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REFERAT 
Pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
 
 

 
Având în vedere Propunerea domnului consilier Ion Răducanu , înregistrată cu nr. 

SC2008- 16383/18.07.2008; 
   Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 4/25.01.2005 - privind aprobarea 
Regulementului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara; 
 În baza prevederilor  Legii  nr. 393/2004 privind Statulul aleşilor locali, modificată; 
 În conformitate cu prevederile art. 36 alin.3 lit. (a)   din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată şi modificată; 
 În baza prevederilor  art.2 din Ordonaţa Guvernului nr. 35/2002 - pentru aprobarea 
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, modificată; 
 Pentru mai buna desfăşurare a activităţii comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 

PROPUNEM 
 
 

 1. Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara,  după cum urmează: 
a). Art.13 alin.(3): " La şedinţa  comisiilor sunt prezenţi, în mod obligatoriu, directorii executivi 
sau înlocuitorii de drept ai acestora, respectiv directorii executivi adjuncţi sau şefii de serviciu, în 
cazul în care primii nu sunt în localitate, pentru a-şi prezenta şi susţine în faţa comisiei proiectele 
de hotărâre iniţiate de departamentele subordonate.  
Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Local  sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. 
Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile care stau la 
baza  lucrărilor comisiei ( autori de proiecte de hotărâri, amendamente, anchete )." 
b). Art.27  lit.(r) :" Asigură locaţia necesară desfăşurării şedinţelor comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local". 
c) Art.37 alin.(1): "Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre ştiinţă şi analiză 
tuturor comisiilor şi spre dezbatere şi avizare comisiilor nominalizate de Primar împreună cu 
Secretarul Municipiului, în funcţie de natura proiectului, cu 3 zile înainte de data şedinţei de 
comisie. Nominalizarea comisiilor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către 
Primar împreună cu Secretarul Municipiului." 
d). Art.39 alin.(1): "Proiectele  de hotărâri la care se anexează documentaţia, programul sau 
planul pentru care s-a iniţia hotărârea însoţite de referatul compartimentului de resort din aparatul 



propriu al consiliului , de avizul comisiei de specialitate şi de recomandările persoanelor 
interesate cu privire la proiectele de hotărâri, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi 
votului consiliului, în prima şedinţă ordinară  a acestuia. 
 (2) Documentele şi  materialele şedinţei de consiliu se înmânează consilierilor cu 3 zile 
înainte de data reuniunii." 
 
2. Modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara,  va constitui Anexă la Proiectul de hotărâre. 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

IOAN COJOCARI 
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