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Proiect de hotirfire
pentru modificarea completarea Anexei la Hotfirfirea Consiliului Judetean Iasi
nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al
Consiliului Judelean Iasi
Consiliul Judetean Iasi;
Avind in vedere:
a) Referatul de aprobare prezentat de cdtre Presedintele Consiliului Judelean 1asi, inregistrat
2022;
din
sub m-. firg6
b) Raportul de specialitate al Biroului Contractare Servigii ,Sociale, Parteneriate cu UAT,
rt- din 16 .02, 2022;
Societatea Civild, Organizatii si Fundatii, inregistrat sub nr.
c) Hotardrea Consiliului Judetean nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de
organizare functionare al Consiliului Judetean Iasi;
d) Hotardrea Consiliului Judetean nr. 389/24.11.2021 pentru modificarea si completarea
Anexei 1 la Hotdrarea Consiliului Judetean Iasi nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Judetean Iasi;
e) Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;
f) Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea
actelor normative, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
g) Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltdrii, Lucrdri1or Publice si Administratiei nr. 25
din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativa modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare al
teritoriale, precum
consiliului local;
Administratiei
h) Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice
nr. 846 din 24 iunie 2021 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Dezvoltdrii,
Lucrdrilor Publice si Administratiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului
unifatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare
si functionare a consiliului local;
i) Prevederile art. 173 alin. (2) lit. c), art. 191 alin. (2) lit. a) si art. 632 din Ordonanta de
Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;
in temeiul art. 182 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare:
HOTARXSTE:
Art. I Hotšrfirea Consiliului Judetean Iasi nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al Judetean Iasi se modificš si se
completeazi dupš cum urmeazi:
11 Pvce

alin. (30), lit. b): din Anexa
1. Art. 30 "Desfasurarea sedintelor Consiliului Judetean
la Hotdrdrea Consiliului Judetean Iasi nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de
Functionare al Consiliului Judetean lasi", se modificš si va avea urmitorul
Organizare
cuprins:
Art. 30 alin. (30): "Amendamentele se pot formula dupd cum urmeaza:
vizeze coreldri
lit. b) in timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale care
tehnico-legislative, gramaticale sau lingvistice la proiectul de hotdrdre a consiliului judetean."

2. Art. 30 alin. (30): "Desfdsurarea sedintelor Consiliului Judetean lasi" din Anexa la
Hotardrea Consiliului Judetean lasi nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare Functionare al Consiliului Judetean lasi", se completeazi cu lit. c) si d) care vor
avea urmitorul cuprins:
"Art 30 alin. (30) lit. c): cont nutul amendamentelor verbale se mentioneazd in procesulverbal de sedinki;
Art. 30 alin. (30) lit d) asupra amendamentelor verbale care vizeazii coreldri tehnicolegislative, gramaticale sau lingvistice, formulate in timpul dezbaterilor, initiatorul are dreptul de
a exprima un punct de vedere."

Art. II Toate celelalte prevederi ale Hotšririlor Consiliului Judetean Iasi
nr. 75/31.03.2021 si nr. 389/24.11.2021privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare al Consiliuliti Judetean Iasi rimin valabile si se aplicš in consecintš.
Art. III Prezenta Hotardre va fi comunicatd. in copie tuturor consilierilor judeteni,
si Institutiei Prefectului Judetului lasi.
structurilor din cadrul Consiliului Judetean
Art. IV Aducerea la cunostintd publicd a prevederilor prezentei HotArdri va fi asiguratd de
cdtre compartimentele de speciatitate din cadrul Judetului lasi - Consiliul Judetean Iasi cu atributii
in acest sens.
Datd astšzi:

2022

VIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Lšcrimioara RNICA-DASCALESCU

ifIV,
DIRECTIA JURIDICA - DIRECTOR EXECU
Gabriela ALUNGULESEI
Am luat cunottintš de acest inscri oficial
imi asum responsabifitatea asupr legalitatil

Sustine proiectul de hotšrire,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
Lšerdmioara VERNICIi-DXSCALESCU
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Birou CSSPU
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Irina Hovim nu
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Referat de aprobare
pentru modificarea si completarea Anexei la Hotšrfirea Consiliului
Judetean Iasi nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare si Functionare al Consiliului Judetean Iasi

