ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a consiliului local al comunei Cosminele

Având in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 129 alin. (2), lit. a) coroborat cu cele ale alin. (3), lit. a), art. 632, Titlul V, cap. III,
Titlul VI, cap. II, cap. III, cap. IV din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019;
Luând act de :
- Referatul de aprobare al primarului comunei Cosminele, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 2755/17.09.2019;
- Raportul de specialitate întocmit de catre dra. Duta Laura Andreea, secretarul general al
comunei, înregistrat sub 2756/17.09.2019;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cosminele;
In temeiul art. 129, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
Consiliul local al comunei Cosminele, judetul Prahova, adopta prezenta
HOTARARE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei
Cosminele, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data aducerii la cunoştinţă publică, când devine obligatorie şi produce efecte
prezenta hotărâre, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 36/26.11.2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei Cosminele.
Art.3. Prevederile capitolului I si dispozitiile art. 53 si 54 din Regulamentul de organizare si
functionare intra in vigoare la data desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice
locale care se organizeaza incepand cu anul 2020.
Art.4. Pana la data desfasuraii alegerilor autoritatilor publice locale din anul 2020, pentru
locurile de consilier local a caror vacantare a fost constatata prin ordin al prefectului sau prin hotarare
a consiliului local, comunicarea actelor administrative se realizeaza catre consiliul local in vederea
validarii mandatului supleantului desemnat de partidul politic, alianța politică sau alianța electorală
respectivă, cu respectarea art. 30-34, 55, 551 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5. Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit
prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei şi va fi comunicată
persoanelor şi instituţiilor interesate de către secretarul general al comunei.
Presedinte de sedinta,
Cornel COJOCARU

Comuna Cosminele, judetul Prahova
Nr. 44 din data de 26 septembrie 2019

Contrasemneaza,
Secretarul general al comunei,
Laura Andreea DUŢĂ

NR. 2754/17.09.2019

Vizat secretar general,
Laura Andreea DUŢĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a consiliului local al comunei Cosminele

Având in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 129 alin. (2), lit. a) coroborat cu cele ale alin. (3), lit. a), art. 632, Titlul V, cap. III,
Titlul VI, cap. II, cap. III, cap. IV din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019;
Luând act de :
- Referatul de aprobare al primarului comunei Cosminele, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 2755/17.09.2019;
- Raportul de specialitate întocmit de catre dra. Duta Laura Andreea - secretarul general al
comunei, înregistrat sub 2756/17.09.2019;
- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cosminele.
In temeiul art. 129, alin. (1) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019
privind Codul administrativ;
Consiliul local al comunei Cosminele, judetul Prahova, adopta prezenta
HOTARARE:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei
Cosminele, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data aducerii la cunoştinţă publică, când devine obligatorie şi produce efecte
prezenta hotărâre, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 36/26.11.2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei Cosminele.
Art.3. Prevederile capitolului I si dispozitiile art. 53 si 54 din Regulamentul de organizare si
functionare intra in vigoare la data desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice
locale care se organizeaza incepand cu anul 2020.
Art.4. Pana la data desfasurarii alegerilor autoritatilor publice locale din anul 2020, pentru
locurile de consilier local a caror vacantare a fost constatata prin ordin al prefectului sau prin hotarare
a consiliului local, comunicarea actelor administrative se realizeaza catre consiliul local in vederea
validarii mandatului supleantului desemnat de partidul politic, alianța politică sau alianța electorală
respectivă, cu respectarea art. 30-34, 55, 551, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5. Cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit
prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei şi va fi comunicată
persoanelor şi instituţiilor interesate de către secretarul general al comunei.
INITIATOR,
PRIMAR,
Corneliu ANTON

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
PRIMAR
Nr. 2755/17.09.2019
REFERAT DE APROBARE
al proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei Cosminele
Initiator Primar – Corneliu Anton
Consiliul Local este autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, fiind
compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat,
în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, consiliul local exercita atributii privind unitatea
administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea
aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale
societatilor si regiilor autonome de interes local.
In exercitarea atributiilor mentionate anterior, consiliul local aprobă regulamentul
de organizare şi funcţionare a consiliului local.
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei
Cosminele are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către
consilierii locali aleşi, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului
încredinţat.
Noul Regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local a fost elaborat in
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Faţă de cele expuse anterior, am iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl
supun spre aprobare consiliului local al comunei Cosminele.

PRIMAR,
Corneliu ANTON

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA COSMINELE
PRIMĂRIA
Nr. 2756/17.09.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a consiliului local al comunei Cosminele

In baza prevederilor art. 136, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, am analizat proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a consiliului local al comunei Cosminele.
Reglementarea juridica a proiectului de hotarare
Art. 129 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, instituie clauza generala de competenta pentru organul deliberativ
local.
In competenta consiliului local intra atributii privind unitatea administrativteritoriala, organizarea proprie, precum si organizarea si functionarea aparatului de
specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local si ale societatilor si
regiilor autonome de interes local, sens in care, in conformitate cu prevederile art. 129
alin. (2), lit. a) coroborat cu cele ale alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, aproba
Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.
Art. 632 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, stabileste in
sarcina consiliilor locale obligatia reviziurii regulamentelor de organizare si functionare,
in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a codului (data intrarii in vigoare este
data publicarii acestuia in M.O.R., respectiv data de 05 iulie 2019).
Regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei Cosminele
are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali, a
drepturilor, obligaţiilor şi răspunderilor ce le revin în baza mandatului încredinţat.
Regulamentul a fost elaborat in conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 57/2019.
Concluzii:
În raport cu cele prezentate, consider că proiectul de hotărâre îndeplineşte
condiţiile de legalitate prevăzute de lege pentru a fi înaintat spre dezbatere şi aprobare
Consiliului Local, sens in care se avizeaza favorabil.
Secretar general al comunei,
Laura Andreea DUŢĂ

