
 
 
  

 

 
 

Anexa nr. 1 
          la Regulament  

 
Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate: 

Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate pot fi: 
1. agricultură; 
2. activităţi economico-financiare; 
3. activităţi social-culturale, culte; 
4. învăţământ, sănătate şi activităţi sportive; 
5. amenajarea teritoriului şi urbanism; 
6. muncă, familie şi protecţie socială; 
7. protecţie mediu şi turism; 
8. juridică şi de disciplină; 
9. administrarea serviciilor publice furnizate. 
 

În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul poate hotărî să se organizeze 
comisii de specialitate în alte domenii de activitate sau o comisie să aibă în obiectul de activitate două 
sau mai multe domenii. 

 
I.   Comisia buget, finanţe, investiții și fonduri europene;   

  
II.   Comisia urbanism, lucrări publice şi protecţia mediului; 

 
III. Comisia pentru mediu de afaceri, comerț, administrarea piețelor și protecţia consumatorului; 

 
IV.  Comisia de educație, sport, sănătate, cultură, culte, tineret şi probleme sociale; 

 
V.  Comisia juridică, disciplină urbană, de ordine publică şi situații de urgență; 

 
VI. Comisia administrarea domeniului public şi privat şi gospodărie comunală; 

  
VII. Comisia de relații internaționale și cu mediul asociativ. 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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   Anexa nr. 2 
la Regulament 

Nr. ...../........... 
 

Proiecte supuse dezbaterii de către comisia de specialitate                  
Către, 
           Comisia nr…..  
           Doamnei/Domnului președinte,…………………. 
           Spre știință doamnei/domnului Secretar comisie 
 
 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului               
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile               
art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Sectorului 6, se 
transmit spre avizare către Comisia nr. … următoarele documente: 
 

NR. 
CRT. 

DOCUMENTUL TRIMIS 
PENTRU  

AVIZARE/ELABORAREA 
UNUI RAPORT 

INIŢIATOR 

DATA-LIMITĂ PENTRU  
ADOPTAREA  

AVIZULUI/RAPORTULUI 

1. 
Proiect de hotărâre nr. 
_____/_____ privind/pentru 

Primar/Consilier local/Inițiativă 
cetățenească 

  

2.     

3. 
Proiect de hotărâre nr. 
_____/_____ privind/pentru 

Primar/Consilier local/Inițiativă 
cetățenească 

  

4.     

 
Adresa/informarea nr. 
/ din partea 

- 
  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
NOTĂ:În varianta în care consiliul local alege ca mod de comunicare poşta electronică, partea cu semnătura nu mai este necesară. 

 
SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 6, 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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Anexa nr. 3 la Regulament 
 
 
 
Opis documente transmise 
  Secretarului General de  
    comisia de specialitate 

COMISIA NR……                                                          
Nr……../……………………….. 
 
Către, 
 
           Secretarul General al Sectorului 6 
           Stimată(e) Doamnă/Domnule…………………………. 
 
 Având în vedere prevederile art. 136 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin. (1) 
lit. a) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 6, vă transmitem rezultatul 
dezbaterilor Comisiei nr........... din cadrul ședinței din data de .................., cuprinse în Procesul-verbal               
nr. ……………….... . 
Anexat vă comunicăm și avizele/rapoartele comisiei pentru subiectele dezbătute, respectiv: 
 
Nr.crt. Documentul trimis spre  

analiză 
Numărul de  

înregistrare al  
avizului/raportului 

         Tipul 
avizului/recomandarea 

raportului 
Amendamente 

1 Proiect de hotărâre nr. 
_____/_____  
privind/pentru 

  
□favorabil  
□ nefavorabil 

□ DA nr. 
______/______ 
□ NU 

2  Proiect de hotărâre nr. 
_____/_____  
privind/pentru 

 
□favorabil  
□ nefavorabil 

□ DA nr. 
______/______ 
□ NU 

3 Adresa/informare nr. 
_____/_____  
din partea 

  
  

4   
  

        Se bifează cu "X" varianta care corespunde. 

      Președintele Comisiei,                                                                             Secretarul Comisiei,  
………………………………                                                         …………………………………….   
NOTĂ: În varianta în care consiliul local alege ca mod de comunicare poşta electronică, partea cu semnătura nu mai este necesară. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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Anexa 4 la Regulament 
           Model Aviz comisie  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 
                              COMISIA nr…… 

                             Denumire Comisie……. 
                                                                                  

AVIZ 

 
 Proiect de Hotărâre nr.:......../............. 

