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HOTARAREA NT. 53
Din16.07.2021

privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzflnd misurile metodologice, organizatorice,
termenele si circulalia proiectelor de hotirAri care se inainteazi Consiliului Locit frifegti spre adoptare

Consiliul Local al comunei Trife;ti, judeful lagi , intrunit in gedinla ordinara in data de L6.O7.ZOZ1.;

[inAnd seama de;
- art. 1.2L alin. (1) si [2) din Consritutia Romaniei, republicata;

- art' 9 pct 3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe 15 octombrie 1985 si

ratificata prin Legea nr.1,99 /1997;
- prevederile art. 7 alin 2) din Codul Civil al Romaniei, aprobat prin legea nr. ZB7 /2009, republicata cu

modificarile si completarile ulterioare;

- prevederil e art.211. din oUG nr. 5T /2019 privind codul Administrativ.

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor

normative, republicata, modificata si completata.

Avand in vedere:

Referatul de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat sub nr.2798/12.07.2021 intocmit de

Primarul comunei Trifegti prin care se propune Consiliului Local Trifegti aprobarea Regulamentului propriu

cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari cqre se inainteaza

Consiliului Local Trife;ti spre adoptare.

Proiectului de hotarare inregistrat sub nr. ZTgg /lZ.O7.20Zl
Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Trifegti, inregistrat cu m.2797 /12.07.202I;
Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Trifegti. Jud. Iasi;

In baza:

- prevederile art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea

actelor normative, republicata, modificata si completata.

Prevederile art. L29, al. 1J si al. 2,lit. al , art. 155 al. 1l lit.(dJ din OUG nr. 57 /2019 privind Codul

Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

Constatand ca sunt respectate conditiile Legii nr. 52/2003 privind transparent decizionala in

administratia publica, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art, 136, art. 139 al. 1l si 2) Iit. [aJ si art. 196, alin.1,lit.a), din Ordonanta de Urgen!d.nr.57
din 03 iulie 2019, privind CodulAdministrativ,

uorARAsrn:

Art.1. Se aproba Regulamentul propriu cuprinzdnd masurile metodologice, organizatorice, termenele si

circulatiq proiectelor de hotarari core se inainteaza Consiliului Local Trife;ti spre adoptare, prevqzut, in anexq care

face parte integranta din prezenta hotarqre.

Art.2. Primarul comunei Trifegti, prin aparatul de specialitate, se incredinteaza cu urmarirea ducerii Ia

indeplinire a prevederilor prezentei hotarari;



Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr.5S4/2004,
cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotdrAre Primarului Comunei Trifeqti,

Prefectului Judegului Ia;i , persoanelor interesate si va fi afizatape site-ul institutiei
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"1) : ,,in exercitat'ea atribuliilor ce ii revin, consiliul local adopti hotdrAri, cu majoritate absoluti sau simpld, dupl caz. [2]Prin exceplie de la prevederile alin. (1J, hotlrArile privind dobAndirea sau instrdinarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopti cle:onsiliul local cu majoritatea calificatd definitd la art, 5 lit. dd), de doui treimi din numdrul consilierilor locali in functie.,,
"2) : ,,HotdrArile consiliului local se comunicd prin-rarului.,,n3J 

, adaptat: Secretarul general al comunei comunici hotirArile consiliului local al comunei prefectului in cel mult 10 zile
ucrdtoare de la data adopt"Srii ...

"4) : ,,HotdrArile ,.. se aduc la cunogtinla publici 9i se comunici, in condiqiile legii, prin grija secretarului general al comunei.,,
"5J : ,,Comunicarea hotlrArilor .,. cu caracter individual c5tre persoanele cdrori liie adreseazi se face in cel mllt 5 zile de lalata comunicirii oficiale citre prefect."
"6] : ,,HotirArile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunogtintd publici.,,
"7) : ,,Hot5rArile ... cu caracter individual produc efecte luridice de la clata comunicirii cltre persoanele cirora Ii se

rdreseazd."
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Anexa la HCL nr.53116.07.2021

REGULAMENT PROPRIU

privind misurile metodologice, organizatorice, termenele 9i circulalia

proiectelor de hotirAri ale autorititii deliberative cu caracter normativ care se supun

adopterii Consiliului local Trife;ti.

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1 - [1) Consiltul local are iniliativd gi hotirdgte, in condifiile legii, in toate problemele de
interes local, cu exceplia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritSli ale administraliei
publice locale sau centrale.

tZ) in exercitarea atribufiilor ce ii revin, Consiliul local adopti hotdrAri - acte administrative cu
caracter normativ sau individual, in limitele stabilite prin Constitulia RomAniei sau lege si numai in
domeniile in care are competenle gi atribulii legale.

