
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
pentru modificarea si compIetarea Anexei la H.C.L. nr.l81/25 noiembrie 2021

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
aI Consiliului locaI aI Municipiului Campina

Avand Tn vedere Referatul de aprobare nr.l2.547/24 martie 2022 al d-nei
Girbacica Adina si a d-lor Cretu Valentin-Mihai si Nica Emil-Dan-Cristian -
consilieri locali, prin care propun modificarea si compIetarea Anexei la H.C.L.
nr.l81/25 noiembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare al Consiliului local al Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul nr.l2.707/25 martie 2022, intocmit de Directia juridica din cadrul

Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.l2.708/25martie2022;

.̂

In baza H.C.L. nr.l81/25 noiembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului local al Municipiului Campina;

fn conformitate cu prevederile:
- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."a" si alin.(3), lit."a" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al
Municipiului Campina - Anexa la H.C.L. nr.l81/25 noiembrie 2021, se modifica si se
completeaza, dupa cum urmeaza:

1. Art.l7, alin.(6) se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
"Art.l7: Functionarea comisiiIor de specialitate
(6) Convocarea sedin^elor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel

pu^in o zi inainte sau de indata, in situa^ia sedin^elor convocate in conditiile art.22,
alin.(2)".



2. Art.25, alin.(8) se modifica si se completeaza si va avea
"Art.25: Proiectele de hotarari ale consiliului local
(8) Avizul comisiei se transmite secretarului general care jcii

corespunzatoare inaintarii lui catre consilierii locali $i catre i
. . . - ,- .,,mai tarzm m ziua sedmtei .

3. Art.27 se modifica si se completeaza si va avea urmatorul cuprins:
"Art.27: Desfasurarea sedin{elor consiliului local
(1) $edin|ele consiliului local sunt publice. Acestea se desfi^oara cu

participarea fizica a consilierilor si/sau in sistem online in cazul sedintelor
extraordinare convocate de indata, prin utilizarea oricaror mijloace electronice,
comunicate in documentul de convocare prevazut la art.23, alin.(5) si cu respectarea
Procedurii prevazute in Anexa nr.lO. Sedintele consiliului local se desflsoara prin
mijloace electronice in situatii exceptionale, constatate de autoritatile abilitate,
precum epidemiile, pandemiile, fenomene naturale extreme, cutremure si alte situatii
care fac imposibila prezenta consilierilor locali la locul desfIsurarii sedintelor
consiliului local.

(2) Caracterul public al $edinJelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesa^i, in conditiile legii, la procesele-verbale ale ^edin^elor

consiliului local;
b) accesul celor interesap, in conditiile legii, la proiectele de hotarari, la

hotararile consiliului local, precum sJ la instrumentele de prezentare $i de motivare a
acestora;

c) posibilitatea cetaJenilor cu domiciliul sau re$edin{a in Municipiul Campina
de a asista la sedin^ele consiliului local, in conditiile alin.(15) $i de a urmari
inregistrarea acestora pe internet, in conditiile regulamentului de organizare sJ
func^ionare a consiliului local.

(3) Pentru a asigura caracterul public, sedintele consiliului local se transmit live
pe o platforma de streaming online accesibila fIra autentificare (Youtube, Facebook,
alte platforme), pe un canal dedicat al Primariei Campina. Transmiterea online se
realizeaza de catre angajati din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau prin
intermediul unui prestator de servicii achizitionat in conditiile legii, de autoritatea
executiva. inregistrarea integrala a sedintelor desfa^surate cu participarea fizica, cat si
cele desfasurate online, poate fi vizualizata pe pagina web www.primariacampina.ro
sau pe o platforma cu acces online, pe un cont dedicat Consiliului Local. Atat
transmisia live, cat si inregistrarile sedintelor trebuie sa fie accesibile publicului, fara
autentificare. Procedura inregistrarii si arhivarii sedintelor de consiliu local se va face
conform Regulamentului din ANEXA nr. 11.

(4) La sedinte pot participa reprezentanti ai mass-media, acreditati de primarie
sau care prezinta legitimatia de ziarist, vizata la zi, cu respectarea dispozitiilor legale
instituite prin Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
si a Normelor Metodologice de aplicare.

(5) Legitimatia de acreditare sau legitimatia de presa nu este transmisibila si
permite accesul persoanei acreditate in sala unde se desfasoara sedintele consiliului
local, conferintele de presa.