Avand in vedere:
- HotArdrea Consiliului Judetean nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de
organizare functionare al Consiliului Judetean Iasi;
- Hotardrea Consiliului Judetean nr. 389/24.11.2021 pentru modificarea completarea
Anexei 1 la Hotardrea Consiliului Judetean Iasi nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Judetean Iasi;
- Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice si Administratiei
nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului
administrativ-teritoriale, precum a modelului orientativ al regulamentului de organizare si
functionare al consiliului local;
Administratiei
- Prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice
nr. 846 din 24 iunie 2021 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului
administratiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului
dezvoltšrii, lucrdrilor publice
orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al
regulamentului de organizare si functionare a consiliului local;
- Prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificšrile
completšrile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnied legislativd pentru
elaborarea actelor normative, cu modificšrile completdrile ulterioare;
Propun plenului Consiliului Judetean Iasi Proiectul de hotšrfire pentru
modificarea si completarea Anexei la Hotšrfirea Consiliului Judelean Iasi
nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al
Consiliului Judetean Iasi in sensul introducerii votului electronic in desfšsurarea
sedintelor ordinare online.
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotfirfire pentru modificarea si completarea Anexei la
Hotšrfirea Consiliului Judetean Iasi nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Judetean Iasi
Avand in vedere Proiectul de hotdrdre pentru modificarea completarea Anexei la
Hotdrdrii Consiliului Judetean Iasi nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de
Organizare si Functionare al Consiliului Judetean
Avdnd in vedere Referatul de aprobare prezentat de cdtre Presedintele Consiliului
din /46.02, 2022;
inregistrat sub nr.
Judetean

Arss

Avand in vedere Hotdrdrea Consiliului Judetean nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Iasi;
Avand in vedere Hotardrea Consiliului Judetean nr. 389/24.11.2021 pentru
modificarea si completarea Anexei 1 la Hotdrdrea Consiliului Judetean Iasi
nr. 75/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare Functionare al
Consiliului Judetean Iasi;
Avand in vedere prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice
Administratiei nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al
statutului unitdtii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al
regulamentului de organizare functionare al consiliului local;
AvAnd in vedere prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice
Administratiei nr. 846 din 24 iunie 2021 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul
ministrului dezvoltdrii, lucrdrilor publice si administratiei nr. 25/2021 pentru aprobarea
a modelului
modelului orientativ al statutului unitštii administrativ-teritoriale, precum
functionare a consiliului local, prin care
orientativ al regulamentului de organizare
articolul 27 din anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Dezvoltirii, Lucririlor Publice si
Administratiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitštii
administrativ-teritoriale, precum a modelului orientativ al regulamentului de organizare
functionare a consiliului local, publicat in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr. 76
din 25 ianuarie 2021, alineatul (18), respectiv:
"(18) in mod exceptional, in timpul dezbaterilor se pot formula amendamente
verbale la proiectul de hoteirdre a consiliului local, ins6 acestea se formuleath de comun
4Iage