Art. 2 - [1) HotlrArile Consiliu]ui Local se iniliazA, se elaboreazd,, se adoptl gi se aplici in
conformitate cu dispozifiile: Constituliei RomAniei, O.U.G. nr. 57 /201,9 privind Codul Administrativ,
Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd, republicatd, cu modificirile ;i completdrile
ulterioare, precum;i cu principiile ordinii de drept.

(2) La inilierea gi elaborarea proiectelor de hotdrAri se va avea in vedere caracterul de acte
administrative de autoritate subordonate Legii, HotirArilor gi Ordonanlelor Guvernului, altor acte de
nivel superior sau de la acelagi nivel cu care se afli in conexiune, precum gi cu reglementlrile
comunitare.

[3) Reglementlri]e cuprinse in hotdrArile consiliului local nu pot contraveni unor prevederi din
acte normative de nivel superior gi nici nu pot contraveni principiilor si dispozifiilor acestora.

Art. 3 - HotirArile consiliului local se adoptd pentru organizarea executerii ori executarea in
concret a legilor gi a celorlalte acte normative de nivel superior cu respectarea termenelor stabilite de
acestea precum 9i a propriilor hot5rAri.



CAPITOLUL II

INITIEREA, ELABORAREA, REDACTAREA, STRUCTURA SI CONTINUTUL PROIECTELOR DE

HOTARARI

Art. 4 - [1) Potrivit prevederilor art. 136 a]in. (1) din O.U.G. nr. 571201,9 privind Codul
Administrativ, proiectele de hotdrAre pot fi iniliate de primar, de consilieri locali individual sau in grup

;i de cetSleni.

[2) Elaborarea prorectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al
comunei Trifegti gi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 5 - in elaborarea proiectelor de hotdrAri cu caracter normativ se parcurg urmitoarele
etape:

a) stabilirea obiectului gi scopul reglementlrii;

b)stabilirea actelor normative care reglementeazi problematica respectivl ;i abilitatea
consiliului local sd stabileascd mSsuri pentru aplicarea lor;

c) culegerea gi selectarea informaliilor;

d) prelucrarea si analizarea informaliilor;

e) elaborarea variantelor de solutie, delimitarea celor optime ca scop gi posibilitate de
infaptuire;

Art' 6 - [1) Redactarea unui proiect de hotirAre se face de cltre inifiator in conformitate cu
normele de tehnicl legislativ5, cu sprijinul secretarului general al comunei 9i al compartimentelor de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Secretarul general al comunei trebure sd

verifice dacd proiectele de hotdrAri au fost elaborate conform prevederilor Legii nr.24/2000 privind
normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu modificirile Si

completdrile ulterioare,

(2) La redactarea unui proiect de hotdrAre trebuie avute in vedere sistematizarea ideilor in text
gi stil:

a) proiectul de hotlrAre trebuie redactat intr-un limbaj gi un stil juridic specific normativ,
concis, clar gi precis, care si excludd orice echivoc;

b) se vor folosi cuvinte in inlelesul Ior curent din limba romAn5, cu evitarea regionalismelor;

c) este interzisl folosirea neologismelor, daci existd un sinonim de largd rlspAndire in limba
romAnd;

d) exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin explicarea in
text, la prima folosrre;

e) utilizarea verbelor se face la timpul prezent, forma afirmativi;

f) nu este permisd prezentarea unor explicafii prin folosirea parantezelor;

g) referirea in proiectul de hotdrAre la un alt act normativ se face prin precizarea categoriei
juridice a acestuia, a numdrului sau a titlului gi a datei publicirii acestui act sau numai a categoriei
juridice si a numlrului, dacd astfel orice confuzie este exclusd.

Art.7 - (1) Pirfile constitutive ale unui proiect de hotirAre se structureazi astfel:

a) antet - Romdnia, Judelul lasi, Consiliul Local al Comunei Trife;ti;



b) titlul proiectului de hotdrAre - trebuie sd cuprindl denumirea proiectului de hotirAre,
precum gi obiectul reglementdrii exprimat sintetic (Proiect de hotdrdre privind ...).