(6) Reprezentatul acreditat se obliga sa poarte la vedere pe tot timpul prezentei
la sedinta Consilului Local, legitimatia de acreditare sau legitimatia de presa vizata de



angajator.
(7) In situatia in care mceteaza contractul de munca al ziaris

institutia de presa, acesta are obligatia sa anunte, in scris, in termen
(8) Retragerea acreditarii se va decide de Primarie, numai

constata abateri repetate care impiedica desfasurarea normala a activita|
(9) Pentru a asigura solemnitatea in sala de sedinte, jurnalistii acrec

persoanele interesate care participa la sedinte trebuie sa ocupe locuri in spatiul special
amenajat pentru presa si public, iar accesul acestora in sala este permis numai in
tinuta decenta. Este permisa fotografierea si filmarea pe parcursul sedintelor de
consiliu, fara a perturba desfesurarea acestora. La sfarsitul sedintei, presa poate lua
interviuri si poate participa la conferintele de presa organizate.

(10) In cazul editarii si/sau alterarii inregistrarii audio-video intreaga
responsabilitate civila si/sau penala revine celor care au modificat si/sau distribuit
materialele editate.

(11) Primarul participa la $edin^ele consiliului local $i dispune masurile
organizatorice necesare pentru pregatirea $i desfa$urarea in bune condi^ii a acestora.

(12) Lucrarile $edin^elor se desfa$oara in limba romana. Documentele
^edin^elor de consiliu local se intocmesc $i se aduc la cuno^tin^a publica in limba
romana.

(13) La lucrarile consiliului local pot asista $i lua cuvantul, fara drept de vot,
prefectul, pre^edintele consiliului jude^ean sau reprezentan^ii acestora, deputa^ii ^i
senatorii, mini^trii si ceilarJi membri ai Guvernului, secretarii $i subsecretarii de stat,
conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor $i ale celorlalte organe
centrale, conducatorii compartimentelor de resort ^i conducatorii organismelor
prestatoare de servicii publice sau de utilitate publica din unita$ile administrativ-
teritoriale, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum $i alte
persoane interesate, in condi^iile prevazute in regulamentul de organizare $i
funcJionare a consiliului local. Presedintele de sedinta poate oferii invitatilor
posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

(14) Persoanele interesate care asista la lucrarile consiliului local pot lua
cuvantul, presedintele de $edin^a oferindu-le posibilitatea de a se exprima cu privire la
problemele aflate pe ordinea de zi. in vederea asigurarii acestui drept, la inceputul
sedintei persoanele interesate vor adresa, in scris, presedintelui de sedinta solicitarea
de a lua cuvantul indicand proiectul/proiectele de hotarare in cauza sau dupa caz
subiectul pe care doreste sa-l exprime la punctul diverse.

(15) Persoanele interesate care participa la sedintele Consiliului local trebuie sa
respecte regulile, disciplina si ordinea stabilita pentru buna desfasurare a sedintelor.
Acestea se pot inscrie la cuvant, conform solicitarii scrise prezentate presedintelui de
sedinta cu ocazia dezbaterii proiectului de hotarare in cauza, ori la punctul diverse de
pe ordinea de zi. in functie de solicitarile prezentate, presedintele de sedinta poate
indruma solicitantul spre a se adresa/participa la audientele acordate de catre
autoritatile/institutiile publice competente.

(16) Daca in timpul sedintei se constata incalcari ale normelor de ordine din
partea participantilor, presedintele de sedinta va lua deindata masuri de eliminare din
sala de sedinta a celui/celor in cauza, sesizand, daca este cazul si organele de ordine.

(17) Pe durata starii de urgenta sau a starii de alerta care se instituie in
conditiile legii si care face imposibila prezenta fizica a consilierilor locali la locul



desfasurarii sedintelor Consiliului Local, sedintele
comisiilor de specialitate se pot desfasura prin mijloace
procedurii care constituie ANEXA nr. 10 la prezenta hotarare. {i ^l K'P%I 1 ]|

'si '^'K'--'fcil /*Ti.
(18) Dezbaterea proiectului de hotarare sau a problemelor se

ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata in
prevederile Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului nr.57/2019, cu
completarile ulterioare, $i ale prezentului regulament de organizare $i functionare a
consiliului local.

(19) Presedintele de $edin^a este obligat sa asigure luarea cuvantului de catre
ini^iator pentru sus^inerea proiectului de hotarare ori de cate ori acesta o solicita.

(20) Consilierii locali participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant.
Consilierii locali sunt obliga^i ca in cuvantul lor sa se refere exclusiv la problema care
formeaza obiectul dezbaterii.

