
 
 

  
 
 

 

PROIECT 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE   
 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului 
Local al comunei Vânători-Neamț 

 
Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, județil Neamț; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 4611/20.11.2020 la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al 
comunei Vânători-Neamț; 
                Luând act de Raportul de specialitate nr. 4611/20.11.2019 al secretarului 
general al comunei Vânători-Neamț; 
               Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de 
specialitate; 
                În conformitate cu prevederile art.129 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
      În temeiul art.129, alin.(3), lit.a, 139 alin. (1) și art.196 alin.(1) lit.a din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

                Art.1 – Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului 
Local al comunei Vânători-Neamț, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
                Art.2 – La data prezentei își încetează aplicabilitatea orice altă prevedere 
contrară. 
               Art.3 – Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre 
instituțiilor și persoanelor interesate. 
 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU  
                                                                                         Avizat pt. legalitate, 

                                                                                            Secretar general al U.A.T, 
                                                                                        Alina-Iuliana FLOŞ 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr. 4611 din 20.11.2020 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț 
 

 
Organizarea și funcționarea administrației publice locale este reglementată, în 

prezent, de o serie de acte normative, principalul act fiind reprezentat de Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. Acest act normativ dupa alegerile locale din anul 2020 a 
abrogat o serie de acte normative, respectiv cele enumerate la art. 597, alin.(2), printre 
care : 

- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 
organizare și funcționare a consiliilor locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
Astfel, în virtutea principiului autonomiei locale și având în vedere faptul că, 

printre atribuțiile exercitate de consiliul local se numără și aprobarea regulamentului de 
organizare și funcționare a acestuia, prin Hotărârea Consiliului Local Vânători-Neamț 
nr.66 din 2016 a fost aprobat un astfel de regulament, printre actele normative care 
stau la baza adoptării acestuia fiind și cele enumerate mai sus și abrogate prin 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019. 

Raportat la reglementările în vigoare conform cărora „Consiliul local are inițiativă 
și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local cu excepția celor 
care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale 
sau centrale”, potrivit art. 129, alin.(3), lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019, consiliul local aprobă statutul comunei, precum și regulamentul de 
organizare și funcționare a acestuia. 
 

Având în vedere cele prezentate mai sus, în aplicarea prevederilor art.129, alin.(3), 
lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 



 
 

se impune aprobarea de către Consiliul Local  Vânători-Neamț a unui nou Regulament 
de organizare și funcționare a acestuia, al cărui conținut este prevăzut în anexă.  

Tinând cont de faptul că până la această data nu a fost aprobat, prin ordin al 
ministrului de resort, modelul orientativ al regulamentului de organizare și funcționare 
a consiliului local, în aplicarea prevederilor art. 129, alin.(3), lit.a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019  și având în vedere obligația prevăzută la art. 632 din 
același act normativ, propunem analizarea proiectului de hotărâre susmenționat în 
vederea supunerii lui spre aprobare Consiliului Local al comunei Vânători Neamț. 
 
 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
Nr. 4611 din 20.11.2020 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare a Consiliului Local al comunei Vânători-Neamț 
 

 
Organizarea și funcționarea administrației publice locale este reglementată, în 

prezent, de o serie de acte normative, principalul act fiind reprezentat de Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. Acest act normativ odata cu alegerile locale din anul 2020 a 
abrogat o serie de acte normative, respectiv cele enumerate la art. 597, alin.(2), printre 
care : 

- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 
organizare și funcționare a consiliilor locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
Astfel, în virtutea principiului autonomiei locale și având în vedere faptul că, 

printre atribuțiile exercitate de consiliul local se numără și aprobarea regulamentului de 
organizare și funcționare a acestuia, prin Hotărârea Consiliului Local Vânători-Neamț 
nr.66 din 2016 a fost aprobat un astfel de regulament, printre actele normative care 
stau la baza adoptării acestuia fiind și cele enumerate mai sus și abrogate prin 
Ordonanțade Urgență a Guvernului nr.57/2019. 

Raportat la reglementările în vigoare conform cărora „Consiliul local are inițiativă 
și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local cu excepția celor 
care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale 
sau centrale”, potrivit art. 129, alin.(3), lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019, consiliul local aprobă statutul comunei, precum și regulamentul de 
organizare și funcționare a acestuia. 
 

Având în vedere cele prezentate mai sus, în aplicarea prevederilor art.129, alin.(3), 
lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
se impune aprobarea de către Consiliul Local  Vânători-Neamț a unui nou Regulament 
de organizare și funcționare a acestuia, al cărui conținut este prevăzut în anexă.  

Tinând cont de faptul că până la această data nu a fost aprobat, prin ordin al 
ministrului de resort, modelul orientativ al regulamentului de organizare și funcționare 
a consiliului local, în aplicarea prevederilor art. 129, alin.(3), lit.a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019  și având în vedere obligația prevăzută la art. 632 din 



 
 

același act normativ, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei 
Vânători-Neamț. 
 
 

 
Secretar general al U.A.T Vânători-Neamț 

Alina-Iuliana FLOȘ 
 

 


