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H O T Ă R Â R E A nr.60/2022   
privind  completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

al Consiliului Local al Comunei Ciumani 
 
       Consiliul Local al comunei Ciumani, 
        Având în vedere: 
       - proiectul de hotărâre și referatul de aprobre nr.57/2022 prezentată de primarul 
comunei Ciumani, cu privire la  completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Consiliului Local al Comunei Ciumani, 
       - raportul de specialitate nr.57/2022 a secretarului general al comunei Ciumani , 
       - avizele consultative favorabile ale celor trei comisii de specialitate, 
       - faptul că după aprobarea noului regulament de organizare și funcționare a Consiliului 
Local Ciumani, au fost achiziționate tablete pentru consilierii locali, contribuind astfel la 
digitalizarea administrației publice locale,  
        Luând în considerare prevederile: 
- Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în medii de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, modificată şi completată ulterior; 

- Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative, cu modificările si completările ulterioare; 

-  Ordonanței de Urgență nr.57/2019 – privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 
modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a 
Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

-  Hotărârii Guvernului nr.282/2005 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii 
locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora; 

-  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, republicată cu modificările și 
completările ulterioare, 

- Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată  cu modificările și 
completările ulterioare, 

- Art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

- Ordinului nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii 
administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de 
organizare şi funcţionare a consiliului local 

       Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică și a Hotărârii Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, văzând anunțul public-procesul verbal de afișare nr.3207/2022, 



    În temeiul prevederilor  art.129 alin.2, lit.a), alin.3, lit.a),alin.14, art.139 alin.1, alin.3, 
lit.i), art.140 alin.1,art.196, alin.1, lit.a), art.197, alin.1 si 2 si art.632 din Ordonanța de 
Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R E Ș T E: 

   Art.1. Se completează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al 

Comunei Ciumani aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.53/2022 astfel: 

 

a) La Art.33 după alineatul (9) se adaugă un nou alineat cu următorul cuprins: 

” (10) Proiectele de hotărâri și celelalte material ale ședințelor se transmit consilierilor locali 

prin mijloace electronice prin adresa de e-mail csomafalvi_onkormnyzat@googlegropus.com 

.” 

 

b) La Art.34 după alineatul (5) se întroduc patru noi alineate cu următorul cuprins: 

(6) În cazuri speciale și bine justificate primarul / consilierii locali pot fi prezenți la sedințele 

consiliului local on line, adică prin mijloace electronice, utilizând aplicația Zoom, sau alte 

aplicații asemănătoare prin care este asigurată conexiunea la ședință. Prezența consilierului 

local în acest caz se este dovedită cu camera web  pornită. Conexiunea se va realiza printr-o 

aplicatie de tip videoconferinta, ce se va organiza de catre apartul de specialitate a 

primarului. 

 (7)Cazurile în care se accepta prezența primarului /  consilierilor locali on line: 

a) stare de sănătate care presupune distanțiere fizică sau spitalizare; 

b) primarul/consilierul local este plecat din localitate;  

c) orice alta cauză, cu condiția ca această modalitate este acceptată expres în invitația 

trimisă. 

 (8)În cazul în care ședința se ține cu prezența fizică, iar primarul sau un / mai mulți 

consilieri nu pot  participa decât on line, cei din cauză vor semnala această situație cu cel 

puțin 48 de ore înainte de începerea țedinței către secretarul general al UAT. 

 (9) Consilierilor locali le sunt asigurate mijloacele electronice, respectiv tabelete pe care le 

primesc printr-un proces verbal de predare-primire la începutul mandatului și se predă la 

sfârșitul mandatului tot prin proces-verbal de predare-primire.” 

 

    Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanta de 

contencios administrativ competentă, în conditiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului 

administrativ, modificată si completată. 

 

    Art.3. Prezenta hotărâre va fi afişată pe site-ul instituţiei, va fi comunicată Primarului 

comunei Ciumani precum Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, în vederea exercitării 

controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către consilierii locali. 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                              Contrasemnează  pentru legalitate   
       Nagy Erzsébet                                             Secretar general: Balogh Zita 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 20 septembrie 2022 cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 13  voturi pentru , 0 
abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 