(21) Presedintele de sedin|a are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in
func^ie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului local spre
aprobare timpul alocat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a
proiectului.

(22) Presedintele de $edin^a permite oricand unui consilier local sa raspunda
intr-o problema de ordin personal, in probleme prevazute de regulamentul de
organizare si func|ionare a consiliului sau atunci cand a fost nominalizat de un alt
vorbitor.

(23) Presedintele de $edinJa sau reprezentantul oricarui grup de consilieri locali
poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discuJia consiliului local.
Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului, iar discu^iile se sisteaza daca
propunerea este adoptata cu majoritate simpla.

(24) Este interzisa adresarea de insulte sau calomnii de catre consilierii locali
prezenp la $edinJa, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.

(25) Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole,
consilierii locali, precum $i ceilalti initiatori prezenti la sedinJa putand formula
amendamente de fond sau de forma.

(26) Amendamentele se formuleaza in scris sau verbal in cadrul sedintelor
Consiliului local si se pot depune/formula de catre primar, oricare dintre consilierii
locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate. IniJiatorul unui
amendament il poate retrage sau poate renun^a la sus^inerea acestuia, in orice
moment. In acest caz, amendamentul nu se mai supune la vot.

(27) Pentru a putea fi dezbatut amendamentul, acesta trebuie depus la
secretarul general sau formulat in timpul sedintei de Consiliu local.

(28) Amendamentele la proiectele de hotarari ale Consiliului local formulate in
scris sau verbal, in timpul sedintei trebuie sa contina urmatoarele elemente conform,
ANEXEI nr.4 la prezentul Regulament, dupa caz:

a) ini^iatorul sau inipatorii, conform alin.(26);
b) numarul de inregistrare si titlul proiectului de hotarare a consiliului local

pentru care se depune amendamentul;
c) tipul amendamentului: modificare/completare/abrogare articol sau alineat;
d) textul ini{ial;
e) textul amendamentului formulat;
f) motivaJia amendamentului;



g) semnatura persoanei care propune amendamentul. /f , / "
(29) in cazul in care doua sau mai multe amendamente se refe$a ̂

din cadrul proiectului de hotarare a consiliului local, acestea se ^iu^
ordinea in care au fost primite de catre secretarul general.

s*,

(30) In timpul dezbaterilor se pot formula si amendamente
vizeze corelari tehnico-legislative, gramaticale sau lingvistice la proiectul de hotarare
a consiliului local. Astfel:

a) conJinutul amendamentelor verbale se mem:ioneaza in procesul-verbal de

b) asupra amendamentelor verbale care vizeaza corelari tehnico-legislative,
gramaticale sau lingvistice, formulate in timpul dezbaterilor, ini^iatorul are dreptul de
a exprima un punct de vedere.

(31) Amendamentele se supun votului consiliului local in ordinea
numerotarii/formularii lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente
care cuprind prevederi contrare amendamentului adoptat se socotesc respinse fara a
mai fi supuse votului.

(32) Dupa supunerea la vot a tuturor amendamentelor se supune la vot
proiectul de hotarare a consiliului local in ansamblu, in forma cu amendamentele
adoptate.

(33) Respingerea unui proiect de hotarare a consiliului local inscris pe ordinea
de zi, precum $i orice supunere la vot a unei propuneri inscrise pe ordinea de zi nu
constituie hotarare a consiliului local ca act administrativ, in acest caz, men^ionandu-
se doar rezultatul votului in procesul-verbal al $edin|ei fara redactarea unei hotarari a
consiliului local.

(34) Supunerea la vot in timpul $edin$elor consiliului local a unei situaJii
procedurale prevazute de regulamentul de organizare $i func^ionare nu constituie
hotarare a consiliului local ca act administrativ. Menponarea acestor situa{ii
procedurale, precum $i rezultatul votului se fac obligatoriu in procesul-verbal al

(35) Sinteza dezbaterilor din $edin^ele consiliului local, precum sJ modul in
care $i-a exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneaza intr-un proces-
verbal, semnat de pre$edintele de $edin^a $i de secretarul general.

(36) Pre$edintele de $edim;a, impreuna cu secretarul general al municipiului
Campina, i$i asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicita^ii celor consemnate.

(37) La inceputul fiecarei $edin{e, secretarul general supune spre aprobare
procesul-verbal al $edin^ei anterioare. Consilierii locali $i primarul au dreptul ca, in
cadrul $edinJei curente a consiliului local, sa conteste conJinutul procesului-verbal $i
sa ceara men^ionarea exacta a opiniilor exprimate in $edin^a anterioara.