acord cu initiatorul proiectului de hoteirdre a consiliului local. Continutul amendamentelor
verbale se mentioneazd in procesul-verbal de sedinta."
se modificš si are urmštorul cuprins:
vizeze
"(18) in timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale care
corelari tehnico-legislative, gramaticale sau lingvistice la proiectul de hot6rcire a
consiliuluijudetean. Astfel:
a) continutul amendamentelor verbale se mentioneazd in procesul-verbal de sedinta;
b) asupra amendamentelor verbale care vizeazd corelari tehnico-legislative,
gramaticale sau lingvistice, formulate in timpul dezbaterilor, initiatorul are dreptul de a
exprima un punct de vedere.";
Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;
Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd
pentru elaborarea actelor normative, cu modificdrile completdrile ulterioare;
Considerdm cd modificdrile propuse prin prezentul Proiect de hotdrdre asupra
Functionare al Consiliului Judetean
continutului Regulamentului de Organizare
nr. 75/2021 cu modificArile completdrile
aprobat prin Hotdrdrea Consiliului Judetean
ulterioare, prin implementarea prevederilor Ordinului Ministrului Dezvoltdrii, Lucrdrilor
Publice si Administratiei nr. 846 din 24 iunie 2021, asigurd aplicarea unitard la nivelul
unitatilor administrativ-teritoriale din Romania, a prevederilor legale referitoare la dreptul
consilierilor judeteni de a formula amendamente verbale in timpul sedintelor consiliului
judetean asupra proiectelor de hotardri, precum si dreptul initiatorului proiectului de
hotdrdre de a prezenta un punct de vedere asupra amendamentelor in cadrul dezbaterilor.
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la sedintele comisiilor de
(2) Prezenta consilierilor judeteni la sedintele Consiliului Judetean lasi
specialitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care acestia absenteazš motivat. Absenta este consideratd
motivatd dacš se face dovada cš aceasta a intervenit din cauza:
a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stdri de sdnatate pentru care s-a eliberat cert ficat de
concediu medical;
b) unei deplasdri in strdinštate;
c) unor evenimente de forld majord;
d) in cazul decesului sotiei/sotului consilierului local sau al unei rude de pand la gradul al 11-lea a
consilierului local ales ori al sotiei/sotului acestuia, inclusiv;
e) concediului de odihnd;
f) in cazul cdsdtoriei consilierului judetean sau al unei rude de pand la gradul al II-lea a consilierului local
inclusiv;
g) in cazul botezului unei rude de pand la gradul al III-lea a consilierului judelean inclusiv;
h) unei delegatii in interesul comunitatii locale sau in interesul serviciului;
i) participdrii la cursuri de pregdtire, fommre si perfectionare profesionald;
(3) Consilierul judetean care absenteaziš nemotivat de doud ori consecutiv la sedintele Consiliului Judetean
Iasi este sanctionat, in conditiile art. 76 din prezentul Regulament, respectiv cu: avertisment; chemarea la
ordine; retragerea cuvantului; eliminarea din sala de sedintd; excluderea temporard de la lucrdrile
Consiliului Judetean lasi si ale comisiilor de specialitate; diminuarea indemnizatiei lunare cu 10% pentru
maximum 6 luni; retragerea indemnizatiei lunare pentru una sau doud luni.
inregistreze prezenta in evidenta tinutd de Secretarul General al
(4) Consilierii judeteni sunt obligati sš
Judetului lasi prin intermediul compartimentului de specialitate din subordine, cu atributii in acest sens.
(5) Consilierul judetean care nu poate lua parte la sedintš este obligat aduca aceastd situatie la cunostinta
Secretarului General al Judetului Iasi, in termen de maxim 48 ore inainte de desfasurarea acesteia, cu
prezentarea in scris a dovezilor pentru care absenta se considerd motivatš pentru a fi consemnatš in
procesul verbal de sedintš sau in 48 ore dupd sedintd de asemenea, in scris pentru a putea fi motivatd.
din sald, in timpul sedintelor Consiliului Judetean Iasi si au
(6) Consilierii judeteni au dreptul la 2
sau inlocuitorul de drept al acestuia, care conduce
obligatia sš anunte Presedintele Consiliului Judetean
sedintele Consiliului Judetean lasi, cand pleacd definitiv de la lueršri.

