
R O M A N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Local al municipiului Oneşti 

 
 

Consiliul Local al municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data 
de 15 iulie 2011; 

 
Având în vedere Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului 

Oneşti – Mihai Şova, Raportul de specialitate al Direcţiei Administraţiei Publice – 
Juridic, precum şi Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 
În baza prevederilor art.36, alin.2, lit.a) şi alin.3, lit.a) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.35/2002 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor 
locale; 

 
În temeiul art.45, alin.1 şi art.115, alin.1, lit.b) din Legea 215/2001 a 

administraţiei publice locale, Republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 
 Art.1 – Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Local al municipiului Oneşti, aprobat prin Hotărârea 
nr.42/28.06.2011, după cum urmează: 
 
 a) Art.27, alin.1 se reformulează şi va avea următorul cuprins: 

“Art. 27. - (1) Secretarul municipiului transmite comisiilor, cu cel putin 5 
zile înaintea şedinţelor ordinare ale consiliului sau cu cel putin 3 zile  înainte 
de şedinţele extraordinare, proiectele de hotărâri.” 
 
   b) Art.38 se completează cu alin.2 – 3 după cum urmează: 

 (2) Prin excepţie la prevederile alin.(1), apărarea intereselor 
Consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face de către Unitatea 



Administrativ Teritorială Oneşti, în condiţiile art.21 din Legea 215/2001 a 
administraţiei publice locale Republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 (3) Preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor va prezenta 
Consiliului local Oneşti semestrial, în lunile ianuarie şi iulie, un raport al situaţiilor 
litigiilor cu privire la hotărârile Consiliului local Oneşti. 
 
 c)Art.39 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Problemele care apar în organizarea şi funcţionarea consiliului local, 
neprevăzute de lege, de alte acte normative sau de prezentul regulament, se 
reglementează prin hotărâre a acestuia.” 
 
 Art.2 – Celelalte dispoziţii ale Regulamentului de organizare şi funcţionare 
al Consiliului Local al municipiului Oneşti rămân neschimbate. 
 

Art.3  -  Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti; 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Florian Constantin 

 
 
 
 
 

                                                                                   Contrasemnează,  
                         Secretarul Municipiului,  
                                           Cons. jur. Daniel Spânu  
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