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CĂTRE,
Doamna Crjstîna Paicu 
DI. CupirLucian

Adresa email; cristina.paicu82@gmail.com

Spre stiinta Primăriei Municipiului Făgăraş 
Consiliului Local al MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 
în atenţia secretarului general

Având în vedere adresa dumneavoastră formulată în calitate de consilieri locali în cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Braşov sub nr. 
18465/02.12.2021 prin care solicitaţi verificarea legalităţii HCL nr. 278/19.11.2021 privind 
reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului municipiului Făgăraş adoptată în şedinţa 
extraordinară din 19.11.2021, prin prezenta va comunicam următoarele:

Ca urmare a efectuării controlului de legalitate exercitat de prefect, conform prevederilor 123 
alin. (3) şi (5) din Constituţia României, coroborate cu prevederile art.200, art.249 alin. 4 şi art.255 din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum şi prevederile art.3 alin. (1) şi (3) din Legea 
nr.554/2004, privind Contenciosul administrativ, prevederile Ordinului Prefectului nr.915/2021, 
privind exercitarea controlului de legalitate asupra actelor administrative adoptate sau emise de 
autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale de către consilierii juridici din cadrul Serviciului 
Juridic şi Contencios Administrativ, am constatat că Hotărârea Consiliului Local nr. 278/2021 a fost 
adoptată cu un număr de 10 voturi ”pentru” dintr-un număr de 19 consilieri locali în funcţie, 
astfel respectându-se prevederile art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ.

Mai mult, precizăm că, temeiul legal este corect invocat, acesta fiind art. 129 alin.3 lit.c din 
Codul administrativ, OUG nr. 57/2019 , care menţionează că
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(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de 

organizare şi funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă 
un model orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi un model 
orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;

c) aprobă. în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea si statul 
de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes 
local, reorganizarea si statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum si 
înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local si statul de funcţii al 
acestora:

Totodată legiuitorul la art.138 alin. 12 din acelaşi act normativ prevede în mod 
expres, fără vreo excepţie, faptul că asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri 
generale iar consilierii locali pot formula amendamente de fond sau de formă , acestea din 
urmă se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.

Astfel, din studiul documentelor aferente Hotărârii supuse atenţiei noastre, in 
special Avizele comisiei de specialitate, observam ca acestea nu conţin nici un fel de 
amendament, motiv pentru care apreciem că actul administrativ este legal adoptat.

însă, constatăm că aceste AVIZE nu au fost întocmite potrivit prevederile Odinului 
nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii 
administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi 
funcţionare a consiliului local_emis de MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR 
PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI sens in care solicităm secretarului general să aducă la 
cunoştinţa primarului/consilierilor locali ai municipiului Făgăraş necesitatea adoptării 
ROF al Consiliu Local în conformitate cu acest act normativ, care printre altele prevede 
următoarele:

Art. 17
Funcţionarea comisiilor de specialitate

(7) Documentul de convocare a şedinţelor comisiilor de specialitate conţine în mod 
obligatoriu următoarele elemente:

a) data şi ora şedinţei:
b) locul de desfăşurare a şedinţei;
c) proiectul ordinii de zi a şedinţei.
(8) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii 

comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(9) Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor consiliului local, 

atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra 
cărora i se solicită avizul.

(10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei 
de către secretarul general, preşedintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în 
cadrul şedinţei proiectele şi, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt 
prezentate de iniţiator.

(11) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate 
cu alin. (10) întocmeşte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza
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INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BRAŞOV
amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate 
cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenţi.

(12) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât 
amendamentele si propunerile acceptate, cât si cele respinse.

(13) Avizul comisiei de specialitate al cărui format se regăseşte în anexa nr. 4 la prezentul 
regulament, conţine, în mod obligatoriu, următoarele:

a) motivarea avizului;
b) menţiunea cu privire la avizul asupra proiectului de hotărâre, respectiv avizare 

favorabilă cu/fără amendamente sau avizare nefavorabilă;
c) numărul/data înregistrării în registrul privind evidenţa avizelor/rapoartelor comisiei de 

specialitate, păstrat şi completat de către secretarul acesteia;
d) semnătura preşedintelui şi cea a secretarului comisiei de specialitate.
(14) Avizele întocmite se înregistrează într-un registru special, al cărui format se regăseşte în 

anexa nr. 5 la prezentul regulament şi sunt prezentate secretarului general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care asigură transmiterea acestora către 
consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi. Formularul adresei prin care 
comisia de specialitate transmite secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ- 
teritoriale documentele produse de aceasta se regăseşte în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

ART. 25
Proiectele de hotărâri ale consiliului local
(I) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. 

Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general şi al 
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(7) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local 
emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

(8) Avizul comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nefavorabil. Dacă avizul este 
favorabil, se pot formula amendamente în cadrul comisiei de specialitate. Amendamentele 
adoptate în cadrul comisiei de specialitate însoţesc proiectul de hotărâre care se dezbate în 
şedinţa consiliului local.

(9) Avizul comisiei si amendamentele formulate în cadrul acesteia, după caz, se 
transmit secretarului general care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către 
consilierii locali si către iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei.

(10) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus 
dezbaterii numai dacă este însoţit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevăzute de legislaţia specială.

(II) Secretarul general asigură îndeplinirea condiţiilor de la alin. (10) şi aduce la 
cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.

(12) Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. (10) trebuie întocmite în termenul prevăzut la 
alin. (6), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse 
pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv 
în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe 
proiectul ordinii de zi a şedinţelor extraordinare. în situaţia şedinţelor extraordinare convocate
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de «îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgenţă, cel 
târziu odată cu proiectul hotărârii.

(13) Iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la 
susţinerea acestuia.

Art. 27
Desfăşurarea şedinţelor consiliului local

13) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, 
precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de 
formă.

(14) Amendamentele se formulează în scris şi se pot depune de către primar, oricare 
dintre consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate. Iniţiatorul 
unui amendament îl poate retrage sau poate renunţa la susţinerea acestuia, în orice 
moment. în acest caz, amendamentul nu se mai supune la vot.

(15) Pentru a putea fi dezbătut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul 
general cel mai târziu în ziua şedinţei consiliului local.

(16) Amendamentele la proiectele de hotărâri ale consiliului local se transmit în formă 
scrisă şi conţin următoarele elemente, potrivit anexei nr. 10 la prezentul regulament:

a) iniţiatorul sau iniţiatorii;
b) numărul de înregistrare şi titlul proiectului de hotărâre a consiliului local pentru 

care se depune amendamentul;
c) tipul amendamentului: modificare sau completare;
d) textul iniţial;
e) textul amendamentului formulat;
f) motivaţia amendamentului;
g) semnătura persoanei care propune amendamentul.

(17) Secretarul general numerotează amendamentele depuse pentru fiecare proiect de 
hotărâre a consiliului local în ordine crescătoare a articolelor din cadrul proiectului de 
hotărâre a consiliului local.

în cazul în care două sau mai multe amendamente se referă la acelaşi text din cadrul 
proiectului de hotărâre a consiliului local, acestea se numerotează în ordinea în care au fost 
primite de către secretarul general.

(18) în timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale care să vizeze corelări 
tehnico-legislative, gramaticale sau lingvistice la proiectul de hotărâre a consiliului local.
Astfel:

a) conţinutul amendamentelor verbale se menţionează în procesul-verbal de şedinţă;
b) asupra amendamentelor verbale care vizează corelări tehnico-legislative. gramaticale 

sau lingvistice, formulate în timpul dezbaterilor, iniţiatorul are dreptul de a exprima un 
punct de vedere.

(19) Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea numerotării lor. Dacă 
s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi contrare 
amendamentului adoptat se socotesc respinse fără a mai fi supuse votului.

(20) După supunerea la vot a tuturor amendamentelor se supune la vot proiectul de 
hotărâre a consiliului local în forma cu amendamente.

(21) Respingerea unui proiect de hotărâre a consiliului local înscris pe ordinea de zi, 
precum si orice supunere la vot a unei propuneri înscrise pe ordinea de zi nu constituie
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hotărâre a consiliului local ca act administrativ. în acest caz, menţionânduse doar rezultatul 
votului în procesul-verbal al şedinţei fără redactarea unei hotărâri a consiliului local.

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BRAŞOV_________________________________________________

în consecinţă, după verificarea condiţiilor de formă, tehnică legislativă, competenţă şi 
prevederi legale incidente, nu s-au constatat aspecte de încălcare a legislaţiei specifice, actul 
administrativ fiind adoptat cu respectarea prevederilor legale, evident ţinând cont de 
propunerile formulate.

Cu stimă.

PREF

VASII Mihâi -  Cătălin

SUBPREFECT

IjCv.
AMBRUS Izabella-Agnes

(SJCA, L.A.)

Verificat, sef serviciu juridic Liliana SOLOVĂSTRU
13.12.2021 / //

întocmit, consilier juridic Loredana APOSTU 13.12.2021

C:\Users\loredana\Desktop\2021\FAGARAS\raspuns pet. cons. locali.docx; nr. ex. 2
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