Având în vedere (se completează cu motivarea avizului)………………… 

 
 În temeiul prevederilor art. 125 alin.(1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 
alin.(1) lit. b) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local, 

Comisia _________________________ adoptă următorul aviz: 
 

  Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre a consiliului 
local nr. 
______/_________privind/pentru______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________, cu _____(nr. 
amendamente) /fără amendamente. 

  Art. 2. - Amendamentele şi observaţiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face 
parte integrantă din prezentul aviz. 

  Art. 3. - Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, secretarului general 
al Sectorului 6. 

      
          Președintele Comisiei,                                               Secretarul Comisiei 

 …………………..     ………………………. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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                                                                                                                                 Anexa nr. 5  
                                                                                                                                la Regulament 

Consiliul Local Sector 6 
 
 

REGISTRUL 
privind avizele/rapoartele Comisiei  ____________________ pe anul 20____ 

Nr. de  
înregistrare 

Data adoptării 
avizului/raportul

Documentul/Titlul Rezultatul analizei 

0 1 2 3 

1 _____/__.__.20__ 

Aviz pentru Proiectul de hotărâre nr. 
___/______privind/pentru 

Aviz favorabil cu 
___(nr.) 
amendamente/ 
nefavorabil    

 

2 _____/__.__.20__ 

Raport privind analiza situaţiei 
realizat în baza 

- Hotărârii Consiliului Local nr. 
/ 
  

3 _____/__.__.20__ 

Aviz pentru /Adresa/Informarea 
nr. / Aviz 

favorabil/nefavorabil 
 

  

 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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ANEXA nr. 6  
la Regulament 
 

Model orientativ de convocare a consilierilor locali la şedinţa consiliului local de către cel puţin o 
treime din numărul consilierilor locali în funcţie 

 

Stimată doamnă/Stimate domnule consilier local ...............................................1, 

 

În temeiul art. ........2, ........3 vă invită la şedinţa ............................4 a Consiliului Local care va avea 

loc în .....................5, în data de .............6, la ora ......7, cu următorul proiect de ordine de zi: 

Proiectul ordinii de zi 
1.Adoptarea procesului-verbal al şedinţei anterioare 
2.Proiectul de hotărâre a consiliului local nr. ....../......... privind ...................................... 
3.Întrebări, interpelări şi răspunsuri 
n. ............................ 
n+1. Diverse 

- Anexat invitaţiei regăsiţi materialele aferente şedinţei consiliului local. Puteţi să formulaţi amendamente 

la proiectele de hotărâri ale consiliului local înscrise în proiectul ordinii de zi şi să le transmiteţi 

Secretarului General la adresa de poştă electronică .......................... 

Cu deplină colegialitate, 

...................................... 

_______ 
1Se completează cu prenumele şi numele consilierului local. 

2Se completează, după caz, cu temeiul juridic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu privire la tipul şedinţelor consiliului local şi persoana/persoanele care face/fac convocarea, respectiv cu art. 133 alin. (1) în cazul şedinţelor ordinare 

convocate de primar, cu art. 133 alin. (2) lit. a) sau c) în cazul şedinţelor extraordinare convocate de primar sau art. 133 alin. (2) lit. b) în cazul şedinţelor 

extraordinare convocate de cel puţin o treime din numărul consilierilor locali în funcţie. 

3Se completează cu persoana/persoanele care face/fac convocarea, respectiv primarul sau prenumele şi numele consilierilor locali. 

4Se completează, după caz, cu tipul şedinţei consiliului local, respectiv ordinară sau extraordinară. 

5Se completează cu locul de desfăşurare a şedinţei consiliului local, de exemplu: sala de şedinţe a primăriei. 

6Se completează cu data în care va avea loc şedinţa consiliului local. 

7Se completează cu ora la care va avea loc şedinţa consiliului local. 

8Se completează cu numărul şedinţei consiliului local din actualul mandat. 

9Se completează cu numărul mandatului consiliului local având ca referinţă primele alegeri locale din anul 1992, care reprezintă primul mandat. Pentru unităţile 

administrativ-teritoriale înfiinţate după 1992, primul mandat este cel de după primele alegeri de la înfiinţare. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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            Anexa 7 
                      la Regulament 

 
Registru pentru evidența proiectelor de hotărîri ale Consiliului Local Sector 6 

 

Nr. 
înregistr

are 

Data 
înregistr

ării 

Inițiator
ul 

proiectu
lui 

Titlul 
Proiectu

lui de 
hotărâre 

Avizele 
comisiil

or de 
specialit

ate 
*1) 

Raportu
l de 

specialit
ate 
*2) 

Alte 
avize 
neces

are 
confor

m 
legii 

*3) 

Nr. De 
amendam

ente 
*4) 

Finalizarea 
procedurii 

(retras, respins, 
adoptat) cu 
majoritate 

simplă/absolută/cal
ificată 

*5) 

         
         

 
1Se completează cu denumirea comisiei de specialitate sesizată, precum şi cu numărul şi data avizului din partea comisiei de specialitate. 

