CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 25
Din 22 februarie 2018
Privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Ştei.
La ini iativa primarului ora ului tei, ing. Balaj Gheorghe - Iulian;
Având în vedere referatul şi expunerea de motive înregistrate la nr
558/01.02.2018
întocmit de compartimentul juridic din cadrul Primăriei
ora ului tei, prin care se propune aprobarea modificării Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Ştei, aprobat prin HCL
nr. 8/30 iunie 2016.
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr.
35/2003 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 215/2001,
Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare i ale
40 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
În temeiul art. 36, art. 45 i art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările
i completările
ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 - Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Consiliului Local al oraşului Ştei, după cum urmează:
La art. 9 se va introduce 1 alineat nou, respectiv alin. (5), iar acesta va
avea următorul conținut:
(5) În hotărârea de alegere a președintelui de ședință, se vor face
mențiuni, la art. 2, cu privire la supleanții (următorii consilieri în ordine
alfabetică)
care vor ține locul Președintelui de ședință ales și care
absentează de la lucrările ședinței. Tototată, dacă primul supleant în
ordine alfabetitcă absentează, lucrările ședinței respective vor fi prezidate
de către următorul supleant prezent la lucrările ședinței (următorul
consilieri în ordine alfabetică), aspect menționat la art. 3 din hotărârea
privind alegerea președintelui de ședință.
La art. 32 se va introduce 1 alineat nou, respectiv alin. (2), iar acesta
va avea următorul conținut:
(2) În situația în care Primarul orașului Ștei lipsește de la lucrările
ședințelor de Consiliu local, atribuțiile acestuia sunt preluate de către
Viceprimarul orașului Ștei, prin delegație, urmând ca la prima ședință,
primarul orașului Ștei să informeze Consiliul Local despre cu motivele
absenței.
La art. 44 se va completa alin. (1) și se va introduce 1 alineat nou,
respectiv alin. (4), iar acesta va avea următorul conținut:
(1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi
avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, cu 24 de ore înaintea
şedinţelor pe comisii pentru ședințele ordinare,
pentru ședințele
extraordinare, cu trei zile înainte, iar pentru ședințele de îndată,
materialele se transmit în aceeași zi, iar proiectele de hotărâri şi celelalte
materiale se transmit şi compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate
ale primarului orașului Ștei, precum și aparatului propriu al consiliului.
Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se trimit materiale spre
analiză se face de către primar împreună cu secretarul oraşului Ştei.

(4) Înaintarea materialelor de ședință către consilierii locali se va
face, atât prin intermediul poștei electronice (e-mail), cât și în varianta
tipărită.
La art. 52 se va introduce un nou alineate, care va avea următorul
conținut:
(4) Întrebările și interpelările pot fi adresate în cadrul punctului
„Diverse” care va fi trecut, pe ordinea de zi a ședințelor ordinare ale
Consiliului local al orașului Ștei.
La art. 59, se vor introduce 2 alineate, respectiv alin. (3) și (4), iar alin.
(2) se va completa, astfel cele 3 alineate vor avea următorul conținut:
(2) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de
specialitate din care face parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea
consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice, respectiv
dacă se face dovada că absenţa a intervenit din cauza unei boli care a necesitat
spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în tară sau
străinătate în interes de serviciu sau în interesul Consiliului local al orașului
Ștei precum și a unor evenimente de forță majoră definite conform legii.
(3) Totodată se consideră absență motivată și atunci când consilierul
are un deces în familie, suferă de o boală contagioasă, în ziua ședinței are
termen de înfățișare în fața instanțelor judecătoreșri sau este convocat în
calitate de martor sau expert la procuratură.
(4) Actele ce vor dovedi absențele motivate se vor depune la Secretarul
Unității Administrativ Teritoriale a orașului Ștei, după încetarea stării
care a generat absența, în vederea luării la cunoștință.
La art. 78, alin. (3) se va
completa, prin introducerea site-ului
Primariei orașului Ștei ca loc de afișare a Hotărârilor de Consiliu local
adoptate, astfel acesta va avea următoarea formă:
(3) Persoana încadrată pe postul creat potrivit art. 75 îşi desfăşoară
activitatea sub coordonarea secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi
colaborează cu acesta la pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea
documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi difuzarea către aceştia a
dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale, realizând totodată și procedura de
comunicare și afișare a hotărârilor adoptate, pe site-ul instituției
www.primariastei.ro.
Art. 2- Celelalte prevederi ale Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Local al oraşului Ştei rămân nemodificate.
Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Secretarul oraşului Ştei şi consilierul juridic al Consiliului Local al
oraşului Ştei.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Secretarul oraşului Ştei;
- Consilierii locali;
- Consilierul juridic al Consiliului Local al oraşului Ştei;
- Se va afi a pe site-ul institu iei www.primariastei.ro;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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