Se interzice ca denumirea proiectului de hotdrAre sa fie aceeagi cu cea a altui proiect de hotdrAre
in vigoare, in cazulin care prin hotlrAre se modificd ori se completeazd o alti hotdrAre, titlul va exprima
operaliunea de modificare sau de completare a hotrrArii avuta in vedere.

c) formula introductivi - cuprinde denumirea autoritSlii emitente (Consiliut Local al comunei
Trife;ti, iudeful lasi, intrunit in ;edinfa publicd ordinard/extraordinard/ extraordinard convocatd de
tndatd, tn data de ...).

dJ preambul - enun!5 in sintezi, scopul gi dupi caz, motivarea proiectului de hotirAre,
oportunitatea acestuia, temeiul de fapt. in preambul se men$ioneazd referatut de aprobare, raportul de
specialitate, respectiv avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Trtfe;ti, precum ;i
temeiurile iuridice pe baza ;i in executarea cdrora proiectul de hotdrdre a fost iniliat.

Dacd se invocl ordine, instrucfiuni, circulare ori alte acte normative emise de autoritdlile
administraliei publice centrale si care nu sunt publicate in Monitorul Oficial, acestea se vor depune in
copie conforml cu originalul, odatd cu proiectul de hotirAre.

e) partea dispozitivi - reprezintd conlinutul propriu-zis al proiectului de hotdrdre.

f) atestarea autenticit5!ii - proiectul de hotdrdre se semneazd de cdtre iniliator ;i se avizeazd
pentru legalitate de cdtre secretarul general al comunei, se dateazd ;i se numeroteazd. Secretarului
general al comunei ii revine gi sarcina de a verifica daci proiectul de hotirAre este de inflptuire
conform cu prevederile legale, daci se integreazi organic in sistemul legislafiei gi daci nu depSgegte
competenla consiliului local.

(2) Elementul structural de bazd al pdrtii dispozitive tl constituie articolul. Acesta se numeroteazd
tn continuare, tn ordinea din text, de la tnceputul pdnd la sfdr;itut hotdrdrii, cu cifre arabe. Dacd proiectul
de hotdrdre cuprinde un singur articol, acesta se va defini prin expresia "Articol unic ".

(3) Alineatul este o sub diviziune a articolului, care de reguld este constituit dintr-o singuri
propozilie sau frazd, dar dacS acest lucru nu este posibil se pot adduga noi propozilii sau fraze, separate
prin punct gi virgul5. Alineatul se evidenliazd printr-o u;oard retragere de la alinierea textului pe
verticald. in hotirArile cu o anumitd intindere, dacd un articol are unul sau mai multe alineate, acestea
se numeroteazila inceputul fiecdruia cu cifre arabe cuprinse in parantezd.

(4) Enumerdrile tn textul unui articol sau alineat se prezintd distinct prin utilizarea literelor
alfabetului romdnesc ;i nu prin liniule sau alte semne grafice.

(5) Ultimele articole dintr-un proiect de hotdrdre vor cuprinde tn mod obligatoriu:

a) caracterul hotdrdrii (normativ sau individual);

b) denumirea autoritSlilor, instituliilor gi persoanelor interesate de confinutul hotdrArii, pentru
a se asigura comunicarea lor;

c) denumirea celor stabilifi si asigure ducerea la indeplinire a prevederilor inscrise in hotSrAre
gi si informeze periodic consiliul local cu rezultatele oblinute in urma apliclrii ei.

Art. B - (1) La redactarea textului unui proiect de hotirAre se pot folosi, ca gi pirfi componente a
acestuia, anexe care contin prevederi ce cuprind exprimiri cifrice, desene, tabele, planuri sau alte
asemenea.

(2) Pot constitui anexe la un proiect de hotirAre reglementirile ce trebuie aprobate de consiliul
local, cum sunt: regulamente, statute, metodologii sau norme cu carocter predominant tehnic.



[3) Anexa trebuie sI aibi un temei-cadru in corpul hotirArii gi sd se refere exclusiv la obiectivul
determinant prin textul de trimitere.

(4) Textul-cadru de trimitere trebuie sI fac5, in finalul sau, menfiunea cd anexa face parte
integranti din proiectul de hotlrAre; dace sunt mai multe anexe, in finalse va include un articoldistinct,
cuprinzAnd aceeagi menliune, insoliti de nominalizarea expresd a tuturor anexelor,

(5J Titlul anexei va cuprinde exprimarea sintetici a ideii din textul de trimitere.

[6) Daci sunt mai multe anexe, acestea se numeroteazd, cu cifre arabe, in ordinea in care au fost
enuntate in textul proiectului. Anexele la proiectul de hotdrAre vor purta antetul acesteia precum ;i
mentiunea,,Anexa nr.....la HotdrArea nr.....din.....",

Art. 9 - DupI intrarea in vigoare, pe durata existenlei unei hotirAri pot surveni unele
evenimente, precum: modificarea, completarea, revocarea/incetarea aplicabilitdlii sau abrogarea.

