
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/27.02.2015

Consiliul local al oraşului Târgu Neamţ, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
 Prevederile legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările

şi completările ulterioare;
Adresa înaintată de către Prefectura Neamţ cu nr. 3006 din 18.03.2015;
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al oraşului Tîrgu Neamţ,

aprobat prin H.C.L. nr. 97/23.08.2012;
Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin OG.

nr. 35/2002 cu modificările şi completările ulterioare;
Expunerea  de  motive  înaintată  de  Primarul  oraşului  Tîrgu  Neamţ  şi  Raportul  de

specialitate nr. 6534 din 25.03.2015 al Serviciului Juridic Contencios şi Administraţie locală
din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a, alin. 9, ale art. 45 alin.1 şi ale art. 115 alin. 1
lit.  b,  din  Legea administraţiei  publice locale nr.  215/2001,  republicată,  cu modificările  şi
completările ulterioare.

                                                              HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 . Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 27.02.2015.

Art.3.  Serviciul Juridic Contencios, Administraţie Publică Locala, din cadrul Primăriei
oraşului  Tîrgu  Neamţ,  va  lua  măsurile  corespunzătoare  pentru  ducerea  la  îndeplinire  a
prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4.  Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei
hotărâri  instituţiilor  şi  persoanelor  interesate,  prin  compartimentul  Administraţie  Publică
Locală.

                                                                    Iniţiator,
Primarul ora şului Tîrgu Neamţ,

Harpa Vasilică

                                                                                                                    Avizat legalitate,
                                                                                                                       Secretar oraş,
                                                                                                               jr. Laura Elena Maftei



ORAS TÎRGU NEAMT
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS 
Nr. 6534 din 25.03.2015

                                                                                                                                 APROB, 
                                                                                                                                  Primar,

Harpa Vasilică 

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 27.02.2015

                                         

Ca urmare a adresei Prefecturii Neamţ cu nr. 3006 din 18.03.2015, înaintată şi înregistrată
la instituţia noastră sub nr. 6514 din 25.23.2015, prin care ni se comunică necesitatea revocării
Hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 27.02.2015, ca urmare a unor neconcordanţe;

Având în vedere:
 Prevederile  Legii  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată  cu

modificările şi completările ulterioare; 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al orasului Tîrgu Neamţ,

aprobat prin H.C.L. nr. 97/23.08.2012;
Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin OG.

nr. 35/2002 cu modificările şi completările ulterioare
Analizând aceste elemente, s-au constatat următoarele:
1.  modalitatea  de  exercitare  a  votului  secret,  din  punct  de  vedere  procedural  şi

organizatoric, presupune existenta unei cabine de vot special amenajate şi a unei urne, ambele
amplasate în sala de consiliu, conform art. 11 alin. 4 şi art. 51 alin. 1 şi 3 din Regulamentului-
cadru  de  organizare  si  funcţionare  a  consiliilor  locale, aprobat  prin  OG.  nr.  35/2002  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  precum  şi  a  Regulamentului  de  organizare  şi
funcţionare  al  Consiliului  local  al  orasului  Tîrgu  Neamţ,  aprobat  prin  H.C.L.  nr.
97/23.08.2012;

În urma analizelor făcute, urna speciala amenajată şi cabina nu au fost amplasate in sala
de consiliu.

Votul s-a exercitat, de fiecare consilier, in plen, la masa de consiliu, numărarea votului
secret  făcându-se  de  către  comisia  de  validare,  conform  art.  71   din  Regulamentului  de
organizare şi funcţionare al Consiliului local al orasului Tîrgu Neamţ.

2. numărarea voturilor făcută de către comisia de validare nu are suport în normele legale
în vigoare, din următoarele motive:

Conform prevederilor art. 31 alin. 2 si 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale,  republicată,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  comisia de validare  se  alege
pentru validarea mandatelor de consilier local:

Art. 31  (2)  Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre
membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare (…).

(3)  Comisia de validare examinează  legalitatea alegerii  fiecărui  consilier,  şi
propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor. 



Astfel spus, comisia de validare nu poate exercita şi alte atribuţii decât cele prevăzute în
mod expres de legea organică,  aceasta neincluzând vreo sintagmă,  de exemplu  comisia de
validare îndeplineşte si alte însărcinări stabilite de consiliul local.

3.  in  ceea  ce  priveşte  numărarea  voturilor,  conform  art.10  alin.  1  lit.  b  din
Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale preşedintele de şedinţă,
are, printre altele, ca atribuţii principale: supunerea votului consilierilor proiectele de hotărâri,
asigurarea numărării voturilor şi anunţarea rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a
voturilor contra şi a abţinerilor;

Art. 34 alin. 1 lit. d, din acelaşi  Regulament,  precum si art. 47 din Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului local al orasului Tîrgu Neamţ,  prevede că  secretarul
oraşului îi revin ca  atribuţie principală, privitoare la şedinţele consiliului local, printre altele,
numărarea voturilor şi  consemnarea rezultatului votării,  pe care îl  prezintă  preşedintelui  de
şedinţă.

Având  in  vedere  cele  prezentate  mai  sus  si  in  conformitate  cu  prevederile  legale
propunem spre aprobare Consiliului Local al oraşului Tirgu Neamţ, revocarea H.C.L. nr. 48 din
27.02.2015.

Sef Serviciul Juridic,
Cons.jr. Oana -Maria Iftode 
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Nr. 6534 din 25.03.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de Hotărâre privind revocarea HCL nr. 48 din 25.03.2015

Luând act de adresa Prefecturii Neamţ cu nr. 3006 din 18.03.2015, înaintată şi înregistrată
la instituţia noastră sub nr. 6514 din 25.23.2015, prin care, analizând petiţia dl. consilier local
Dron  Vasile,  Serviciul  Verificarea  legalităţii  actelor,  Contencios  administrativ  şi  procese
electorale  a  constatat  că  se  impune  revocarea  HCL 48/27.02.2015  din  motive  ce  ţin  de
nerespectarea procedurilor legale;

 Având în vedere prevederile:
-  Legii  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată  cu  modificările  şi

completările ulterioare; 
-Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al orasului Tîrgu Neamţ,

aprobat prin H.C.L. nr. 97/23.08.2012;
-Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin OG.

nr. 35/2002 cu modificările şi completările ulterioare.
Supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr.

48 din 25.03.2015.

Ini ţiator,
PRIMAR,

Vasilică Harpa








