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      R O M Â N I A                                           

JUDEŢUL HUNEDOARA                                                                   

    MUNICIPIUL BRAD                                                                                  

    CONSILIUL LOCAL    

 

H O T Ă R Â R E A  NR.  55/2020 

pentru  modificarea Anexei la  Hotărârea Consiliului Local  nr. 137/2015 privind 

aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local 

 al Municipiului Brad, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   

nr. 99/2017 și respectiv Hotărârea Consiliului Local  100/2019   

 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara; 

           Având în vedere PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 52/11629/26.03.2020 și  

REFERATUL DE APROBARE  nr. 52/11628/26.03.2020 al Primarului Municipiului Brad 

prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2015 privind 

aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al 

Municipiului Brad, modificată prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 99/2017 și respectiv  

Hotărârea Consiliului Local nr. 100/2019; 

Ținând cont de raportul compartimentului de specialitate nr. 56/11711/26.03.2020, 

respectiv al Compartimentului Juridic din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Brad; 

Având în vedere rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Municipiului Brad, respectiv: raportul nr. 34/11794/26.03.2020 al comisiei de studii 

economice, prognoze, buget, finanțe; raportul nr. 15/11796/26.03.2020 al comisiei de 

urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice, protecția mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice și de arhitectură; raportul nr. 23/11798/26.03.2020 al comisiei pentru 

activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și de agrement; raportul nr. 

51/11799/23.03.2020 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și raportul nr. 32/11801/23.03.2020 al 

comisiei pentru administrarea domeniului public și privat;  

 În conformitate cu prevederile art. 50 din Anexa nr. 1 la  Decretului Președintelui 

României nr. 195 din data de 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. a, art.139 alin.1  și  ale art. 196 

alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 11 alin. 4 

din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art. I. – Se aprobă modificarea art. 53  din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.  

137/2015, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.  99/2017 și respectiv , astfel încât va 

avea următorul conținut: 
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  ”ART. 53. (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la 

convocarea primarului. 

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului 

sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului. 

(3) Convocarea consilierilor locali se face în scris sau prin mijloace electronice, prin 

grija secretarului general al Municipiului Brad, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare 

sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, 

sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. 

(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor 

locuitorilor municipiului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru ședința extraordinară, prin 

excepție de la alin. 2, se face de îndată . 

(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a 

acesteia. 

(6) Convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.” 

 Art. II. – Se aprobă modificarea art. 54  din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.  

137/2015, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.  99/2017 și respectiv , astfel încât va 

avea următorul conținut: 

ART. 54. (1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii 

consilierilor locali în funcţie. 

                 (2) Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie. Absenţa este 

considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza: 

         a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a 

eliberat certificat de concediu medical; 

 b) unei deplasări în străinătate; 

   c) unor evenimente de forţă majoră; 

   d) în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la 

gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv; 

     e) alte situaţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 

local.  

          (3) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum 

epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte 

situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor 

Consiliului Local al Municipiului Brad, ședințele consiliului local sau a le comisiilor de 

specialitate  se desfășoară prin mijloace electronice. Rezultatele votului vor fi consemnate de 

către secretarul General al Municipiului Brad în procesul verbal al ședinței. 

                           (3) Prezența consilierilor locali, în contextul prevederilor art. 50 din anexa 

nr. 1 la Decretul Președintelui României nr. 195 din data de 16 martie 2020 privind 

instituirea stării de urgență pe teritoriul României, poate fi constatată prin orice mijloace 

electronice de comunicare considerate necesare, suficiente și legale.” 

 Art. III. – Se aprobă modificarea art. 55  din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.  

137/2015, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.  99/2017 și respectiv, astfel încât va 

avea următorul conținut: 
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”ART. 55.  (1)  Şedinţele consiliului local sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, 

ales în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. 1 din prezentul Regulament. 

