
________________________________________________________________________________________ 

 

Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730 
Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro  email: prim6@primarie6.ro 

facebook.com/PrimariaSectorului6 

 

 
 

 
  

  
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI RESURSE UMANE 

Compartiment Administrație Publică și Activități Electorale 

 

Nr. 

 

RAPORT DE SPECIALITATE  

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea de către Consiliul Local a unui 

nou Regulament de organizare și funcționare a acestuia, în acord cu prevederile Ordonanței 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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, cu modificările și completările ulterioare. Acest act normativ 

sistematizează și abrogă o serie de acte normative, enumerate la art. 597, alin (2) din 

cuprinsul ordonanței, printre care se numără: 

- Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările 

ulterioare, cu excepția art.30-34, 55, 55˄1, art.79, alin. (1), 88, 89, 90, 99, 99˄1, 101 

și art.102 care se abrogă la data desfășurării alegerilor pentru alegerea autorităților 

administrației publice locale care se organizează începând cu anul 2020; 

- Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de 

organizare și funcționare a consiliilor locale, republicată, cu modificările și 

completările ulteriore; 

- 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 număra și aprobarea regulamentului de organizare 

și funcționare a acestuia, prin Hotărârea Consilului Local al Sectorului 6 nr. 9/2009 a fost 

aprobat un astfel de regulament, printre actele normative care au stat la baza adoptării 

acestuia fiind și cele enumerate mai sus și abogate prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
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, cu 

modificările și completările ulterioare, consiliul local aprobă statutul…municipiului, 

precum și regulamnetul de organizare și funcționare acestuia. 
Precizăm faptul că, în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente prevederile 
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Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare, în a căror implementare și aplicare a fost eleborat acest proiect. 

Având în vedere faptul că în aplicarea prevederilor art. 129, alin. (3), lit a) din actul 

normativ mai sus invocate prin O.M.D.L.P.A. nr.25/2021 – anexa nr. 2 a fost aprobat 

Modelul orientativ al Regulamentului de Organizare și Funcționare și ținând seama și de 

obligația prevăzută de art.632 din același act normativ, se impune aprobarea de către 

Consiliul Local a unui nou Regulament de organizare și funcționare a acestuia. 

Prin urmare, Compartimentul Administrație Publică și Activități Electorale, nominalizat 

în vederea întocmirii raportului compartimentului de specilitate, care va însoți proiectul de 

hotărâre sus-menționat, constată faptul că acesta este fundamentat din punct de vedere al 

reglementărilor speficice aplicabile și elaborat cu respectarea modelului orientativ motiv 

pentru care propune analizarea în vederea aprobării acestuia în ședința ordinară a 

Consiliului Local. 
  

DIRECTOR EXECUTIV 

 

Dima Cecilia 

 
 

 

 

 

 

 

 
    Intocmit,  

Alexandru Sas 

 

 

 

 

http://www.primarie6.ro/
mailto:prim6@primarie6.ro

