
                                                                 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 661/15.12.2021 
privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 

circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Local al Sectorului 6  
al Municipiului București 

 

 Având în vedere Referatul de aprobare al grupurilor de consilieri locali ai USR și PNL, în 
calitate de inițiatori și Raportul de specialitate  întocmit de Direcția Administrație Publică și Resurse 
Umane,  înregistrat cu nr………………, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului              
Sectorului 6; 
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr………și 
nr…………; 
 În conformitate cu prevederile: 

- Art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 25/2021 al M.D.L.P.A. pentru aprobarea modelului orientativ al statutului 
unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și 
funcționare a consiliului local; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 
completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor  art. 139 alin. (3) lit. i), art. 166 alin. (4), art. 196 alin. (1) lit. a) și        
art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele 
şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Local al Sectorului 6, prevăzut 
în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, compartimentele funcționale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, instituțiile publice cu personalitate juridică din subordinea consiliului local, 
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 
             (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin 
grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul 
prevăzut de lege. 
 

 INIȚIATOR PROIECT, 
 Grupul consilierilor locali USR,        
doamna Georgeta Mitran 

Grupul consilierilor locali PNL, 
Grupul consilierilor locali   

             domnul Alin Copaci 
           

 

       AVIZEAZĂ 
           pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

         din O.U.G. nr. 57/2019 
            Secretarul general al Sectorului 6, 

            Demirel Spiridon  

 

ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
 



 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând 

măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de 

hotărâri care se supun adoptării Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului 

București 

 

Odată cu apariţia și intrarea în vigoare a Legii nr. 24/2000, republicată, privind 

Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, la Art. 84 se 

prevedea: ”Parlamentul, Guvernul și celelalte autorităţi ale administraţiei publice 

centrale și locale stabilesc, în aplicarea normelor de tehnică legislativă prevăzute în 

prezenta lege, regulamente proprii cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele și circulaţia proiectelor de acte normative în cadrul sferei lor de competenţă.” 

Art. 129 alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ statuează: ”Consiliul local are iniţiativă și hotărăște, în condiţiile 

legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în 

competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, respectiv alin 

(2) lit. a)  ”Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: a) atribuţii privind 

unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și 

funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes 

local și ale societăţilor și regiilor autonome de interes local”; 

Prin același act normativ, în CAPITOLUL IX, au fost prevăzute normele cu 

privire la actele normative adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, cu 
referire directă la acest aspect prin Art. 80 - Obiectul de reglementare care 

stipulează: ”Actele normative ale autorităţilor administraţiei publice locale se adoptă ori 

se emit pentru reglementarea unor activităţi de interes local, în limitele stabilite prin 

Constituţie și prin lege și numai în domeniile în care acestea au atribuţii legale.”, urmat 

de Art. 81 - ”(1) La elaborarea proiectelor de hotărâri, ordine sau dispoziţii se va avea în 

vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotărârilor și ordonanţelor Guvernului 

și altor acte de nivel superior. (2) Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale 

și ale consiliilor judeţene, precum și cele cuprinse în ordinele prefecţilor sau în dispoziţiile 

primarilor nu pot contraveni Constituţiei României și reglementărilor din actele 

normative de nivel superior.” 

OUG 57/2019 privind Codul Administrativ întărește prevederile cuprinse în 

Legea 24/2000. Astfel, la Anexa 1, se face referire la procedura de organizare și 

publicare a Monitoarelor Oficiale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-

teritoriale, în format electronic, la Art. 1 lit. b) se stipulează publicarea pe pagina de 

internet a Regulamentelor privind procedurile administrative și a Regulamentului 

cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulaţia 

proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, precum și Regulamentul 

cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulaţia 



proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive: ”(1) Monitorul Oficial Local se 

cuprinde în structura paginii de internet a fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-

teritoriale, ca etichetă distinctă, în prima pagină a meniului, în prima linie, în partea 

dreaptă. (2) La activarea etichetei „MONITORUL OFICIAL LOCAL“ se deschid șase 

subetichete: a) STATUTUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE; b) REGULAMENTELE 

PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE, c) HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE, d)  

DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE, e) DOCUMENTE ȘI INFORMAŢII FINANCIARE,  f) ALTE 

DOCUMENTE. În subeticheta ”Regulamentele privind procedurile administrative” se 

publică Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele 

și circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, precum și 

Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 

circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive. 

Adoptarea acestei proceduri administrative va garanta respectarea Normelor 

de tehnică legislativă privind elaborarea proiectelor și a hotărârilor cu caracter 
normativ și individual adoptate de Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului 

București, se va stabili un format unic al tuturor hotărârilor adoptate de Consiliul 

Local al Sectorului 6 al Municipiului București, al rapoartelor de specialitate și al 

referatelor de aprobare. Toate aceste documente se vor întocmi, obligatoriu, 

conform modelului prezentat, cu menţiunea că acesta se adaptează în mod 

corespunzător, potrivit situaţiilor specifice, pentru fiecare caz în parte.  

Având în vedere aceste considerente privind necesitatea aprobării acestui 

Regulament, în temeiul prevederilor art. 136 alin (1), art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 

alin (1) lit. a) și art. 197 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, propunem spre dezbatere și aprobare hotărârea privind 

aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri adoptate de Consiliul 

Local al Sectorului 6 al Municipiului București.  

 

 

Din partea Grupului consilierilor locali USR,  

doamna Georgeta Mitran 

Din partea Grupului consilierilor locali PNL,  

domnul Alin Copaci 

 

 



 

 

 
 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri care se 

supun adoptării Consiliului Local Sector 6 al municipiului București. 
 

 Reglementările juridice ale proiectului de hotărâre sunt constituite de 
dispoziţiile:  

- Art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, instituie obligaţia autorităţilor administraţiei 
publice locale de a stabili regulamente proprii cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de acte 
normative în cadrul sferei lor de competenţă. 

- Art. 25 alin. (2) din Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului  Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unităţii administrativ-teritoriale, care prevăd că la elaborarea 
proiectelor de hotărâri ale consiliului local se vor respecta prevederile 
Regulamentului privind măsurile metodologice referitoare la circulaţia 
proiectelor de hotărâri ale consiliului local adoptat prin hotărârea consiliului 
local 

Prin proiectul de hotărâre iniţiat de Grupurile consilierilor locali ai USR și PNL, se 
propune aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, 
termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative, care 
stabilește cadrul general și regulile specifice privind elaborarea, supunerea spre 
dezbatere publică, adoptarea și ulterior publicarea hotărârilor Consiliului Local al 
Sectorului 6.  

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportună supunerea spre 
aprobare a Consiliului Local al Sectorului 6 a proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulaţia proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Local Sector 6 al 
municipiului București. 

 

 

Director executiv, 

Dima Cecilia 
 

                                                                                                                                                
            Întocmit, 
                                                                                                                                          Consilier juridic 

                                                                                  Sas Alexandru Dan     

COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE 
PUBLICĂ ȘI ACTIVITĂȚI ELECTORALE 

NUMĂR DE TELEFON: +40 0376 204 319 
ADRESĂ POȘTALĂ: CALEA PLEVNEI, NR. 147-149, 

SECTOR 6 BUCUREȘTI 
E-MAIL: PRIM6@PRIMARIE6.RO 

WWW.PRIMARIE6.RO 


