ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA SFANTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului local Sfantu Gheorghe
Consiliul local Sfantu Gheorghe, judet Ialomita intrunit in sedinta ordinara din data de
18 mai 2020
Avand in vedere :
- adresa nr.4277 din 12.03.2020 a Institutiei Prefectului – judetul Ialomita privind exercitarea
controlului de legalitate asupra actelor adoptate in data de 12.12.2019
- adresa MDRAP nr.46408 din 23.03.2020 referitoare la masuri necesare pentru impiedicarea
raspandirii coronavirusului SARS-Cov2 pe teritoriul Romaniei, respective desfasurarea sedintelor
consiliului local prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare,
– raportul de aprobare si motivare al primarului comunei Sfantu Gheorghe inregistrat la nr.2284
din 06.05.2020
Examinand:
– raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectie mediu si
turism nr.66 din 8.05.2020
– raportul de avizare al Comisiei pentru agricultura ,activitati economico financiare , juridica si
de disciplina nr.133 din 11.05.2020
– raportul de avizare al Comisiei pentru activitati social culturale,culte ,invatamant, sanatate ,
familie , munca , protectie sociala , tineret si sport nr.50 din 11.05.2020
- raportul de specialitate al secretarului comunei inregistrat la nr. 2278 din 6.05.2020
-avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat la nr.2295 din 06.05.2020
In conformitate cu :
- prevederilor art 632 , art.106, art.11,art. 112, art.113, art.114, art.115, art.116, art.117,
art.118, art.119, art.120, art.121, art.123, art.129, alin.2 lit a si alin.3 lit.a din OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ
- prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administrația publică, cu
modificările și completările ulterioare. ;
Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la
elaborarea actelor normative ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare
Avand in vedere art .139 alin 3 lit (i),hotararea de revizuire a Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului local al comunei Sfantu Gheorghe ,se adopta cu majoritatea absoluta
(prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali în funcţie (prin majoritatea absoluta se intelege
primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcţie ai organului
colegial)
HOTARASTE:
ART.1 – Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului local aprobat prin Hotararea Consiliului local nr. 88 din 12.12.2019 , dupa cum urmeaza :
1. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins : ” Art.12 - Delegatul sătesc
(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile locale sunt reprezentaţi la
şedinţele consiliului local de un delegat sătesc. Delegatul sătesc este asimilat aleşilor locali.

(2) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, în termen de 20 de zile de
la data constituirii acestuia, de o adunare sătească, convocată de primar cu cel puţin 15 zile înainte şi
desfăşurată în prezenţa primarului sau a viceprimarului şi a secretarului general al unităţii
administrativ-teritoriale.
(3) Alegerea delegatului sătesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenţi la această adunare,
consemnată într-un proces-verbal care se prezintă în prima şedinţă a consiliului local. La adunarea
sătească pot participa toţi cetăţenii cu drept de vot din satul respectiv.
(4) Încetarea de drept a mandatului delegatului sătesc are loc în următoarele situaţii:
a) demisie;
b) validarea, în calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul în satul al cărui
delegat este;
c) schimbarea domiciliului într-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizării unităţii administrativteritoriale respective;
d) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de
libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;
e) punerea sub interdicţie judecătorească;
f) pierderea drepturilor electorale;
g) deces.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4) se alege un nou delegat sătesc, cu respectarea prevederilor
alin. (1)-(3), care se aplică în mod corespunzător.
(6) Adunarea sătească, convocată de către primar, poate hotărî oricând eliberarea din funcţie a
delegatului sătesc şi alegerea, în termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane în această
funcţie, în condiţiile alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.
(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintă, delegaţii săteşti sunt invitaţi în
mod obligatoriu. Delegaţii săteşti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele discutate, opinia
acestora fiind consemnată în procesul-verbal al şedinţei.”
2. Alin.2 al articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins :” Art.13 , Alin.(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local,
la propunerea primarului sau a consilierilor locali.”
3. Alineatul 17 al articolului 13 se abroga .
4.Alineatul 2 al articolului 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Art.22, Alin.(2) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte sau
de îndată, în situaţia şedinţelor convocate în condiţiile art. 134 alin. (4)al Codului Administrativ.”
5. Alineatul 1 al articolului 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ” Art.24, alin.(1) Convocarea ședințelor comisiei de specialitate se face de către președintele acesteia cu cel puțin 3
zile inainte , de ședință sau de îndată în cazul ședințelor extraordinare ale Consiliului Local
convocate de îndată.”
6. Dupa alineatul 4 al articolului 39 se introduce un nou alineat (5), care va avea urmatorul
cuprins : „ Alin.(5) In situatii exceptionale , constatate de catre autoritatile abilitate , precum
epidemiile,pandemiile ,fenomenele naturale extreme ,cutremure,actele de terorism si alte situatii care
fac imposibila prezenta consilierilor locali la locul desfasurarii sedintelor consiliului local sau ale
comisiilor de specialitate se desafsoara prin mijloace electronice in baza unei proceduri aprobate cu
celeritate prin hotarare a consiliului local cu majoritate simpla.Rezultatele votului vor fi consemnate
de catre secretarul general al unitatii administrativ –teritoriale in procesul verbal al sedintei.”
7. Alineatul 7 al articolului 41 se abroga .

8. Alineatul 2 al articolului 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:” Art.57,alin.(2) - Anunțul
referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștință publică, cu cel puțin 30 de
zile lucratoare înainte de supunerea spre avizare de catre Consiliul local .
ART.2 – Prezenta hotarare si va fi comunicata prin grija secretarului general al comunei ,
Institutiei Prefectului –judetul Ialomita in vederea exercitarii controlului de legalitate .
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