Art. 30: Desfšsurarea sedintelor Consiliului Judetean Iasi
(I) Sedintele Consiliului Judelean Iasi sunt publice. Acestea se pot desfasura cu participarea fizicd a
consilierilor sau in sistem online, prin utilizarea mijloace electronice, comunicate in documentul de
convocare prevazut la art. 26 alin. (5).
(2) Caracterul public al sedintelor Consiliului Judetean lasi este dat de:
a) accesul celor interesati, in conditiile legii, la procesele-verbale ale sedintelor consiliului local;
b) accesul celor interesati, in conditiile legii, la proiectele de hotšrari, la hotdrarile consiliului local, precum
la instrumentele de prezentare si de motivare a acestora;
de a asista la sedintele
c) posibilitatea cetštenilor cu domiciliul sau resedinta in unitate Judetul
Consiliului Judetean lasi si/sau de a le urmari pe intemet, in conditiile Regulamentului de organizare
functionare a Consiliului Judetean
(3) Lucrarile sedintelor se desfasoarš in limba romand iar documentele sedintelor de Consiliului Judetean
lasi se intocmesc si se aduc la cunostinta publicd in limba romand.
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(4) La lucrdrile Consiliului Judetean lasi pot asista si lua cuvantul, fard drept de vot, Prefectul Judetului
senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului,
lasi, primarii sau reprezentantii acestora, deputatii
secretarii si subsecretarii de stat, sefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte
organe centrale din judetul lasi, in problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii.
(5) Dezbaterea proiectelor de hotdrdri se face, de reguld, in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea
de zi aprobard in conformitate cu prevederile prezentului Regulament si a Ordonantei de Urgentd a
Guvernului nr. 57/2019, cu modificdrile si completdrile ulterioare, iar in conditiile schimbdrii ordinii de zi
aceasta se supune votului Consiliului Judetean lasi.
(6) Presedintele Consiliului Judetean lasi este obligat sd asigure luarea cuvantului de cdtre initiator pentru
sustinerea proiectului de hotdfdre ori de cdte ori acesta o solicitd.
(7) Consilierii judeteni participd la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvdnt. Consilierii judeteni sunt obligati
ca in cuvantul lor sd se refere exclusiv la problema care formeazd obiectul dezbaterii.
(8) Presedintele Consiliului Judetean lasi sau, dupd caz, inlocuitorul de drept al acestuia are dreptul sd
acest scop el poate propune
limiteze durata ludrilor de cuvant, in functie de obiectul dezbaterii.
spre aprobare timpul alocat fiecdrui vorbitor, precum timpul total de dezbatere a
Consiliului Judelean
proiectului.
(9) Ardt Presedintele, cdt ceilalti consilieri sunt obligati sd respecte dreptul la opinie al colegului vorbitor.
Acestia nu au voie sd-1 intrerupd sau sd vorbeascd peste el. Presedintele va urmdri ca participarea la
dezbateri sd se facd din partea tuturor grupurilor de consilieri.
(10) Presedintele Consiliului Judetean lasi permite oricdnd unui consilier judetean sd rdspundd intr-o
problemd de ordin personal, in probleme prevdzute de regulamentul de organizare si functionare a
Consiliului Judelean lasi sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(11) Presedintele Consiliului Judelean lasi sau reprezentantul oricdrui grup de consilieri judeteni poate
propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discufia Consiliului Judetean lasi. Propunerea de
incheiere a dezbaterii se supune votului, iar discutiile se sisteazd dacd propunerea este adoptatd cu
majoritate simpld.
(12) in cazul anumitor probleme care presupun dezbateri prelungitei grupurile de consilieri pot solicita
luare unei pauze de consultdri. Aceasta poate dura cel mult 10 minute. Solicitarea va fi supusd votului
majoritatii consilierilor prezenti.
(13) in cazul sedintelor prelungite, consilierii vor beneficia de acordarea unei pauze de maxim 15 minute
dupd care sedinta va continua.
(14) Este interzisd proferarea de insulte sau calomnii de cdtre consilieri prezenti la sedintd, precum
dialogul dintre vorbitori persoanele aflate in sald.
(15) in cazul in care desfdsurarea sedintelor este perturbatd, Presedintele poate intrerupe dezbaterile, aceste
fiind reluate dupd o pauzd de consultdri cu grupurile de consilieri. Presedintele poate aplica sanctiunile
stabilite de prezentul Regulament.
(16) Consilierii trebuie sd fie prezenti la locul desfasurdrii sedintei, in cazul sedintelor desfasurate cu
fie conectati la aplicatia electronicd folositd, in cazul sedintelor desfasurate prin
participarea fizicd sau
mijloace electronice.
consilierii judeteni
(17) Prin exceptie se considerd prezenti la sedinta desfasurard cu participare fizicd
care participd prin utilizarea mijloacelor electronice aprobate prin prezentul Regulament, in situatia in care
se afld in izolare, respectiv de carantind, dispusd de autoritštile abilitate si transmit electronic Decizia de
izolare/carantinare Secretarului General al Judetului
asistat de personalul de
(18) Pe toatd durata desfasurdrii sedintei, Secretarul General al Judetului
specialitate va urmari ca numdrul membrilor Consiliului Judetean lasi format din Presedintele Consi1iului
consilierii judeteni sd intruneascd cerinta de cvorum prevazutd pentru functionare in Codul
Judelean
fie statutard.
Administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare, pentru ca intrunirea
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(19) in cazul aplicatillor electronice folosite consilierii judeteni se vor loga la sedintele Consiliului Judetean
Iasi cu 1D-ul transmis de catre compartimentul de specialitate din subordinea Secretarului General al
Judetului cu atributii in acest sens, se vor autentifica cu nume si prenume, vor avea microfonul camera
deschise si vor sta astfel conectati pe intrega perioada de desfšsurare a sedintei.
(20) Modalitatea de desfasurare a sedintelor prin intermediul aplicatillor electronice de videoconferinta este
prezentata la art. 31 si art. 32 din prezentul Regulament.
(21) Sedintele Consiliului Judetean lasi sunt conduse de catre Presedintele Consiliului Judetean lasi sau, in
lipsa acestuia de catre Vicepresedintele Consiliului Judetean desemnat in conditiile art. 192 alin. (1) si (2),
dupa caz, din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.
(22) in cazul in care, din motive intemeiate, lipseste vicepresedintele desemnat in condirtile art. 192 alin.
(2), sedinta este condusa de celšlalt vicepresedinte sau, in cazul in care si acesta din unna lipseste, de un
consilier judetean, ales cu majoritate absoluta.
(23) Presedintele Consiliului Judetean
urmatoarele atributii principale:

sau, dupa caz, inlocuitorul de drept al acestuia exercith

a) conduce sedintele Consiliului Judetean lasi;
b) supune votului consilierilor judeteni proiectele de hotardri si anunta rezultatul votArii, cu precizarea
voturilor "Pentru", "impotrilur "Abtinere", numarate evidentiate de Secretarul General al Judetului
Iasi, in procesul-verbal al sedintei, alaturi de evidentierea neparticipšrii consilierilor judeteni la exercitarea
dreptului de vot datorita unor motive temeinice si legale;
c) semneaza procesul-verbal al sedintei;
d) asigura' mentinerea ordinii, in conditille regulamentului de organizare si functionare a Consiliului
Judetean lasi;
e) supune votulu consilierilor judeteni orice problemA care intra in competenta de solutionare a Consiliului
Judetean lasi;
f) aplica, dacA este cazul, sanctiunile prevAzute la art. 76 din prezentul Regulament sau propune Consiliului
Judetean lasi aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz;
g) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a Consiliului
sau alte insarcinari date de catre Consiliul Judetean lasi.
Judetean
incep prin anumarea prezentei de catre Presedintele
(24) Dezbaterile sedintelor Consiliului Judetean
pentru a se consemna dacA sedinta este statutard, consemnarea consilierilor care
Consiliului Judetean
sunt absenti din diferite motive si prezentarea oficialitatilor invitate care participa la lucršri, dupd caz,
urmate in ordine de procesul-verbal al sedintei anterioare; proiectele de hotšrari; rapoarte; intrebari,
interpelari, raspunsuri; petitii.
(25) Consilierii judeteni au dreptul la maxim 3 minute grupurile de consilieri la maxim 6 minute pentru a
formula intrebari, interpelari sau declaratii politice.
(26) Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi pe care o
urmatš de prezentarea avizului de catre comisia de specialitate sesizata in fond.
face
(27) Dupa efectuarea prezentarilor prevšzute la alin. (26) au loc dezbateri generale pe articole, consilierii
judeteni, precum ceilalti initiatori prezenti la sedintA putand prezenta amendamente de fond sau de forma
care indeplinesc conditiile prevazute la art. 19 alin.(31) si/sau art. 30 alin. (30), (31). Dezbaterile pe articole
a proiectelor de hotarari au loc numai atunci cAnd exista amendamente.
(28) Atunci cand un amendament prezentat in comisia de specialitate a fost respins de comisie, autorul
amendamentului poate prezenta si sustine amendamentul, cu argumente de ordin legal, in sedinta
Consiliului Judetean
(29) Discutarea articolelor incepe cu amendamentele. La discutarea articolelor la care s-au facut
exprima punctul de vedere, de reguld, o singura data.
amendamente, consilierii pot lua cuvantul pentru
se acorda drept de replica atunci cand unul sau mai multi colegi exprimš opinii contrare
La cerere,
punctului lui de vedere.
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(300mendamentele se pot formula dupd cum unneaa)
a) in formd scrisd, conform Anexei 6 la prezentul Regulament, pe care o depun la Secretarul General al
judetului la$i prin intermediul Registraturii institutiei, inainte de $edinta Consiliului Judetean lasi;
in forma verbald, in timpul dezbaterilor din cadrul $edintei Consiliului Judetean la$i, insd acestea se
ormuleazd de comun acord cu initiatorul proiectului de hotardre a Consiliului Judetean la$i. Continutul
amendamentelor verbale se mentioneazš in procesul-verbal de $edintd.