Art. 10 - (1) Modificarea consti in schimbarea expresd a textului unuia sau mai multor articole
ori alineate, dAndu-le o noud formulare. Pentru exprimarea normativl a intenliei de modificare se
nominalizeazi expres textul vizat, cu toate elementele de identificare. Proiectul de hotirAre se
formuleazi utilizAndu-se sintagma "Se modificd art...... care va avea urmltorul cuprins:", urmati de
redactarea noului text.

[2) Modificarea ori completarea unei hotirAri este admisd numai dacl nu se afecteazi conceplia
general5 sau caracterul unitar al acestora, ori daci nu privegte intreaga sau cea mai mare parte a
reglementdrilor, in caz contrar, ele se inlocuiesc cu o nouS reglementare, urmAnd sd fie in intregime
abrogate.

(3) in cazul in care se modificd sau se completeazi o alti hotirAre, articolele se numerot eazd, cu
cifre romane, pistrAndu-se numerotarea cu cifre arabe pentru textele modificate sau completate.

Art. 11 - Reglementlrile de modificare gi completare se incorporeazi in actul debazd la data
intrdrii lor in vigoare, identificAndu-se cu acestea, iar interventiile ulterioare de modificare sau
completare vor fi raportate tot Ia actul de baz5.

Art, LZ - (1) Completarea unei hotdrAri consti in introducerea unei dispozilii noi, cuprinzAnd
solufli gi ipoteze suplimentare, care se adaugd elementelor structurate existente prin utilizarea
urmdtoarei formule de exprimare: "Dupd articolul......../a\in....,... se introduce un nou articol/alineat, cere
va avea urmdtorul cuprins:

[2) Actul de completare poate si dispund renumerotarea articole]or actului completat ;i
republicarea lui, sau ca acestea sI dobAndeascl numirul structurilor corespunzltoare din textul vechi,
insolite de un indice cifric pentru diferengiere.

Art. 13 - Revocarea/incetarea aplicabilitdfii unei hotdrflri consti in retractarea actului
administrativ valid gi presupune o manifestare de voinfd subsecventd celei care a dat nagtere actului,
prin care se pune capIt, se inlSturd sau inceteazd efectele acestui act.

Art. 14 - [1) Prevederi]e cuprinse intr-o hotdrAre, contrare unei reglementiri de acelagi nivel
sau de nivel superior, vor fi abrogate.

(2) Abrogarea poate fi totald sau partiald.

(3) in cazul abrogdrilor pargiale, intervenite succesiv, ultima abrogare se va referi la intregul act
normativ, nu numai Ia textele rlmase in vigoare.

{4) Abrogarea unei hotdrdri, parliald sau totald, are intotdeauna caracter definitiv,
nemaiputAndu-se repune in vigoare.



(5) Abrogarea poate fi dispusd, de regulS, printr-o prevedere distinctd in finalul unei dispozilii
care reglementeazd o anumitd problematici, daci aceasta afecteazd reglementiri conexe anterioare.

Art. 15 - [1) Proiectele de hotlrAri trebuie sI fie insotite de referate de aprobare intocmite de

iniliatori, in care se vor areta succint:

a) cerinlele care justifici intervenfia normativi, atAt din punct de vedere al legalitSlii gi al
oportunitSfii, cAt gi al eficienlei gi eficacitdlii;

b) efectele avute in vedere prin noua reglementare in funclie de obiectul reglementirii precum
;i, dupd caz, influenla acestuia asupra bugetului local al comunei;

c) fazele parcurse in pregdtirea proiectelor, evidenliindu-se sursele de documentare, evaludri
statistice, specialigtii consultanli gi alte asemenea surse de informare utilizate;

d) referiri la avizele oblinute gi, dupi caz, influenla acestora asupra proiectelor;

e) mentiuni, dupi caz, daci se impune modificarea, completareafrevocarea/incetarea
aplicabilitSlii sau abrogarea unor hotlrAri anterioare in materia respectivd de cdtre consiliul local.

(2) Referatele de aprobare ale proiectelor de hotlrAri se semneazi de iniliatori.

[3) Proiectele de hotirAri gi referatele de aprobare ale acestora se redacteazi in conformitate cu
normele de tehnicd legislativd.

Art. 16 - [1) Proiectele de hotirAri ale consiliului ]ocal insofite de referatele de aprobare ale
acestora 9i de alte documente de prezentare gi de motivare se inregistreazd gi se transmit de secretarul
general al comunei Trifegti:

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea
analizSrii gi intocmirii rapoartelor de specialitate;

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii gi intocmirii avizelor.