                 (2) Şedinţele consiliului local sunt publice.  Lucrările şedinţelor se 

desfăşoară în limba română. Documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba 

română. 

                (3) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de: 

  a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele-verbale ale şedinţelor 

consiliului local; 

  b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile 

consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora; 

  c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Brad de a asista la 

şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile prezentului 

regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local. 

  (4) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a 

exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de 

preşedintele de şedinţă şi de Secretarul General al  Municipiului Brad. Preşedintele de 

şedinţă, împreună cu Secretarul General al Municipiului Brad îşi asumă, prin semnătură, 

responsabilitatea veridicităţii celor consemnate. 

            (5) La începutul fiecărei şedinţe, Secretarul General al Municipiului Brad supune 

spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul 

şedinţei, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor 

exprimate în şedinţa anterioară. 

         (6) Procesul - verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun 

într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de 

preşedintele de şedinţă şi de secretar, după aprobarea procesului-verbal. 

                  (7) În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, Secretarul General al 

Municipiului Brad afişează pe pagina de internet a  Primăriei Municipiului Brad o copie a 

procesului-verbal al şedinţei.” 

 Art. IV. – Se aprobă modificarea art. 57  din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.  

137/2015, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.  99/2017 și respectiv, astfel încât va 

avea următorul conținut: 

”ART. 57.    (1)  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, 

cu majoritate absolută sau simplă, în afară de cazurile în care legea cere o altă majoritate. 

                      (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea 

sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul 

local cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. 

               (3) Se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor locali în funcţie 

următoarele hotărâri ale consiliului local: 

  a) hotărârile privind bugetul local; 

       b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii; 

    c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale; 

    d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, 

zonală sau de cooperare transfrontalieră; 
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     e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi 

amenajarea teritoriului; 

     f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu 

persoane juridice române sau străine; 

  g) hotărârile privind administrarea patrimoniului; 

    h) hotărârile privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 92 din O.U.G. nr. 

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

     i) alte hotărâri necesare bunei funcţionări a consiliului local, stabilite prin legi 

speciale sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. 

                (4) Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, 

care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza 

bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de 

la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

              (5) Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret. 

        (6) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalităţi: 

     a) prin ridicarea mâinii; 

   b) prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă;         

      c) electronic. 

             (7) Consiliul local stabileşte ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. 

Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot 

secret, cu excepţiile prevăzute de lege. 

            (8)  Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. 

            (9)  Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea 

opţiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu. 

          (10)  Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau 

în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost 

folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (9). 

        (11)  Abţinerile se numără la voturile împotrivă. 

        (12)  Dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este întrunită majoritatea legală 

necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă amână votarea 

până la întrunirea acesteia. 

       (13)  Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări 

de fond în conţinutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a 

consilierilor locali şi cu acordul majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de 

şedinţă retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către iniţiator şi de 

către compartimentele de specialitate. 

       (14) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în 

dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe. 

      (15)  Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, 

viceprimar sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul 

Secretarului General al Municipiului Brad şi al serviciilor din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului.” 
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            Art. V. – Celelalte articole din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2015 

rămân neschimbate. 

           Art. IV. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Secretarul 

General al Municipiului Brad și Compartimentul Juridic din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Brad.  

  Art. VII. - Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii şi termenelor 

prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată. 

  Art.  VIII.  –  Prezenta hotărâre se comunică: 

  -  Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara; 

  -  Primarului Municipiului Brad; 

                                  -  Secretarului General al Municipiului Brad; 

     - Compartimentului Juridic; 

     -  domnilor/doamnelor consilieri locali. 

                         
 

 

 

 

Brad, 26.03.2020 

                                                                                               

 

 

 

                                      

                                       

                                                    Contrasemnează 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     SECRETAR GENERAL  

                  Alexandra Chiș                                                           Carmen – Irina Bora 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cvorumul necesar: 9 

sistemul de vot: deschis 

număr voturi obținute: 16 voturi “pentru”             


