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                               Anexa nr. 3 

   la Regulamentul de organizare şi funcţionare  

                                                                a Consiliului local al comunei Ilva Mică 

 

 

 

METODOLOGIA ELABORĂRII  

HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL 

 

Cap.I.  Dispoziţii generale 

 

 Art.1. Prezenta procedură stabileşte modul de elaborare a hotărârilor Consiliului 

local al comunei Ilva Mică. 

 Art.2. Elaborarea prezentei proceduri s-a făcut cu respectarea prevederilor 

Constituţiei României, a Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată şi a Hotărârii Guvernului României 

nr.561/2009, pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, 

pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a 

proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea 

adoptării/aprobării. 

 

Cap.II. Dispoziţii de fond. Forma de redactare a hotărârilor şi a dispoziţiilor, 

respectiv a actelor administrative de interes local 

 

 Art.3. Hotărârile prin modul de exprimare trebuie să asigure dispoziţiilor lor un 

caracter obligatoriu. 

 Art.4. Textul trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăţi 

sintactice şi paragrafe obscure sau echivoce. Forma şi estetica exprimării nu trebuie să 

prejudicieze stilul juridic, precizia şi claritatea dispoziţiilor. 

 Art.5. Termenii de specialitate pot fi utilizaţi numai dacă sunt consacraţi în 

domeniul de activitate la care se referă reglementarea. 

 Art.6. Dacă o noţiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înţelesuri 

diferite, semnificaţia acestuia în context se stabileşte prin actul normativ ce le instituie, în 

cadrul dispoziţiilor generale sau într-o anexă alăturată lexicului respectiv. 
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 Art.7. Exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai 

prin explicitarea în text la prima folosire. 

 Art.9. (1) Textul articolelor trebuie să aibă caracter dispozitiv fără explicaţii sau 

justificări, de regulă, verbele să fie utilizate la timpul prezent, forma afirmativă, pentru a 

se accentua caracterul imperativ al dispoziţiei respective. 

  (2) Nu este permisă prezentarea unor explicaţii prin folosirea parantezelor. 

 

Cap.III. Structura hotărârilor consiliului local sau a altor acte  

administrative locale 

 

 Art.10.  Părţile constitutive ale hotărârilor consiliului local sunt: titlul, formula 

introductivă, preambul, partea dispozitivă, formula de atestare a legalităţii adoptării, 

semnătura preşedintelui de şedinţă şi a secretarului consiliului local, numărul şi data 

hotărârii, anexele. 

Art.11. Titlul hotărârilor: 

 (1) Titlul actului cuprinde denumirea generică a acestuia şi subiectul reglementării, 

şi va cuprinde într-o formulare cât mai concisă acest obiect al reglementării. 

 (2) Actele normative de modificare, completare sau abrogare a unor acte normative 

cu aceiaşi forţă juridică, vor purta în titlu menţiunea privitoare la modificarea şi/sau 

completarea însoţită de titlul actului ce urmează a fi modificat sau/şi completat, precum şi 

de numărul şi anul emiterii acestuia. 

 (3) La stabilirea titlului este necesar să se evite paralelismele denumirilor, fiind 

interzis ca două acte în vigoare, din aceiaşi clasă să poarte acelaşi titlu. 

 (4) Ca element de identificare, titlul se întregeşte, după adoptarea actului, cu un 

număr de ordine, la care se adaugă anul în care a fost adoptat acesta. 

 Art.12. Formula introductivă: 

Formula introductivă constă într-o propoziţie care cuprinde denumirea autorităţii 

emitente şi exprimarea deciziei referitoare la adoptarea actului respectiv, astfel: 

 „Consiliul local al comunei Ilva Mică, întrunit în şedinţa ordinară/extraordinară în 

data de______, în prezența a ___ consilieri” 

 Art.13. Preambulul: 

 (1) Preambulul precede formula introductivă şi el redă în sinteză scopul 

reglementării, astfel că pe lângă acest scop se va menţiona în preambul şi avizele 

obligatorii potrivit legii, precum şi cele facultative, deoarece prin acestea se exprimă 

atitudinea organului emitent faţă de organul care avizează actul normativ. 
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 (2) Hotărârile adoptate în temeiul unei legi sau al unui act normativ al Guvernului, 

preambulul, va cuprinde menţionarea dispoziţiilor legale pe baza şi în executarea cărora 

actul a fost adoptat. 

(3) În preambulul proiectului de hotarâre se menţionează temeiul legal din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art.14. Partea dispozitivă: 

 (1) Partea dispozitivă a hotărârilor este alcătuită din totalitatea prevederilor 

normative şi a normelor juridice instituite pentru sfera raporturilor sociale ce fac obiectul 

acestuia. 

 (2) Articolul este elementul structural de bază al părţii dispozitive şi el cuprinde de 

regulă, o singură dispoziţie normativă aplicabilă unei situaţii date. 

 (3) Articolul se exprimă în textul hotărârii prin abrevierea „art.”. Articolele se 

numerotează în continuare, în ordinea din text, de la începutul până la sfârşitul actului 

normativ cu cifre arabe. Dacă hotărârea sau dispoziţia cuprinde un singur articol se va 

defini prin „articol unic”. 

 (4) În cazul hotărârilor sau dispoziţiilor care au ca obiect modificări sau completări 

ale altor hotărâri, articolele se numerotează cu cifre romane, păstrându-se numerotarea cu 

cifre arabe pentru textele modificate sau completate. 

