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HOTĂRÂREA NR. 55 
DIN 30 SEPTEMBRIE 2019 

Privind: revizuirea  Regulamentului de organizare și funcționare 
al Consiliului local al Comunei Câmpineanca, Judetul Vrancea 

 
 Consiliul local  al comunei Câmpineanca, judeţul  Vrancea, avand in vedere: 
 -avand in vedere referatul de aprobare al proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 
9357/10 septembrie 2019 a viceprimarului comunei Câmpineanca, Judetul Vrancea; 
 -vazand raportul cu nr. 9359/10.09.2019 al întocmit de secretarul comunei prin 
care propune revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local 
al Comunei Câmpineanca, Judetul Vrancea ca urmare a adoptarii Codului administrativ; 
 -luand in considerare avizul comisiilor de specialitate pentru administratie publica 
locala, juridica, apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor  
 -in baza Regulementul de organizare si functionare al Consiliului local 
Câmpineanca, aprobat prin H.C.L. nr. 42/31.08.2016 
 - in temeiul prevederile art. 632, 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 Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 
57/2019 – Codul administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

           ART.1. Se aprobă revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare al 
Consiliului local al Comunei Câmpineanca, judetul Vrancea, conform  Anexei nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
           ART.2).- Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului, Institutiei 
Prefectului -judetul Vrancea, Primarului comunei Câmpineanca, consilierilor locali prin 
semnatura de luare la cunostinta, si se va publica in format electronic pe site-ul institutiei. 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                    SECRETARUL COMUNEI, 
CHIRILĂ ȘTEFAN                                                   ROTARU OANA 
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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind revizuirea  Regulamentului de organizare și 

funcționare 
 al Consiliului local al Comunei Câmpineanca, Judetul VRANCEA 

 

Domnilor consilieri,  
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 
Câmpineanca, 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.  

 
 
 

 
VICEPRIMAR 

               FODOLICA GABRIEL 

 

 



 

        ROMÂNIA  
   JUDEŢUL VRANCEA  
COMUNA CÂMPINEANCA 
          SECRETAR 
   NR.9359/10.09.2019 
 
 

RAPORT 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea  revizuirii Regulamentului de organizare și 

funcționare al consiliului local al Comunei Câmpineanca 
 

 

            Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019, a intrat in vigoare 
la data de 5 Iulie 2019, Codul administrativ. 
           Activitatea administratiei publice locale, a avut în vedere angajamentele constante 
şi termenele asumate de România în raport cu instituţiile Uniunii Europene, precum şi 
riscurile de suspendare a fondurilor aferente unor programe operaţionale ca urmare a 
neimplementării în termenele asumate în documentele strategice, inclusiv Acordul de 
Parteneriat încheiat cu Comisia Europeană, a unor măsuri de reformă a administraţiei 
publice, a căror reglementare nu mai poate fi amânată, 
           Deasemenea, ţinând cont de disfuncţionalităţile şi problemele semnalate în mod 
constant de către autorităţile administraţiei publice locale, ca urmare a neadaptării 
cadrului legal actual care reglementează organizarea şi funcţionarea acestor autorităţi la 
realităţile socioeconomice şi la complexitatea şi dinamica activităţilor aferente furnizării 
serviciilor publice esenţiale pentru cetăţeni, în vederea aplicării principiului subsidiarităţii 
consacrat de Tratatul Uniunii Europene şi de Carta Autonomiei Locale, 
           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. 
            Astfel, art. 632 din Legea nr. 57/2019 – Codul administrative, instituie obligatia 
catre consiliile locale, ca in termen de 90 zile sa asi revizuiasca regulamentele de 
organizare si functionare. 
            In consecinta, proiectul de hotarare initiat, se impune a fi adoptat de catre plenul 
consiliului local, in forma revizuita. 
 
 

Secretar comuna, 
Rotaru Oana 

 
 


