
EXPUNERE DE MOTIVE

Privind Legea pentru completarea O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ

Secţiunea 1
Titlul prezentului act normativ

Lege
pentru completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Secţiunea a 2>a
Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea
situaţiei
actuale

OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prevede, printre altele, 
organizarea şi funcţionarea consiliului local, şi mandatul, rolul şi atribuţiile 
consilierilor locali.

A Consiliul local, conform art. 129, alin. 1, „are iniţiativă şi hotărăşte, în 
condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care 
sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice 
locale sau centrale.” Pentru a-şi putea exercita rolul, consilierii locali 
primesc, înainte de desfăşurarea şedinţei de Consiliu Local, toate proiectele 
înscrise pe ordinea de zi.
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Conform art. 135, alin. 3 din Codul Administrativ, proiectul ordinii de zi a 
şedinţei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu menţionarea 
titlului şi a iniţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale 
consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau 
mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de 
servicii publice şi de utilitate publică în unităţile administrativ-teritoriale, 
după caz, precum şi orice alte probleme de interes local.

3 Consilierii locali au obligaţia de a lua la cunoştinţă şi de a-şi însuşi 
documentaţia primită, respectiv proiectele de hotărâri, şi de a se pregăti 
temeinic pentru şedinţele de consiliu, pentru a putea lua decizii în cimoştinţă 
de cauză, pentru binele cetăţenilor unităţii administrativ-teritoriale pe care o 
reprezintă.

Codul Administrativ menţionează o perioadă de timp de la convocare până la 
data desfăşurării şedinţei, în funcţie de tipul şedinţei de Consiliu Local, dar 
nu menţionează un termen limită pentru transmiterea proiectelor de hotărâri, 
însoţite de documentaţia aferentă.



2. Schimbări 
preconizate

Prin prezenta iniţiativă legislativă, dorim să introducem obligativitatea 
trimiterii către consilierii locali, a proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea 
de zi, împreună cu documentaţia aferentă, cu cel puţin 5 zile calendaristice 
înainte de data desfăşurării şedinţei. în acest fel, s-ar asigura acordarea unei 
perioade de timp în care consilierii locali pot sa se pregătească într-un mod 
corespunzător pentru şedinţele de consiliu.

Faptul că, în momentul de faţă, legea nu prevede o perioadă de timp în care 
proiectele de hotărâri să fie trimise, duce la imposibilitatea documentării 
corespunzătoare a consilierilor.

3. Alte 
informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 3-a

Impactul socio-economic al prezentului act normativ
-■%

5
I. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect.

2, Impactul asupra sarcinilor 
administrative.

Proiectul de act normativ impune o anumită 
rigurozitate a muncii funcţionarilor din 
aparatul administrativ. Nu generează sarcini 
suplimentare, doar stabileşte o durată de timp 
pentru realizarea anumitor sarcini.

a) Se va cuantifica impactul net al 
sarcinilor administrative, evidenţiindu-se 
atât costurile administrative generate de 
noul act normativ sau de modificarea 
legislativă, cât şi de costurile 
administrative eliminate. Simplificarea 
procedurilor administrative
2.2. .Impactul asupra întreprinderilor 
mici şi mijlocii.
a) Se va prezenta rezultatul cu privire la 
aplicarea testului întreprinderilor mici şi 
mijlocii, precum şi avizul obţinut în 
conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
de la Grupul pentru evaluarea impactului 
economic al actelor normative asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii, anterior 
transmiterii actului spre avizare pe______

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.3



circuitul interministerial.
Se va indica procentul pe care îl deţin 
întreprinderile mici şi mijlocii în cadrul 
afectat de măsura legislativă, precum şi 
impactul acesteia asupra activităţilor 
întreprinderilor mici şi mijlocii din 
domeniul respectiv.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.

3. Impactul social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.

4. Impactul asupra mediului

5. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Indicatori Anul
curent

Următorii 4 ani Media 
pe 5 ani

1 2 4 53 6 7
l.Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: a)
buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 
(i)contribuţii de asigurări3 2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/ minus, din care:
a) buget de stat, din 
acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:



(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, 
plus/ minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a 
compensa scăderea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate
privind fundamentarea 
modificărilor
veniturilor şi/sau 
cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii Prezentul proiect de lege nu presupune impact financiar.

Secţiunea a 5-a

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor prezentului act 
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a prezentului act 
noimativ;
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii.
l.l.Compatibilitatea prezentului act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice.
a) impact legislativ-prevederi de 
modificare şi completare a cadrului 
normativ în domeniul achiziţiilor 
publice, prevederi derogatorii.
b) norme cu impact la nivel 
operaţional/tehnic-sisteme electronice 
utilizate în desfăşurarea procedurilor 
de achiziţie publică, unităţi centralizate 
de achiziţii publice, structura 
organizatorică internă a autorităţilor

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.3



contractante
2. Conformitatea prezentului act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare.

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale 
din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.

6. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate

Au fost organizate consultări cu consilieri 
locali de pe raza judeţului Satu Mare.

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii este 
legată de obiectul prezentului act 
normativ
3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care prezentul act 
normativ are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii de Guvern nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative

3

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.



interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare al 
Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

Consiliul Legislativ 
Consiliul Economic şi Social

6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire 
!a necesitatea elaborării prezentului act 
normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării prezentului act 
normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţii şl securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.

3. Alte informaţii Nu au fost identificate.

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare

1. Măsuri de punere în aplicare a 
prezentului act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/ sau locale - înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente

Nu este cazul.

3
2. Alte informaţii Nu au fost identificate.
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de lege privind modificarea şi 
completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pe care îl supunem Parlamentului 
spre adoptare.

dana.popescu
Text Box



ANEXA - MODIFICĂRI PROPUSE 0U6 57/2019

i Forma Tn vigoareNr. art Amendamente propuse
Art. 135, 

alin. 3
(3) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local poate 
cuprinde proiecte de hotărâri, cu menţionarea titlului şi a 
iniţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale 
consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale 
comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale 
conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice 
şi de utilitate publică în unităţile administrativ-teritoriale, 
după caz, precum şi orice alte probleme de interes local.

(3) - Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local poate 
cuprinde proiecte de hotărâri, cu menţionarea titlului şi a 
iniţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale 
consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor 
speciale sau mixte, rapoarte sau Informări ale conducătorilor 
organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate 
publică în unităţile administrativ-teritoriale, după caz, precum şi 
orice alte probleme de interes local.

(3^) Prin grija secretarului general ai unităţii/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale, proiectele de hotărâri ale consiliului 
local, împreună cu documentaţia aferentă, înscrise pe 
ordinea de zi> se înaintează consilierilor locali, cel mai târziu 

cu maxim 5 zile calendaristice înainte de data la care urmează 
a avea loc şedinţa consiliului local. Proiectele de hotărâri 
comunicate consilierilor locali cu neîndeplinirea termenului 
de 5 zile calendaristice, vor fi amânate pentru următoarea 

şedinţă a consiliului local.



Iniţiator:
Radu Panait 
Alexandru Robert Zob

Tabel cu semnatarii

Propunerii completarea O.U.G nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ

Nr. Nume şi prenume Grup Semnătura
crt.
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