 Art.15. Alineatul: 

 (1) Alineatul este o subdiviziune a articolului şi este constituit, de regulă, dintr-o 

singură propoziţie, frază, prin care se reglementează o ipoteză juridică specifică 

ansamblului articolului; dacă dispoziţia nu poate fi exprimată printr-o singură propoziţie 

sau frază, se pot adăuga noi propoziţii sau fraze separate prin punct şi virgulă. 

 (2) În hotărârile cu o anumită întindere, dacă un articol are două sau mai multe 

alineate, acestea se numerotează la începutul fiecăruia cu cifre arabe cuprinse în 

paranteză. 

 Art.16. Enumerările în text: 

 Dacă textul unui articol sau alineat conţine enumerări prezentate distinct, acestea 

se identifică prin utilizarea literelor alfabetului românesc şi nu prin liniuţe sau alte semne 

grafice. 

 (2) O enumerare distinctă, marcată cu o literă, nu poate cuprinde, la rândul ei, o 

altă enumerare şi nici alineate noi. 

 Art.17. În cazul regulamentelor, a normelor metodologice de aplicare a unui act, 

conţinutul acestora va fi sistematizat în următoarea ordine de prezentare a ideilor: 
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a) dispoziţii generale sau principii generale; 

b) dispoziţii privind fondul reglementării; 

c) dispoziţii tranzitorii; 

d) dispoziţii finale. 

Art.18. Dispoziţiile generale cuprind prevederi care orientează întreaga 

reglementare, determină obiectul şi principiile acesteia. 

Art.19. (1) Dispoziţiile de fond cuprind reglementarea propriu-zisă a relaţiilor 

sociale ce fac obiectul actului normativ. 

(2) Succesiunea şi gruparea dispoziţiilor de fond cuprinse în regulament sau norme 

metodologice de aplicare a unei hotărâri se fac în ordine logică, astfel reglementările de 

drept material să preceadă celor de ordin procedural, iar în caz de instituire de sancţiuni, 

aceste norme să fie plasate înaintea dispoziţiilor tranzitorii şi finale. 

Art. 20. Dispoziţiile tranzitorii cuprind măsurile ce se instituie cu privire la 

derularea raporturilor juridice născute în temeiul vechii reglementări care urmează să fie 

înlocuită de noul act, precum şi reglementări de corelare a celor două norme juridice, 

astfel încât punerea în aplicare a noului regulament sau normă să decurgă firesc şi să 

evite retroactivitatea acestuia sau conflictul între norme succesive. 

Art. 21. (1) Dispoziţiile finale cuprind măsurile necesare pentru punerea în 

aplicare a regulamentului sau a normelor metodologice, data intrării în vigoare a acestuia, 

implicaţiile asupra altor acte normative ca: abrogări, modificări, completări, precum şi 

dispoziţia de republicare dacă este cazul. 

(2) La hotărârea cu caracter temporar se va prevedea şi perioada de aplicare sau 

data încetării aplicării sale. 

Art. 22. (1) Capitolele, titlurile, părţile se numerotează cu cifre romane, în 

succesiunea pe care o au în structura din care fac parte. Sectiunile şi paragrafele se 

numerotează cu cifre arabe. 

(2) Titlurile, capitolele, secţiunile şi paragrafele se denumesc prin exprimarea 

sintetică a reglementărilor pe care le cuprind. 

 

Cap. IV. Modificarea, completarea, abrogarea hotărârilor  

şi a altor acte normative locale 

 

Art.23. (1) Modificarea unei hotărâri constă în schimbarea expresă a textului unor 

sau mai multor articole sau alienate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare. 
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(2) Pentru exprimarea normativă a intenţiei de modificare a unei hotărâri se 

nominalizează expres textul vizat, cu toate elementele de identificare necesare, utilizând 

sintagma – „se modifică si va avea următorul cuprins” urmată de redarea noului text. 

Art.24.  (1) Completarea hotărârilor constă în introducerea unor dispoziţii noi, 

cuprinzând ipoteze suplimentare, exprimate în texte care se adaugă elementelor 

structurale existente, prin utilizarea unei formule de exprimare cum ar fi : „După articolul 

…. se introduce un nou articol….cu următorul cuprins”. 

(2) Dacă hotărârea de completare nu dispune renumerotarea actului completat, 

articolele sau alineatele nou introduse vor dobândi numărul articolelor corespunzătoare 

celor din textul vechi, după care se introduce, însoţite de un indice cifric pentru 

diferenţiere. 

Art. 25. Abrogarea: 

Prevederile cuprinse într-o hotărâre contrară trebuie abrogate. Abrogarea poate fi 

totală sau parţială.  

Art. 26.  Publicarea: 

În vederea intrării lor în vigoare, hotărârile cu caracter normativ adoptate de 

consiliul local se aduc la cunoştinţă publică prin afişare şi prin publicare conform Legii 

nr. 52/2003 privind transparenţa în administraţia publică şi Legii administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Cap. V. Dispoziţii finale 

 

Art. 27. Prevederile prezentei proceduri se completează cu alte dispoziţii cuprinse 

în acte normative specifice în vigoare sau care apar după adoptarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Ilva Mică. 

Art.28. Prezenta procedură face parte integrantă din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului local al comunei Ilva Mică şi se aplică odată cu adoptarea 

acestuia de către consiliul local. 


