitate Secretar general u.a.t.   

GHIDANAC MARIN                                           Alexandrescu Camelia Constanta 
 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


