
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA N.AS.AUD 
CONSILIUL LOCAL REBRI~OARA 

HOTARARE 
privind modificarea ~i completarea Regulamentului de organizare si functionare 

al Consiliului local al comunei Rebri~oara, aprobat prin 
Hotararea Consiliului Local nr.47/30.09.2019 

Consiliul Local Rebrisoara intrunit in ~edinta ordinara din data de 
30.06.2021, in prezenta a 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie ; 

Avand in vedere: 
-Proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Rebri~oara, inregistrat sub 
nr/34/24.06.2021; 
-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rebrisoara, inregistrat sub 
nr.4003/24.06.2021; 
-Raportul secretarului comunei privind necesitatea modificarii completarea 
Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al comunei 
Rebri~oara, aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.47/30.09.2019, inregistrat sub 
nr.4004/24.06.2021 ; 
-Avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante, activitati economice, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, amenajarea teritoriului , 
urbanism din cadrul Consiliului local Rebrisoara, inregistrat sub nr.4087 /30.06.2021 ; 
-Avizul favorabil al Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social 
culturale, culte, activitati sportive , agrement, turism, servicii publice si comert din 
cadrul Consiliului local Rebrisoara, inregistrat sub nr.4088/30.06.2021 ; 
-Avizul favorabil al Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea 
ordinii publice, respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor, protectie sociala, 
protectia mediului, agricultura si silvicultura din cadrul Consiliului local Rebrisoara 
inregistrat sub nr.4089/30.06.202 l ; 
-Circulara nr.IID/1727/26.01.2021 transmisa de Institutia Prefectului-judetul Bistrita
Nasaud,cu privire la aplicarea prevederilor Ordinului nr.25/2021 al Ministerului 
De:z:voltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei inregistrata sub nr.960/09.02.2021; 
-Prevederile Hotararii Consiliului Local nr.47 din 30.09.2019 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei 
Rebri~oara; 

in conformitate cu : 
-prevederileart.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normatrive, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile art.3 alin.(2) ; art.9 alin.(3 ); art.10 g); art.14 (9);art.24 (3) ; art.25 ( 4); 
art.26(2) ; art.29 (3); art.55 alin.(6) din Anexa nr.2 a Ordinului nr.25/14.01.2021 al 
Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei ; 

in temeiul prevederilor art.129 alin.(3) lit.a); art.139 alin.(3) lit.i ~i ale art.196 
alin. 1 lit a) din Ordonanta de urgenta Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ,cu modificarile ~i completarile ulterioare, 



HOT ARA.STE: 

Art.I Anexa nr.l a Hotararii Consiliului Local nr.47 din 30.09.2019 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei 
Rebri~oara, se completeaza dupa cum urmeaza; 

l)Articolul 8 " Numarul de consilieri locali " , se completeaza cu aliniatul (3), avand 
urmatorul cuprins : 

"ART.8 (3) Sediul Consiliului Local al comunei Rebri~oara este la adresa: Comuna 
Rebri~oara, sat Rebri~oara, nr.744, judeµil Bistrita-Nasaud." 

2) Articolul 20 " Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local " , se 
completeaza cu aliniatul ( 6), avand urmatorul cuprins : 
" ART.20 (6) Schimbarea pe parcursul mandatului a componentei comisiilor de 
specialitate se face prin hotarare a consiliului local, pe baza de consens intre consilierii 
locali, cu respectarea prevederilor alin. (5)." 

3) Articolul 19 "Pre~edintele de ~edinta ", se completeaza cu aliniatul (1 Al), avand 
urmatorul cuprins : 
" ART.19 ( 1 A 1

) Durata mandatului pre~edintelui de ~edinta este de trei luni ." 

4) Articolul 19 "Pre~edintele de ~edinta ",aliniatul 4) se completeaza cu punctul h), 
avand urmatorul cuprins : 
"ART.19 (4) 
h) semneaza procesul-verbal de numerotare ~i sigilare a documentelor care au fost 
dezbatute in ~edinta . " 

Art.2 Se modifica aliniatul (3) al art.31 " Ordinea de zi " din Anexa nr.1 la Hotararea 
Consiliului Local Rebri~oara nr.47/30.09.20219 ~i va avea urmatorul cuprins: 
" ART 31 (3) Proiectul ordinii de zi a ~edintei consiliului local poate cuprinde: 
aprobarea procesului - verbal al ~edintei anterioare; proiecte de hotarari cu mentiunea 
numarului de inregistrare, a titlului ~i a initiatorului; rapoarte ale primarului, ale 
viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor 
speciale sau mixte; rapoarte sau informari ale conducatorilor organismelor prestatoare 
de servicii publice si de utilitate publica; intrebari, raspunsuri; petitii; orice ale 
probleme de interes local." 
Art.3 Se modifica aliniatul (3) al art.32" Proiectele de hotarari ale consiliului local" 
din Anexa nr.l la Hotararea Consiliului Local Rebri~oara nr.47/30.09.20219 ~i va avea 
urmatorul cuprins : 
"ART.32 (3) Proiectele de hotarari ale consiliului local insotite de referatele de 
aprobare a acestora ~i de alte documente de prezentare ~i de motivare se inregistreaza 
intr-un registru special ~i se transmit de secretarul general: 

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in 
vederea analizarii ~i intocmirii rapoartelor de specialitate; 

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii ~i intocmirii 
avizelor." 