(38) Procesul-verbal semnat de pre$edintele de ^edin^a ^i de catre secretarul
general, precum $i documentele care au fost dezbatute in $edin^a anterioara se depun
intr-un dosar special al $edin^ei respective, care se numeroteaza sJ se sigileaza de
pre^edintele de $edinJa ^i de secretarul general, dupa aprobarea procesului-verbal, sau
de catre persoana cu atribu|ii in acest sens, desemnata in condi^iile legii.

(39) in termen de 3 zile de la data aprobarii procesului-verbal al ^edin^ei,
secretarul general afi$eaza la sediul primariei $i publica pe pagina de internet a
unita|ii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al



4. Capitolul 7 - Dispozitii finale din Anexa nr.ll la Regulamentul de
organizare si functionare al Consiliului local al Municipiului Campina, se modifica si
va avea urmatorul cuprins:

"7.1. Pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public,
secretarul general al municipiului va pune la dispozitia celor interesati, copia
procesului verbal in care au fost consemnate problemele dezbatute si opiniile
exprimate in cadrul sedintei Consiliului local si modul in care si-a exercitat votul
fiecare consilier local, in parte".

Art.II. - Celelalte prevederi cuprinse in Regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului local al Municipiului Campina raman nemodificate.

Art.III. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu^iei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Membrilor Consiliului local al Municipiului Campina;
- Directieijuridice.

Pre$edinte de
'nsilier,

Davide$u FIorinA LIviu

Contrasemneaza,
SecrevferGeneral,

Moldovfeanu Elena

Campina, 31 martie 2022
Nr.66



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.l2.547/24martie2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectuI de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei la H.C.L.

nr.l81/25 noiembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare al Consiliului local aI Municipiului Campina

Subsemnatii: Girbacica Adina, Cretu Valentin-Mihai si Nica Emil-Dan-
Cristian - consilieri locali, in conformitate cu prevederile art.l36, alin.(l) si alin.(2)
din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ si art.6, alin.(3) si art.30,
alin.(l), lit."c" din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, modificata si completata, supunem analizei
si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare pentru modificarea si
completarea Anexei Ia H.C.L. nr.l81/25 noiembrie 2021 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local al Municipiului
Campina.

!ncepand cu data de 1 ianuarie 2021 a intrat in vigoare noul Regulament de
Organizare si Functionare aprobatprin H.C.L. nr.l81/25 noiembrie 2021.

Subliniem ca Regulamentul a fost elaborat si aprobat in conformitate cu
prevederile O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si avand in vedere dispozitii cuprinse in Anexa nr.2 -
Modelul orientativ al regulamentului de organizare si functionare, aprobat prin
Ordinul nr.25/14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului
unita^ii administrativ-teritoriale, precum $i a modelului orientativ al regulamentului de
organizare sj functionare a consiliului local.

Odata cu aplicarea ROF-ului Consiliului local s-a constatat necesitatea
modificarii/completarii unor reglementari cuprinse in acesta.

Propunerile de modificare/completare vizeaza in principal aspecte care tin de
functionarea comisiilor de specialitate si desflsurarea sedintelor Consiliului local,
dupa cum urmeaza:

- participarea fizica a consilierilor locali la sedintele Consiliului local si/sau in
sistem online, in cazul sedintelor extraodinare, convocate de indata (art.27, alin.(l);

- eliminarea reglementarii cuprinse in ROF cu privire la depunerea
amendamentelor scrise la Secretarul General cel mai tarziu cu o zi inainte de ziua
sedintei si implicit corelarea dispozitiilor referitoare la formularea si depunerea
amendamentelor (art.25, alin.(8), art.27, alin.(26) - alin.(30);

- eliminarea prevederilor punctelor 7.1. si 7.2 din Anexa nr.ll - Regulament
privind transmiterea online si inregistrarea audio - video si arhivarea inregistrarilor
$edin|elor Consiliului local al Municipiului Campina, la ROF.

Precizam faptul ca aceste propuneri au la baza si observatiile sesizate de
consilierii locali si din acest considerent le supunem analizei si aprobarii Consiliului
local pe baza proiectului de hotarare initiat.



Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.l29, alin.(2), lit."a" $i alin.(3), lit."a" si art.l96, alin.(l),

lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIERI,

Girbacica Adina
/

Cretu Valentin-Mihai

Nica Emil-Dan-Cristian
(

edit.B.L.