(2) Nominalizarea compartimentelor de resort gi a comisiilor de specialitate cdrora li se
transmit proiectele de hotdrAri ale consiliului local, precum gi celelalte documente, se face de cdtre
primar impreunl cu secretarul general al comunei Trifegti.

(3J Odat5 cu transmiterea proiectelor de hotdrAri se comunicl gi data de depunere a rapoartelor
gi a avizelor, avAndu-se grijd ca rapoartele compartimentelor de resort sd poatd fi transmise gi
comisiilor de specialitate inainte de pronunlarea acestora.

[ ) Dupi examinarea proiectului de hotirAre, comisia de specialitate a consiliului local emite un
aviz cu privire la adoptarea sau, dupd caz, respingerea proiectului.

[5) Avizul comisiei se transmite secretarului general al comunei Trifegti, care dispune misuri]e
corespunzitoare inaintirii lui citre consilierii locali gi cdtre inifiatori, dupd caz, cel mai tArziu in ziua
gedinfei.

[6) Fiecare proiect de hotdrAre inscris pe ordinea de zi a gedinlei consiliu]ui local este supus
dezbaterii numai dacd este insogit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare gi motivare, semnat de iniliator;

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

d) alte documente prevdzute de legislalia speciald.



(7) Secretarul general al comunei Trifegti asiguri indeplinirea condiliilor de la alin. (6) gi aduce
la cuno;tinfa consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.

(BJ Rapoartele gi avizele prevdzute la alin. [6) trebuie intocmite in termenul prevdzut la alin.
(3), dar nu mai tArziu de 30 de zile de Ia inregistrarea proiectelor de hotarAre propuse pentru a fi
inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedinlelor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de cel
mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotlrAre propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a
gedinlelor extraordinare. in situalia gedinlelor extraordinare convocate de indatl, rapoartele
compartimentelor de specialitate se intocmesc in proceduri de urgen!5, cel tArziu odati cu proiectul
hotirArii.

(9) Iniliatorul proiectului il poate retrage sau poate renunfa, in orice moment, la suslinerea
acestuia.

Art. L7 - [1) Pentru proiectele de hotdrAri care au in vedere operaliuni ce fac, potrivit legii,
obiectul controlului financiar preventiv, iniliatorii vor solicita obligatoriu, viza persoanei abilitate,
conform prevederilor art.L4 alin. [1) din Ordonanla Guvernului nr. 11"9/1999 privind controlul intern
gi controlul financiar preventiv, republicat5, eu modificlrile gi completirile ulterioare.

(2) Yiza sau refuzul de vizi se va acorda in termen de 3 zile de la prezentarea proiectului de
hotdrAre.

(3) Refuzul de vizi va trebui sd fie in toate cazurile motivat in scris.

Art. 18 t1) Proiectele de hotdrAri insolite de referatele de aprobare gi raportul
compartimentului de specialitate se transmit concomitent, in copie, autoritifilor gi instituliilor publice
interesate in aplicarea acestora, in funclie de obiectul reglementirii, care au obligalia sd analizeze gi sd
comunice iniliatorului eventuale observalii ;i propuner\, in termen de cel mult 5 zile de la primirea
proiectului, precum;i pe site-ul primdriei.

[2) Autoritdlile gi institu]iile publice interesate pot si comunice in scris propuneri, sugestii sau
opinii cu privire la proiectele de hotirAri supuse dezbaterii publice, fn termen de 10 zile de la publicarea
unui anunt tnsolit de proiectul de hotdrdre pe site-ul propriu.

(3) DupI oblinerea punctelor de vedere ale autoritSlilor gi instituliilor publice, cdrora li s-a
comunicat proiectul de hotdrAre, a propunerilor, sugestiilor gi opiniilor cetSlenilor, ini!iatorul
definitiveazi proiectul de hotdrAre. La operaliunea de definitivare poate participa gi conducdtorul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 19 - [1) Dupi definitivare proiectele de hotirAre se prezinti de indatd secretaru]ui general
al comunei insolite de documentele prevdzute la art. 16 alin (6).

[2) Secretarul general al comunei transmite proiectele de hotlrAri ;i celelalte documente
comisiilor de specialitate in atribufiile cirora se incadreazi obiectul reglementarilor propuse in vederea
avizirii.

Art, 20 - (1) Proiectele de hotlrAri insolite de documentele prevdzute la art. 16 alin. (6), lit. a),
b) ;i d) se prezintl secretarului general al comunei in vederea avizdrii pentru legalitate, in conformitate
cu prevederile art. 243 alin. [1) lit. a) din O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul administrativ.

