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HOTĂRÂREA NR. 47/2019
Pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
Local Mihăileni

Consiliul local al comunei Mihăileni;
În vederea punerii în acord a prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al
consiliului Local Mihăileni cu reglementările noului Cod Administrativ;
Având în vedere:
 Referatul de aprobare nr.___/2019 a primarului comunei Mihăileni, şi Raportul de
specialitate nr.___/2019 prezentat de secretarul comunei Mihăileni;
În conformitate cu prevederile art.632, şi în temeiul titlului V. din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ având la bază prevederile ;
În baza prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Se aprobă modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
consiliului Local Mihăileni în vederea punerii în acord cu prevederile noului Cod
Administrativ în felul următor:
1. Se modifică art.26 alin.(1) şi va avea următorul cuprins:
Art. 26 (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare la convocarea primarului sau în
şedinţe extraordinare la convocarea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul
consilierilor locali în funcţie.
2. Se modifică art.37 alin.(2) şi va avea următorul cuprins:
Art. 37 (2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de referatul de aprobare şi vor fi redactate în
conformitate cu normele de tehnică legislativă.
3. După art.44 se introduce art.44ˆ1 cu următorul cuprins :
Art.44ˆ1 : Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului local
(1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele
de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii
administrativ-teritoriale.
(2) În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului
local se semnează de cel puţin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă.
Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se stabileşte prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului local.
(3) Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în
cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a
consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

4. Se modifică art.55 şi va avea următorul cuprins:
Art.55 (1) Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate,
consilierii locali, au dreptul la o indemnizaţie lunară. Primarului şi viceprimarului nu li se
acordă indemnizaţie pentru participarea la şedinţe.
(2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali, respectiv judeţeni care participă la şedinţele
ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local, respectiv consiliului judeţean şi
ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a
primarului, în condiţiile codului administrativ, respectiv ale prezentului regulament.
(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o
şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în
condiţiile legii.
5. Se modifică art.73 şi va avea următorul cuprins:
Art.73 Aleşii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de
avere şi declaraţii de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu
modificările şi completările ulterioare.
6. Se modifică art.75 şi va avea următorul cuprins:
Art.75 (1) În exercitarea funcţiei, consilierul local aflat în una dintre situaţiile prevăzute
la art.74 are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, interesul personal pe
care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în
procesul-verbal al şedinţei.
(2) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru
cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul
şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.
(3) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea
prevederilor art.74 sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu
modificările şi completările ulterioare.
(4) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile art.74 şi legislaţia în materie privind
conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea
indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.
7. Se modifică art.76 şi va avea următorul cuprins:
Art.76 Adoptarea şi modificarea prezentului Regulament se poate face pe baza
reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea consiliilor locale, cu votul a 2/3
din numărul consilierilor locali.
Art.II. Celelalte prevederi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului
local al comunei Mihăileni rămân nemodificate.
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. De
asemenea hotărârea se afişează la sediul Primăriei Mihăileni.

Mihăileni, la data de 26.09.2019

Preşedintele de şedinţă
Eröss Antal

Contrasemnează secretarul comunei
Sándor Gellért