(,-,,-

(31) Amendamentele la proiectele de hotšrdri ale Consiliului Judelean lasi in formd scrisd contin
urmštoarele elemente, potrivit anexei nr. 6 la prezentul Regulament:
a) initiatorul sau initiatorii;
b) numdrul de inregistrare $i titlul proiectului de hotdrdre a Consiliului Judetean la$1 pentru care se depune
amendamentul;
c) tipul amendamentului: modificare sau completare;
d) textul initial;
e) textul amendamentului formulat;
f) motivatia amendamentului;
g) semndtura persoanei care propune amendamentul.
(32) Secretarul General al Judetului lasi numeroteazš amendamentele depuse in scris pentru fiecare proiect
de hotardre a consiliului judetean in ordine crescštoare a articolelor din cadrul proiectului de hotardre a
consiliului judetean. Secretarul General al Judetului lasi numeroteazd amendamentele depuse in scris tinand
cont de ordinea textelor asupra cdrora se formuleazd amendamente in cadrul proiectului de hotardre a
consiliului judetean. in cazul in care doud sau mai multe amendamente se referš la acela$i text din cadrul
proiectului de hotšrare a consiliului judetean, acestea se numeroteatš in ordinea in care au fost primite de
cštre Secretarul General al Judetului Ia$i.
(33) Amendamentele se supun votului Consiliului Judetean la$i in ordinea numerotdrii lor. Dacd s-a adoptat
un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi contrare amendamentului adoptat se
socotesc respinse fard a mai fi supuse votului.
(34) Dupd supunerea la vot a tuturor amendamentelor se supune la vot proiectul de hotdrare a Consiliului
Judetean la$i in forma cu amendamentele adoptate.
(35) Respingerea unui proiect de hoardre a Consiliului Judetean la$i imbracd fonna unei Hotardri de
respingere a proiectului de hotardre ca urmare a neideplinirii numdrului de voturi necesar adoptdrii.
(36) Supunerea la vot a unei propuneri inscrise pe ordinea de zi nu imbracd forma unei flotšfari a
Consiliului Judetean, in acest caz, mentionandu-se doar rezultatul votului in procesul-verbal al $edintei fdrd
redactarea unei hotardri.
(37) Supunerea la vot in timpul $edintelor Consiliului Judetean la$i a unei situatii procedurale prevazute de
Regulamentul de organizare $i functionare nu constituie Hotdrare a Consiliului Judetean la$i ca act
administrativ. Mentionarea acestor situatii procedurale, precum $i rezultatul votului se fac obligatoriu in
procesul-verbal al $edintei.
(38) Dacd in unna dezbaterilor din $edinta Consiliului Judetului 1a$i se impun modificari de fond in
continutul proiectului de hotšrdre, la propunerea Pre$edintelui Consiliului Judelean Iasi sau, dupd caz,
inlocuitorul de drept al acestuia, a Secretarului General al Judetului 1a$i sau a consilierilor judeteni $i cu
acordul majoritatii consilierilor judeteni prezenti, Presedintele Consiliului Judetean Ia$i sau, dupd caz,
inlocuitorul de drept al acestula retransmite proiectul de hotdršre, in vederea reexamindrii de cštre initiator
si de cdtre compartimentele de specialitate.

Page 28

Firefox

https:/hdrept.ro/DocumentView.aspx?Documentld=00217314-2021.

