
 

                                                    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZAU 
Consiliul local al Comunei Racoviteni 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 13 
Din data de 31.03.2021 

 
privind aprobarea revizuirii, modificării și completării Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului local al Comunei Racoviteni, Judetul Buzau,  
 
 Consiliul local  al comunei Racoviteni, judeţul  Buzau, avand in vedere: 
-Art. 15, art. 120 alin.1), art. 121 alin.1 si 2) și art. 138 alin.(4) din Constitutia Romaniei, 
republicata, 
-art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasburg la 
15.10.1985, si ratificata prin Legea nr. 199/1997, 
-Prevederile art. 80-81 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 (republicată) privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
-prevederile Ordinului nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ 
al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al 
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, 
Luand act de: 
-referatul de aprobare al proiectului de hotarare inregistrat sub nr.596/25.03.2021  a 
primarului comunei Racoviteni, Judetul Buzău; 
-raportul cu nr.597/25.03.2021   întocmit de secretarul general al comunei Racoviteni; 
-avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Racoviteni, cu 
nr.598/25.03.2021 
       In temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 
alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
modificat și completat,   
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

           ART.1). Se aprobă revizuirea, modificarea și completarea Regulamentul de 
organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Racoviteni, judetul Buzau, expus 
in  Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
           ART.2)-Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărari, își încetează aplicabilitatea 
Hotărarea Consiliului local Racoviteni Nr. 35 din 12 noiembrie 2020 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local. 
           ART.3).- Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului general al 
comunei, Institutiei Prefectului-judetul Buzau, Primarului comunei Racoviteni, 



 

consilierilor locali prin semnatura de luare la cunostinta, si va fi facuta public in format 
electronic pe site-ul institutiei la adresa www.racoviteni.ro . 
 
 
 
 
 

               Presedinte de sedinta 
                Consilier local 
              Chelu Camelia                                                             Contrasemneaza 
                                                                                          Secretar general al comunei, 
                                                                                          Ghioca Amalia-Cleopatra  
 
 
 
                                     L.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Acestă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al Comunei Racoviteni în şedinţă ordinara din  cu respectarea 
prevederilor art. 139 alin. 3) lit. (i) din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ cu un număr de 8 voturi pentru,  
din numărul total de 8 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi la şedinţă. 
 

http://www.racoviteni.ro/


 

 
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

COMUNA RACOVITENI 
PRIMAR 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr 13 din 25.03.2021 

privind revizuirea  Regulamentului de organizare și funcționare 
ale Consiliului local al Comunei Racoviteni, Judetul Buzau,  

 
 Primarul comunei Racoviteni, judeţul  Buzau,  având în vedere: 
-Necesitatea revizuirii Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Racoviteni, conform noilor prevederi legale, 
Ordinul nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 

statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al 
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local 

-prevederile art. 632 din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ 
 In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 

alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, 
modificat si completat, initiez: 
 

                                  PROIECT DE HOTARARE: 
 

           ART.1. Se aprobă revizuirea, modificarea si compoletarea  Regulamentului de 
organizare și funcționare ale Consiliului local al Comunei Racoviteni, Judetul Buzau. 
            (2). Regulamentul de organizare și funcționare, revizuit, modificat și completat 
este  expus in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.   
           ART.2.- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Buzau, 
Primarului comunei Racoviteni, consilierilor locali prin semnatura de luare la cunostinta 
si va fi facuta publica in monitorul oficial al comunei, in format electronic, prin grija 
secretarului general al comunei.  
 
 

      Initiator: 
       Primar, 
Manu Vergilius-Luis                                                      Avizat pentru legalitate 
                                                                                              Secretar general, 
                                                                                      Ghioca Amalia-Cleopatra 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
      ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZAU  
COMUNA RACOVITENI 

PRIMAR 
NR. 596/25.03.2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
al proiectului de hotărâre privind revizuirea, modificarea și completarea  Regulamentului 

de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Racoviteni,  
 

Domnilor consilieri,  
Ca urmare a intrarii in vigoare a Ordinului nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru 

aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a 
modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local este  
necesar revizuirea, modificarea și completarea și a celui în care funcționează administrația 
publică locală.  