Art.4 Se modifica aliniatul (2) al art.33 '' Cvorulmul ~edintelor consiliului local" din 
Anexa nr.l la Hotararea Consiliului Local Rebri~oara nr.47/30.09.20219 ~i va avea 
urmatorul cuprins : 
" ART.33 (2) Prezenta consilierilor locali la ~edinta este obligatorie, cu exceptia 
cazului in care ace~tia absenteaza motivat. Absenta este considerata motivata daca se 
face dovada ca aceasta a intervenit din cauza: 

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stari de sanatate pentru care s-a 
eliberat certificat de concediu medical; 

b) unei deplasari in strainatate; 
c) unor evenimente de foqa majora; 
d) in cazul decesului sotiei/sotului consilierului local sau al unei rude de pana la 

gradul al II-lea a consilierului local ales ori al sotiei/sotului acestuia, inclusiv; 
e) concediului de odihna; 
f) in cazul casatoriei consilierului local sau al unei rude de pana la gradul al II-lea a 

consilierului local inclusiv; 
g) in cazul botezului unei rude de pana la gradul al III-lea a consilierului local 

inclusiv; 
h) unei delegatii in interesul comunitatii locale sau in interesul serviciului; 
i) participarii la cursuri de pregatire, formare ~i perfectionare profesionala." 

Art.5 Se modifica aliniatul (2) al art.36 " Semnarea ~i contrasemnarea hotararilor 
consiliului local" " din Anexa nr.l la Hotararea Consiliului Local Rebri~oara 
nr.47/30.09.20219 ~i va avea urmatorul cuprins: 
ART36 (2) In cazul in care pre~edintele de ~edinµ refuza, in scris, sa semneze, 
hotararea consiliului local se semneaza de eel putin 2 consilieri locali dintre cei care 
au participat la ~edinµ. Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se realizeaza in 
functie de configuratia politica de la ultimele alegeri locale. ' ' 

Art.6 Se modifica aliniatul (6) al art.53 " incetarea mandatului de consilier local" din 
Anexa nr.1 la Hotararea Consiliului Local Rebri~oara nr.47/30.09.20219 ~i va avea 
urmatorul cuprins : 
"ART.53 (6) In situatiile prevazute la alin. (2) lit. a), c) - f) ~i 1) constatarea incetarii 
de drept a mandatului de consilier local, precum ~i vacantarea locului de consilier 
local se realizeaza printr-o hotarare de constatare a autoritatii deliberative respective, 
la propunerea primarului ori, dupa caz, a oricarui alt ales local, adoptata in prima 
~edinta des:fa~urata dupa aparitia evenimentului. Hotararea autoritatii deliberative este 
comunicata de indata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, in 
conditiile art. 18, precum ~i consilierului local. Aceasta hotarare nu se supune la vot, 
aceasta fiind de constatare a unei stari de fapt." 
Art. 7 .Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr .4 7 din 3 0. 09.2019 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei 
Rebri~oara, raman neschimbate. 
Art.8.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza secretarul 
comunei Rebri~oara si consilierii locali din Consiliul local Rebri~oara . 
Art.9 Al(l) Prezenta hotarare are caracter normativ si intra in vigoare la data luarii la 
cuno~tiinta, prin afusare, la sediul Consiliuui Local Rebri~oara. 

. Al.(2) Aceasta hotarare poate fi atacata in instanta de contencios administrativ, 
in conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 



Art.10.Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Rebri~oara, in 
~edinta ordinara, cu un numar de _ 13 _ voturi ,,pentru" ,_ 0 _ voturi ,, impotriva" ,_ O_ 
voturi ,,abtineri" din totalul de _13_ consilieri prezenti la $edinta. 
Art. 11. Hotararea se aduce la cuno~tinta publica prin publicare pe pagina de internet a 
primariei si se comunica prin grija secretarului comune1 cu: 

-Primarul comunei Rebri~oara; 
-Consilierii locali ; 
-Institutia Prefectului, judetul Bistrita-Nasaud ; 

PRE~EDINTE DE ~EDINT A 
MOLDOVAN NICOLAE 

I 
NR. 32 /30. 06.2021 

CONTRASE~A, 
SECRET AR GENE A U.A.T. 

SCURTU TILi¥ 