[2) Secretarul general al comunei va verifica indeplinirea condiiiilor de formd gi de fond pentru
fiecare proiect de hotirAre, inclusiv respectarea normelor de tehnicd legislativi, previzute de Legea nr.
24/2000, republicatS, cu modificirile gi completdrile ulterioare.

(3) Daca in urma analizei, secretarul general al comunei constatS nerespectarea prevederilor
unor acte normative de nivel superior, va restitui la iniliator proiectul de hotdrAre gi celelalte
documente pentru a fi refdcute in concordan!5 cu propunerile gi observaliile primite.



t ) in termen d,e 2 ztle de la primire, iniliatorul va restitui secretarului general al comunei,
proiectul de hotdrAre reformulat in mod corespunzdtor.

t5) /n situalia fn care intre inifiator si secretarul general al comunei care avizeazd proiectul de

hotdrdre existd puncte de vedere diferite, prliectul de hotdrdre va fi avizat cu obieclii, care vlr fi anexate

;i prezentate tn ;edinla ordinard a Consiliului Local.

(6) in situalia tn care avizul secretarului general al comunei este nefavorabil, acesta trebuie emis
ln scris ;i motivat.

Att. 2l - Secretarul general al comunei prezinti primarului proiectele de hotirAri insolite de
documentele prevdzute la art. 16 alin. (6), lit. b), c) si dJ in vederea insu;irii gi includerii lor pe ordinea
de zi a gedingei ordinare a Consiliului Local.

CAPITOLUT III

DEZBATEREA PUBTICAA PROTECTELOR DE HOTARARI

Art.22 - [1) Proiectele de hotirAri cu caracter normativ care urmeazd. a se discuta in gedintele
Consiliului Local se aduc la cunogtinla locuitorilor comunei cu cel pulin 30 de zile inainte de supunerea
spre analizi, avizare ;i adoptare, printr-un anun! inserat pe site-ul primdriei gi afi;at Ia sediu intr-un
spafiu accesibil publicului, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenla decizionalS in administrafia publicS, cu modificirile gi completirile ulterioare.

(2) Anunful trebuie sd cuprindd:

a) referatul de aprobare privind necesitatea adoptlrii proiectului de hotirAre de citre consiliul
local;

b) textul complet al proiectului de hotdrAre;

cJ termenul limitS, locul gi modalitatea in care cei interesali pot trimite in scris propuneri,
sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotdrAre.

(3) Anunlul referitor la elaborarea unui proiect de hotdrAre cu relevanli asupra mediului de
afaceri se transmite de cdtre iniliator asocialiilor de afaceri gi altor asociafii legal constituite, pe
domenii specifice de activitate.

[4) Primarul comunei desemneazl o persoanl din cadrul instituliei, responsabilS pentru relalia
cu societatea civili, care si primeascd propunerile, sugestiile gi opiniile persoanelor interesate cu
privire la proiectul de hotdrAre propus.

(5) Proiectul de hotdrAre cu caracter normativ se transmite spre analizd si avizare autoritSlilor
publice interesate numai dupi definitivare, pe baza observaliilor;i propunerilor formulate.

Art. 23 - [1) Dacd o asocialie legal constituitd sau o altd autoritate publicl a cerut in scris
organizarea de intAlniri pentru dezbaterea publicl a proiectelor de hotdrAri cu aplicabilitate generalS,
acestea se organizeazd in cel mult 10 zile de Ia publicarea datei gi locului unde urmeazd sd fie
organizate.

(2) Printre proiectele de hotdrdri cu aplicabilitate generald, care fac obiectul dezbaterilor publice,
se enumerd: aprobarea bugetului local al comunei Trife;ti, aprobarea strategiei de dezvoltare economico-
sociald a comunei, aprobarea impozitelor;i taxelor locale, aprobarea PtJG/PUZ, etc.



[3) Proiecte]e de hotdrAri in cazul cdrora se impune adoptarea de solulii imediate, in vederea
evitirii unei grave atingeri aduse interesului public, se supun adoptlrii in procedura de urgen!5
prevdzutd de prevederile in vigoare.

I J La dezbaterea publici vor participa in mod obligatoriu inifiatorul proiectului de hotdrAre gi

personalul din compartimentul de specialitate care a redactat raportul la proiectul de hotdrAre, precum
gi reprezentanlii autoritililor publice sau ai asocialiei legal-constituite care au solicitat organizarea
dezbaterii publice.

(5) Dezbaterile, propunerile gi sugestiile participanlilor se consemneazi intr-un proces-verbal
gi se transmit impreund cu recomanddrile scrise iniliatorului proiectului.