2Se completează cu denumirea structurii, aşa cum este aceasta trecută în structura funcţională a unităţii administrativ-teritoriale, sau cu funcţia, 

prenumele şi numele persoanei de specialitate care realizează raportul compartimentului de resort, precum şi numărul şi data înregistrării acestuia. 

3Se trec emitentul şi numărul şi data înregistrării avizului la emitent. 

4Se completează cu numărul de amendamente formulate pentru dezbaterile din plenul consiliului local. 

5În cazul în care iniţiatorul îşi retrage proiectul de hotărâre a consiliului local se face menţiunea "retras". În cazul în care proiectul de hotărâre a 

consiliului local este respins se completează cu menţiunea "respins", iar în cazul adoptării se face menţiunea "adoptat prin Hotărârea nr. 

 __________ /____.___.20____". 

 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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                                                                                                                                        Anexa 8  
                                                                                                                                   la Regulament 
 

Registru pentru evidență a Hotărîrilor Consiliului Local Sector 6 
 

Nr. de 
ordine 

Data 
adoptării 

Titlul 
Hotărârii 

Inițiatorul 

Data 
comunicării 

către 
Instituția 

Prefectului 
( nr. și data 
adresei de 

comunicare) 

Data 
aducerii la 
cunoștință 

publică 

Data 
intrării 

în 
vigoare 

Evenimentele 
ulterioare 
adoptării 

( modificări, 
completări, 
abrogări) 

Tipul 
ședinței 

         

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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Anexa nr. 9 
la Regulament 

 
Cartuș de proceduri obligatorii ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE 
ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

SECTOR 6 
 

Nr. 
crt. Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să  

efectueze procedura 
0 1 2 3 

1
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu 

majoritate □ simplă □ absolută □ 
calificată 

______/__/____
_ 

  

2Comunicarea către primar ______/__/____
_ 

  

3Comunicarea către prefectul Municipiului 
București 

______/__/____
_ 

  

4Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/____
_ 

  

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu 
caracter individual ______/__/____

_ 

  

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce 
efecte juridice, după caz ______/__/____

_ 

  

 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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                                                                                                                                              Anexa nr. 10 
   la Regulament 

Consiliul Local Sector 6 
 

INIȚIATOR(I) :     
  (funcția, numele și prenumele) 

TIP AMENDAMENT: 
o 

o 

o 

modificare  
completare  
abrogare 

 

AMENDAMENT NR. ____ 
la proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr. ____/____ 

privind/pentru __________________________________   

Text original Text modificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivație:______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Semnătura inițiatorului amendamentului 
________________________________________ 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
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ANEXA Nr. 11 la 

Regulament 

Detalierea calculării majorităţii absolute şi a majorităţii calificate în funcţie de numărul total al  
membrilor organului colegial 

 

Numărul total al  
membrilor organului  

colegial 

Majoritatea  
absolută 

Majoritatea  
calificată 

27 14 19 

 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  
Art. 139: (3)Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali în funcţie următoarele 
hotărâri ale consiliului local: 
a)hotărârile privind bugetul local; 
b)hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii; 
c)hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale; 
d)hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare 
transfrontalieră; 
e)hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului; 
f)hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau 
străine; 
g)hotărârile privind administrarea patrimoniului; 
h)hotărârile privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 92*; 
i)alte hotărâri necesare bunei funcţionări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regulamentul de 
organizare şi funcţionare a consiliului local. 
*(Art. 92: Participarea cu capital sau cu bunuri  
(1)Consiliile locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după 
caz, în numele şi în interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt alese, la înfiinţarea, funcţionarea şi 
dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în 
condiţiile legii. 
(2)În accepţiunea prezentului cod, în categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în 
unităţile administrativ-teritoriale se includ: 
a)instituţii publice de interes local sau judeţean; 
b)societăţi şi regii autonome înfiinţate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, denumite în continuare societăţi şi 
regii autonome de interes local sau judeţean; 
c)asociaţii de dezvoltare intercomunitară; 
d)furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acordă servicii sociale în condiţiile prevăzute de lege; 
e)asociaţii, fundaţii şi federaţii recunoscute ca fiind de utilitate publică, în condiţiile legii; 
f)operatori de servicii comunitare de utilităţi publice locale sau judeţene; 
g)operatori regionali, constituiţi în condiţiile legii.) 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 