-e>r7kerii

6?-i/ft.teata ?Ve- 20 ey

Art. 27: Desfassurarea sedintelor consiliului local
(1) Sedintele consiliului local sunt publice. Acestea se pot desfš5ura cu participarea
fizic5 a consilierilor sau in sistem online, prin utilizarea oricšror mijloace electronice,
comunicate in documentul de convocare prevšzut la art. 23 alin. (5).
(2) Caracterul public al 5edintelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesati, in conditiile legii, la procesele-verbale ale 5edintelor
consiliului local;
b) accesul celor interesati, in conditiile legii, la proiectele de hotšr5ri, la hot5r5rile
consiliului local, precum 5i la instrumentele de prezentare 5i de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetštenilor cu domiciliul sau re5edinta in unitatea/subunitatea
administrativ-teritorialš respectivš de a asista la 5edintele consiliului local 5i/sau de
a le urmšri pe internet, in conditiile regulamentului de organizare 5i functionare a
consiliului local.
(3) Primarul participš la 5edintele consiliului local 5i dispune m5surile necesare
pentru preg5tirea 5i desf55urarea in bune conditii a acestora.
(4) Lucršrile 5edintelor se desfš5oar5 in limba rom5n5. in consiliile locale in care
consilierii locali apartin5nd unei minoritšti nationale reprezintš cel putin 200/0 din
numšrul total, la 5edintele consiliului local se poate folosi 5i limba minoritštii
nationale respective. in aceste cazuri se asigur5, prin grija primarului, traducerea in
limba rom5n5. in toate cazurile, documentele 5edintelor de consiliu local se
intocmesc 5i se aduc la cuno5tinta public5 in limba rom5nš.
(5) La lucr5rile consiliului local pot asista 5i lua cuv5ntul, f5r5 drept de vot,
prefectul, pre5edintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputatii 5i
senatorii, mini5trii 5i ceilalti membri ai Guvernului, secretarii 5i subsecretarii de stat,
conduc5torii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor 5i ale celorlalte organe
centrale, conducštorii compartimentelor de resort 5i conducštorii organismelor
prestatoare de servicii publice sau de utilitate publicš din unit5tile administrativteritoriale, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum 5i alte
persoane interesate, in conditiile prevšzute in regulamentul de organizare 5i
functionare a consiliului local. Pre5edintele de 5edint5 poate oferi invitatilor
posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
(6) Dezbaterea proiectului de hot5r5re sau a problemelor se face, de regulš, in
ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobat5 in conformitate cu
prevederile Ordonantei de urgentš a Guvernului nr. 57/2019, cu modificšrile 5i
completšrile ulterioare, 5i ale prezentului regulament de organizare 5i functionare a
consiliului local.
(7) Pre5edintele de 5edintš este obligat s5 asigure luarea cuvAntului de cštre
initiator pentru sustinerea proiectului de hotšr5re ori de cšite ori acesta o solicitš,
precum 5i de cštre delegatul sštesc, dupš caz.
(8) Consilierii locali participš la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvAnt. Consilierii
locali sunt obligati ca in cuvSntul lor s5 se refere exclusiv la problema care formeaz5
obiectul dezbaterii.
(9) Pre5edintele de 5edintš are dreptul sš limiteze durata lušrilor de cuv5nt, in
functie de obiectul dezbaterii. in acest scop el poate propune consiliului local spre
aprobare timpul alocat fiecšrui vorbitor, precum 5i timpul total de dezbatere a
proiectului.
(10) Pre5edintele de 5edintš permite oric5nd unui consilier local s5 r5spundš intr-o
problemš de ordin personal, in probleme prevšzute de regulamentul de organizare
5i functionare a consiliului sau atunci c5nd a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(11) Pre5edintele de 5edintš sau reprezentantul oricšrui grup de consilieri locali
poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului local.
Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului, iar discutille se sisteazš
dac5 propunerea este adoptatš cu majoritate simp15.
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(12) Este interzisš adresarea de insulte sau calomnii de cštre consilierii locali
prezenti la 5edintš, precum 5i dialogul dintre vorbitori 5i persoanele aflate In salš.
(13) Asupra proiectelor de hotšrfrari au loc dezbateri generale 5i pe articole,
consilierii locali, precum 5i ceilalti initiatori prezenti la 5edintš purand formula
amendamente de fond sau de formš.
(14) Amendamentele se formuleazš in scris 5i se pot depune de cštre primar,
oricare dintre consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de
specialitate. Initiatorul unui amendament poate retrage sau poate renunta la
sustinerea acestuia, in orice moment. In acest caz, amendamentul nu se mai
supune la vot.
(15) Pentru a putea fi dezbštut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul
general cel mai t8rziu in ziva 5edintei consiliului local.
(16) Amendamentele la proiectele de hotšrSri ale consiliului local se transmit in
formš scrisš 5i contin urmštoarele elemente, potrivit anexei nr. 10 la prezentul
regulament:
a) initiatorul sau initiatorii;
b) numšrul de inregistrare 5i titlul proiectului de hotšrAre a consiliului local pentru
care se depune amendamentul;
c) tipul amendamentului: modificare sau completare;
d) textul initial;
e) textul amendamentului formulat;
f) motivatia amendamentului;
g) semnštura persoanei care propune amendamentul.
(17) Secretarul general numeroteazš amendamentele depuse pentru fiecare proiect
de hotšrAre a consiliului local in ordine crescštoare a articolelor din cadrul
proiectului de hotšr8re a consiliului local. Secretarul general numeroteazš
amendamentele depuse tin8nd cont de ordinea textelor asupra cšrora se formuleafš
amendamente in cadrul proiectului de hotšr8re a consiliului local. in cazul in care
douš sau mai multe amendamente se referš la acela5i text din cadrul proiectului de
hotšr8re a consiliului local, acestea se numeroteazš in ordinea In care au fost
primite de cštre secretarul general.
mod exceptional, in timpul dczbatcrilor sc pot formula amendamente
verbele -Ia--eroiectu-1 -de hote-rare a- Msš accstea se formu-leaza de
comun acord cu initiatorul proicctului de hot5rarc a consiliului local. Continutul
amendamentere-E-ver-balese-mentieneaf5-M--proccsul-verba+-d-e
(18) in timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale care sš vizeze
corelšri tehnico-legislative, gramaticale sau lingvistice la proiectul de hotšr5re a
consiliului local. Astfel:
a) continutul amendamentelor verbale se mentioneazš in procesul-verbal de
5edintš;
b) asupra amendamentelor verbale care vizeazš corelšri tehnico-legislative,
gramaticale sau lingvistice, formulate in timpul dezbaterilor, initiatorul are dreptul de
a exprima un punct de vedere.
*(la data 07-iuI-2021 Art. 27, alin. (18) din cap tolul IV, sectiunea 2 moddicat de Art. I din Ordinul

846/2021)