Prin Codul administrativ adoptat curand de Guvernul Romaniei, se aplică în 
activitatea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, în raporturile dintre 
autorităţile şi instituţiile administraţiei publice, precum şi în raporturile acestora cu alte 
subiecte de drept public sau privat 

Deasemenea, codul reglementează cadrul general pentru organizarea şi funcţionarea 
autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora, 
răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi unele reguli specifice privind 
proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale. 

In aplicarea lui, Codul administrative se completează cu Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu alte reglementări de drept 
comun aplicabile în materie. 

Printre cele stabilite de codul administrativ, este impus si revizuirea 
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Racoviteni, 
ceea ce face necesar  adoptarea unei hotarari in acest sens. 

 Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local a fost revizuit 
conform prevederilor legale in vigoare, astfel incat poate fi aprobat de consiliul local.  

 
 

 
PRIMAR 

Manu Vergilius-Luis 
 



 

 

 

 

        ROMÂNIA  
   JUDEŢUL BUZAU  
COMUNA RACOVITENI 
       Secretar general 
   NR. 597/25.03.2021 
 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind revizuirea  Regulamentului de organizare și funcționare 
ale Consiliului local al Comunei Racoviteni, Judetul Buzau,  

  
             
               La data de 14 Ianuarie 2021 a fost emis Ordinul nr. 25 al Ministerul Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice si Administratiei pentru aprobarea modelului orientativ al statutului 
unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de 
organizare şi funcţionare a consiliului local. 
               Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019, a intrat in 
vigoare la data de 5 Iulie 2019, Codul administrativ, fapt pentru care Regulamentul de 
organizare și funcționare a consiliului local a fost revizuit prin Hotararii Consiliului local 
Nr. 35 din 12 Noiembrie 2020. 
            Odată cu validarea noilor  mandate al consiliului local a fost aprobat Regulamentul 
de organizare și functionare prin hotararea consiliului local nr.   
            Noul model orientativ al Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului 
local, vine cu o serie de noutăți privind procedurile de lucru privind adoptarea actelor 
administrative, corelația între executiv și deliberative, evidența tuturor documentelor, în 
format electronic. 
             Totodată, prin ordinal nr. 25/2021 se impune comisiilor de specialitate, un volum 
de lucru mult mai consistent, o evidență a tuturor procedurilor de avizare a proiectelor de 
hotărari inițiate  atat în scris cat și în system electronic. 
            In consecinta, proiectul de hotarare initiat, se impune a fi adoptat de catre plenul 
consiliului local, in forma revizuită, modificată și completată. 
 
 
 
 

Secretar general al comunei 
Ghioca Amalia-Cleopatra 

 
 



 

 
 

 
 
 ROMĂNIA  
JUDEŢUL  BUZĂU 
COMUNA  RACOVIȚENI 
CONSILIUL  LOCAL 
Nr. 598   din 25.03.2021 
 

R A P O R T   D E   A V I Z A R E 
La proiectul de hotarare  privind revizuirea  Regulamentului de organizare și funcționare 

ale Consiliului local al Comunei Racoviteni, Judetul Buzau,  
 

     
Membrii comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Racovițeni, reunite în 

ședinta, au analizat ,, proiectul de hotarare  privind revizuirea  Regulamentului de 
organizare și funcționare  ale Consiliului local al Comunei Racoviteni, Judetul Buzau,  

 
Cu unanimitate de voturi au emis  ”AVIZ FAVORABIL„ 

 
 
COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA 
TERITORIULUI, URBANISM, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM 
 
        Președinte,               Secretar,   
 
ZAMFIRESCU  DOREL                     DUMITRAȘCU  GEORGICĂ 
 
 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, ACTIVITĂȚI SOCIO-CULTURALE ȘI 
CULTE, PROTECȚIE COPII, TINERET ȘI SPORT 
 
      Președinte,                            Secretar,   
 
   CHELU CAMELIA                 SAMOILĂ DORIN 
 
 
 
COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALA 
 
 
    Președinte,                            Secretar,   
 
STROE NICOLETA                               IGNAT DUMITRU 
 



 

 


	ROMÂNIA
	JUDEŢUL BUZAU
	COMUNA RACOVITENI
	PRIMAR
	PROIECT DE HOTĂRÂRE nr 13 din 25.03.2021