[6J Daca in urma propunerilor si observaliilor primite s-au adus modificlri proiectului de
hotlrAre gi referatului de aprobare, acestea vor fi reformulate in mod corespunzitor, astfel incAt sd se
refere la forma proiectului de hotdrAre care va fi transmis spre avizare compartimentului de
specialitate.

[7) Dupd definitivare, originalul proiectului de hotirAre insolit de referatul de aprobare,
reficute conform modificirilor operate, se transmit spre avizare compartimentului de specialitate, in
termen de maxim 3 zile de la primirea proiectului de hotdrAre, in forma finalS.

[B) in situalia in care intre iniliator gi compartimentul de specialitate avizator existd puncte de
vedere diferite, proiectul de hotirAre va fi avizat in termen de maximum 3 zile de Ia primirea acestuia,
cu obiecliuni, care vor fi anexate gi prezentate in cadrul gedinfei ordinare a consiliu]ui local.

Art. 24 - (1) Anunlul privind gedinla publicS, se afiseazd Ia sediul primdriei intr-un spafiu
accesibil publicului gi se insereazdpe site-ul propriu cu cel pulin 3 zile inainte de desfS;urare. Acest
anunl trebuie adus la cuno;tinla cetlfenilor gi a asocialiilor legal constituite care au prezentat sugestii

;i propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public
care urmeazi sd fie abordat in ;edinfa publici gi va conline data, ora gi Iocul de desfdgurare a gedinlei
publice, precum;i ordinea de zi.

[2) Difuzarea anuntu]ui gi invitarea speciald a unor persoane Ia gedinla publici sunt in sarcina
persoanei responsabilS pentru relalia cu societatea civilS,

(3) Punctele de vedere exprimate in cadrul gedinfelor publice au valoare de recomandare.

[4J Minuta gedinlei publice, incluzAnd gi votul fiecdrui membru, cu exceplia cazurilor in care s-a
hotlrAt vot secret, va fi afigatd la sediul primdriei Trifegti gi publicatd pe site-ul propriu.

CAPITOLUL ry

DISPOZITII CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL

$r PROTECTUL ORDrNrr DEZI

Art. 25 - (7) Consiliul local se convoacd. dupd cum urmeazd:

a) prin dispozifia primarului - gedin]ele ordinare gi in cazul gedinfelor extraordinare, cele
convocate de primar sau la solicitarea prefectului pentru adoptarea unor misuri imediate de gestionare
a situaliilor de crizi sau de urgenfi;

b) prin convocare semnate de cdtre consilierii locali in cazul convocerii ln gedingi
extraordinare de cetre cel putin o treime din numirul consilierilor in functie.



(2) Consilierii locali sunt convocali in scris sau, in funcfie de prevederile regulamentului de

organizare 9i funclionare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al
comunei Trifegti, cel tArziu in ziua ulterioari primirii de cdtre acesta a dispoziliei sau documentului de

convocare inifiat de cel pulin o treime din numirul consilierilor locali in funclie,

(3) Data gedinlei consiliului local precizati cu ocazia convocdrii este stabilitd, cu respectarea
modului de calcul al termenelor procedurale, prevdzut de art. l-81 din Legea nr. 1,34/2010 privind
Codul de procedurd civilS, republicat5, cu modificlrile ulterioare, astfel:

a) tn termen de 5 zile de la data comunicdrii dispoziliei de convocare pentru ;edinfele ordinare;

b) tn termen de 3 zile de Ia data comunicirii dispoziliei sau documentului de convocare pentru
;edinlele extraordinare.

[ ) in caz de forli majord gi/sau de maximd urgenfd pentru rezolvarea intereselor ]ocuitorilor
comunei ori in alte situalii stabilite de regulamentul de organizare gi funcfionare a consiliului local,
convocarea acestuia pentru gedinla extraordinard, prin excepfie de la prevederile alin. [3) Iit. b), se face
de indatS.

[5) Documentul de convocare cuprrnde obligatoriu urmitoarele informa]ii despre gedinli:

a) data, ora gi locul desfSgurdrii;

b) proiectul ordinii de zi;

c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;

d) modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, potrivit opliunilor acestora,
materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;

e) indicarea comisiilor de specialitate clrora le-au fost trimise spre avizare proiectele de
hotlrAri;

f) invitalia de a formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotirAri.

(6) Secretarul general al comunei transmite prefectului, sub semndtura sa, evidenla prezenlei
consilierilor locali la convocirile pentru gedinlele care nu s-au putut desfigura din lipsa cvorumului, in
termen de 3 zile de Ia data convocdrii. Evidenla transmisi prefectului precizeazd gi situaliile in care,
urmare a ultimei absenfe, a intervenit cazul de incetare de drept a mandatului previzut la art. 204 alin.
[2) lit. e) din O.U.G. nr.57 /2079 privind Codul administrativ.

