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                            ROMÂNIA 

                     JUDEŢUL  TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 6 din 16.10.2020 

 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei 

Pesac, Județul Timiș  
 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.10.2020, având în 

vedere următoarele: 

- referatul de aprobare nr. 3656/16.10.2020 prezentat de primarul Comunei Pesac, Județul 

Timiș; 

- raportul cu nr. _____/________.2020 întocmit de secretarul general al comunei prin care se 

arată necesitatea aprobării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 

Comunei Pesac, datorită modificărilor legislative și contextului actual generat de pandemia de 

COVID-19; 

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Pesac în 

mandatul 2016-2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Pesac nr.8/18.07.2016, modificat prin 

Hotărârea Consiliului Local Pesac nr.38/18.07.2017 și revizuit prin Hotărârea Consiliului Local 

Pesac nr. 48/29.08.2019;  

- prevederile art. 30-34, art. 55-55
1
 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice 

locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali; 

- prevederile art. 1, art. 3-13, art. 75, art. 84-94, art. 95 alin. 2 și alin. 4, art. 96, art. 98, art. 

104, art. 105-109, art. 110 alin. 1, ale Părții a III-a Titlul V Capitolul III: Consiliul local, art. 148, art. 

152-153, ale Părții a III-a Titlul V Capitolul VIII: Actele autorităţilor administraţiei publice locale, 

ale Părții a III-a Titlul VI Mandatul de ales local: art. 243, art. 247-248, art. 261, art. 597 alin. 1 lit. e 

și lit. g, alin. 2 lit. e, art. 599, art. 602, art. 604 alin. 1, coroborate cu cele ale art. 632 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în 

exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și 

sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 alin. (2) și art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării  de urgență, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Ordonanței Militare nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsurile de prevenire a 

răspândirii COVID-19, cu completările ulterioare și respectiv cele ale Ordonanței Militare nr. 3 din 

24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, precum și legislația ulterioară 

acestora cu privire la pandemie; 

- necesitatea adoptării măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații 

Speciale de Urgență, inclusiv prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații Speciale de 

Urgență nr. 7/11.03.2020 privind aprobarea Hotărârii nr. 9 a Grupului de suport tehnico-științific 

privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, care instituie măsuri menite să 

restricționeze activitățile care presupun participarea unui număr mare de persoane; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată (r2); 
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- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

 În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. b și alin. 14,  art. 139 alin. 

1 și alin. 3 lit. i coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197-200 și art. 240 alin. 2 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
 Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 

Comunei Pesac, județul Timiș, în formă revizuită, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului local al 

Comunei Pesac nr. 8/18.07.2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Local al Comunei Pesac în mandatul 2016-2020, modificat prin Hotărârea Consiliului Local Pesac 

nr. 38/18.07.2017 și revizuit prin Hotărârea Consiliului Local Pesac nr. 48/29.08.2019, precum și 

orice prevederi contrare. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința Consiliul Local al 

Comunei Pesac. 

 

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c și ale art. 255 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu cele ale art. 3 alin. 1 din 

Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

prezenta hotărâre se înaintează Instituției Prefectului-Județul Timiș pentru exercitarea controlului de 

legalitate. 

 

Art. 6. Transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele 

interesate a prezentei hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 

al unităţii administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se publică, pentru informare, în 

format electronic şi în Monitorul Oficial Local al Comunei Pesac, Județul Timiș pe site-ul 

www.primariapesac.ro. 

 

Art. 7. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

    -  Consiliului Local Pesac. 

 

 

 

         INIȚIATOR           AVIZAT 

             PRIMAR,                        Secretar General al Comunei Pesac,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                              DUMITRAŞ ANGELICA  
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