ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 98
privind completarea si modificarea HCL nr. 70/30.09.2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Valea
Lungă
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.12.2016,
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei valea Lungă;
- referatul secretarului Comunei Valea Lungă nr. 3567/14.12.2016 privind
completarea si modificarea HCL nr. 70/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Valea Lungă;
- adresa cu nr. 13356/2/G/SJ/2016 a Institutiei Prefectului jud. Alba cu privire la
solicitarea de reanalizare si modificare a art. 18, alin.(9), art. 19, alin.(1), art. 21,
alin.(2), art. 58, alin.(8), art.119 si art.141, alin.(1) lit.a din ROF a Consiliului Local
aprobat prin HCL nr. 70/2016;
-raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
-în conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali;
Având în vedere prevederile:
-Ordonaţei nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale;
- art.36 alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin.1 şi art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă modificarea si completarea HCL nr. 70/30.09.2016 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei
Valea Lungă, in sensul ca se modifica astfel:
Art.18 alin. (9) din ROF se modifica astfel: “ In situatia in care nu s-a intrunit
majoritatea prevazuta la alin.(8), se organizeaza un al doilea tur de scrutin, in aceeasi
sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur
de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obtinut votul majoritatii
consilierilor locali in functie.”

Art.19 alin.(1) din ROF se modifica astfel: “ In caz de balotaj se va proceda la un
nou tur de scrutiny, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta
situatie. Va fi declarant ales candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor
locali in functie.”
Art.21 alin.(2)din ROF se modifica astfel: “ Schimbarea din functie a
viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul a doua
treimi din numarul consilierilor in functie, la propunerea motivata a primarului sau a
unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.”
Art.51 alin.(8) din ROF se modifica astfel: “ Daca rapoartele prevazute la alin.(7)
nu sunt intocmite in termen de 30 de zile de la data inregistrarii proiectului de
hotarare, acestea se considera implicit favorabile.”
Art.119 din ROF se modifica astfel: “Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria
răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum
şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei nr. 1 din Legea nr. 176/2010 privind
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor
acte normative.”
Art.141 alin.(1) lit.a).din ROF se modifica astfel: “nu se intruneste timp de 2 luni
consecutiv, desi a fost convocat conform prevederilor legale.”
Art.2: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului jud. Alba,
compartimentului financiar-contabil din cadrul primăriei.
VALEA LUNGĂ,21.12.2016
Preşedinte de şedinţă
Bocea Lucian Emilian

Contrasemnează secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT
HOTĂRÂRE
privind completarea si modificarea HCL nr. 70/30.09.2016 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Valea
Lungă
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de
21.12.2016,
Luând în dezbatere:
- referatul secretarului Comunei Valea Lungă nr. 3567/14.12.2016 privind
completarea si modificarea HCL nr. 70/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Valea Lungă;
- adresa cu nr. 13356/2/G/SJ/2016 a Institutiei Prefectului jud. Alba cu privire la
solicitarea de reanalizare si modificare a art. 18, alin.(9), art. 19, alin.(1), art. 21,
alin.(2), art. 58, alin.(8), art.119 si art.141, alin.(1) lit.a din ROF a Consiliului Local
aprobat prin HCL nr. 70/2016;
-raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
-în conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali;
Având în vedere prevederile:
-Ordonanţei nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale;
- art.36 alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin.1 şi art. 115, alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă modificarea si completarea HCL nr. 70/30.09.2016 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei
Valea Lungă, in sensul ca se modifica astfel:
Art.18 alin. (9) din ROF se modifica astfel: “ In situatia in care nu s-a intrunit
majoritatea prevazuta la alin.(8), se organizeaza un al doilea tur de scrutin, in aceeasi
sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur
de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obtinut votul majoritatii
consilierilor locali in functie.”

Art.19 alin.(1) din ROF se modifica astfel: “ In caz de balotaj se va proceda la un
nou tur de scrutiny, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta
situatie. Va fi declarant ales candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor
locali in functie.”
Art.21 alin.(2)din ROF se modifica astfel: “ Schimbarea din functie a
viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul a doua
treimi din numarul consilierilor in functie, la propunerea motivata a primarului sau a
unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.”
Art.51 alin.(8) din ROF se modifica astfel: “ Daca rapoartele prevazute la alin.(7)
nu sunt intocmite in termen de 30 de zile de la data inregistrarii proiectului de
hotarare, acestea se considera implicit favorabile.”
Art.119 din ROF se modifica astfel: “Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria
răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum
şi ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei nr. 1 din Legea nr. 176/2010 privind
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor
acte normative.”
Art.141 alin.(1) lit.a).din ROF se modifica astfel: “nu se intruneste timp de 2 luni
consecutiv, desi a fost convocat conform prevederilor legale.”
Art.2: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului jud. Alba,
compartimentului financiar-contabil din cadrul primăriei.
VALEA LUNGĂ, 14.12.2016
Iniţiator-primar
Puşcă Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

Nr. 3567/14.12.2016

Referat
Subsemnata Banea Kinga Katalina, secretar al comunei Valea Lungă, luand in considerare
adresa cu nr. 13356/2/G/SJ/2016 a Institutiei Prefectului jud. Alba cu privire la solicitarea de
reanalizare si modificare a art. 18, alin.(9), art. 19, alin.(1), art. 21, alin.(2), art. 58, alin.(8), art.119 si
art.141, alin.(1) lit.a din ROF a Consiliului Local aprobat prin HCL nr. 70/30.09.2016;
Avand in vedere prevederile:
- Constituţiei României şi ale Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
- Ordonaţei nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale;
- art.36 alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Prin prezenta supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Valea Lungă
modificarea si completarea HCL nr. 70/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare a Consiliului local al comunei Valea Lungă, in sensul ca se modifica astfel:
Art.18 alin. (9) din ROF se modifica astfel: “ In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea
prevazuta la alin.(8), se organizeaza un al doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor
participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales
viceprimar consilierul care a obtinut votul majoritatii consilierilor locali in functie.”
Art.19 alin.(1) din ROF se modifica astfel: “ In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de
scrutiny, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarant ales
candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor locali in functie.”
Art.21 alin.(2)din ROF se modifica astfel: “ Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face
de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie,
la propunerea motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali in functie.”
Art.51 alin.(8) din ROF se modifica astfel: “ Daca rapoartele prevazute la alin.(7) nu sunt
intocmite in termen de 30 de zile de la data inregistrarii proiectului de hotarare, acestea se considera
implicit favorabile.”
Art.119 din ROF se modifica astfel: “Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi
cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în
întreţinere, potrivit anexei nr. 1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea altor acte normative.”
Art.141 alin.(1) lit.a).din ROF se modifica astfel: “nu se intruneste timp de 2 luni consecutiv, desi
a fost convocat conform prevederilor legale.”

Secretarul
comunei Valea Lunga
Banea Kinga Katalina