(19) Amendamentele se supun votului consiliului local in ordinea numerotšrli lor.
Dacš s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi
contrare amendamentului adoptat se socotesc respinse fšrš a mai fl supuse votului.
(20) Dupš supunerea la vot a tuturor amendamentelor se supune la vot proiectul de
hotšr8re a consiliului local in forma cu amendamente.
(21) Respingerea unui proiect de hotšr8re a consiliului local inscris pe ordinea de zi,
precum 5i orice supunere la vot a unei propuneri inscrise pe ordinea de zi nu
constituie hotšrAre a consiliului local ca act administrativ, in acest caz,
mentionAndu-se doar, rezultatul votului in procesul-verbal al 5edintei fšrš redactarea
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unei hotšrki a consiliului local.
(22) Supunerea la vot in timpul 5edintelor consiliului local a unei situatii procedurale
prevšzute de regulamentul de organizare 5i functionare nu constituie hotšrAre a
consiliului local ca act administrativ. Mentionarea acestor situatii procedurale,
precum 5i rezultatul votului se fac obligatoriu in procesul-verbal al 5edintel.
(23) Sinteza dezbaterilor din 5edintele consiliului local, precum 5i modul in care
exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneaz5 intr-un proces-verbal,
semnat de pre5edintele de 5edintš 5i de secretarul general.
(24) Pre5edintele de 5edintš, impreunš cu secretarul general al unitštii/subdiviziunii
asumš, prin semnšturš, responsabilitatea veridicitštii
administrativ-teritoriale,
celor consemnate.
(25) La inceputul fiecšrei 5edinte, secretarul general supune spre aprobare
procesul-verbal al 5edintei anterioare. Consilierii locali 5i primarul au dreptul ca, in
cadrul 5edintei curente a consiliului local, sš conteste continutul procesului-verbal 5i
sš cearš mentionarea exactš a opiniilor exprimate in 5edinta anterioarš.
(26) Procesul-verbal semnat de pre5edintele de 5edintš 5i de cštre secretarul
general, precum 5i documentele care au fost dezbštute in 5edinta anterloarš se
depun intr-un dosar special al 5edintei respective, care se numeroteazš 5i se
sigileazš de pre5edintele de 5edintš 5i de secretarul general, dupš aprobarea
procesului-verbal, sau de cštre persoana cu atributii in acest sens, desemnatš in
conditille legii.
(27) in termen de 3 zile de la data aprobšrii procesului-verbal al 5edintei, secretarul
general afi5eazš la sediul primšriei 5i publicš pe pagina de internet a
unitštii/subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al 5edintei.
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Forma aplicabila pentru 'Ordinul 846/2021' la data 15 februarie 2022, valabila si azi

ORDIN nr. 846 din 24 iunie 2021 privind modificarea anexei nr.
2 la Ordinul ministrului dezvoltšrii, lucrgrilor publice si
administratiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului
orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum
si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si
functionare a consiliului local
Lušnd in considerare prevederile art. 6 alin. (1) si ale art. 12 lit. b) din Ordonanta
de urgentš a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor mšsuri la nivelul
administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte
normative, aprobatš cu modificšri prin Legea nr. 109/2021,
avšnd in vedere prevederile art. 104, art. 129 alin. (3) lit. a) teza a doua si art. 289
din Ordonanta de urgent5 a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificšrile si completkile ulterioare,
tin5nd cont de Referatul de aprobare al Directiei generale administratie publicš nr.
58.503/MDLPA/2021,
in temeiul art. 12 alin. (6) din Hotšršrea Guvernului nr. 477/2020 privind
organizarea functionarea Ministerului Lucršrilor Publice, Dezvoltšrii si
Administratiel,
ministrul dezvolthrii, lucr5rilor publice si administratiei emite prezentul
ordin.
Art. I
La articolul 27 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului dezvoltšrii, lucršrilor publice
administratiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului
a modelului orientativ al regulamentului
unitštil administrativ-teritoriale, precum
functionare a consiliului local, publicat in Monitorul Oficial al
de organizare
Romšniei, Partea I, nr. 76 din 25 ianuarie 2021, alineatul (18) se modificš 5i va avea
urmštorul cuprins:
"(18)in timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale care sš vizeze
corelšri tehnico-legislative, gramaticale sau lingvistice la proiectul de hotšrAre a
consiliului local. Astfel:
a)continutul amendamentelor verbale se mentioneazš in procesul-verbal de
5edintš;
b)asupra amendamentelor verbale care vizeazš corelšri tehnico-legislative,
gramaticale sau lingvistice, formulate in timpul dezbaterilor, initiatorul are dreptul de
a exprima un punct de vedere."
Art. II
Prezentul ordin se publicš in Monitorul Oficial al Rom5niei, Partea I.
_****_
Ministrul dezvoltšrii, lucršrilor publice si administratiei,
Cseke Attila Zoltan

Publicat in Monitorul Oficial cu numšrul 668 din data de 7 iulie 2021
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