(7) in toate cazurile, convocarea se consemneazl in procesul-verbal al gedinlei.

Art.26 - (1) Proiectul ordinii de zi se redacteazi de citre secretarul general al comunei gi

compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexi la documentul
de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, dupd caz, in condiliile legii.

(2J Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotlrAri care
indeplinesc condifiile prev5zute la art. 16 alin. (6).

[3) Proiectu] ordinii de zi a gedinlei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotdrAri, cu
menfionarea titlului gi a iniliatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali,
ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informiri ale
conducdtorilor organismelor prestatoare de servicii publice gi de utilitate publici in comuni, precum gi

orice alte probleme de interes local.

(4) Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local se aduce la cunogtinpa locuitorilor comunei
prin mass-media, prin afigarea pe pagina de internet a institufiei sau prin orice alt mijloc de publicitate.



[5) Scoaterea unui proiect de hotirAre de pe proiectul ordinii de zi se face in situalia in care
acesta nu indeplinegte condiliile previzute la art. 16 alin. [6) sau numai cu acordul ini]iatorului, dacl
acesta indeplinegte condigiile prevlzute Ia art. 16 alin. (6).

(6) 0rdinea de zi a;edinfei se aprobd cu majoritate simpla,la propunerea celui/celor care a/au
cerut convocarea consiliului local.

(7) Suplimentarea ordinii de zi se aprobd numai pentru probleme urgente cu majoritate simpld.

tB) in cazul neaprobdrii proiectului ordinii de zi, in condiliile previzute la alin. [6J, nu se acordl
indemnizalia cuvenitd consilierilor locali pentru gedinla respectivd.

CAPITOLUL V

DEZBATEREA $I ADOPTAREA PROIECTETOR DE HOTARARI

Art,27 - (1) Proiectele de hotdrAri incluse pe ordinea de zi aprobatd de consiliul local vor fi
dezbitute gi adoptate cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 57 /2019 privind Codul administrative. [2)
in situalia in care o propunere sau un proiect de hotlrAre sunt inscrise pe ordine a de zia gedinfei
consiliului local fdrd avizul secretarului general al comunei, pregedintele de gedingd va solicita
iniliatorului sd motiveze lipsa acestuia pentru a da posibilrtatea consilierilor si voteze in cunostinti de
CAUZA.

(3) Nu tine loc de aviz de legalitate eventuala intervenlie a secretarului general al comunei in
timpul dezbaterilor consiliului local, la cererea consilierilor locali.

Art.2B - [1) Dezbaterea proiectului de hotdrAre va fi precedatd de prezentarea de citre iniliator
a referatului de aprobare care a condus la promovarea proiectului, de citre geful compartimentului de
resort a raportului de specialitate ;i a avizului comisiei de specialitate de cdtre pre;edintele acesteia
sau, un raportor desemnat,

t2) in cazul in care documentele arltate la alin. [1J au fost studiate de toli consilierii, la
propunerea pregedintelui gi cu votul majorit5lii consilierilor, acestea nu se mai prezintd.

(3) in situalia in care, avizul de legalitate al secretarului general al comunei asupra proiectului
de hotlrAre este dat cu obiecliuni, se va da obligatoriu cuvAntul acestuia pentru a motiva obiecfiile.

[4) Dezbaterea proiectelor de hotdrAre sau a problemelor se face, de regulS, in ordinea in care
acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobatl .

[5) Pregedintele de Sedinld este obligat si asigure ]uarea cuvAntului de cStre inifiator pentru
suslinerea proiectului de hotirAre ori de care ori acesta o solicitd.

(6) Consilierii locali participd la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvAnt. Consilierii locali sunt
obligali ca in cuvAntul lor sd se refere exclusiv Ia problema care formeazl obiectul dezbaterii.

[7) Pregedintele de ;edin!5 are dreptul si limiteze durata luSrilor de cuvAnt, in funclie de
obiectul dezbaterii. in acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecirui
vorbitor, precum 9i timpul total de dezbatere a proiectului.

(B) Pregedintele de ;edinfi permite oricAnd unui consilier local sd rdspundd intr-o problemd de
ordin personal, in probleme previzute de regulamentul de organizare gi funcfionare a consiliului sau
atunci cAnd a fost nominalizat de un alt vorbitor.

[9) Pregedinte]e de gedin!5 sau reprezentantul oricirui grup de consilieri locali poate propune
incheierea dezbaterii unei probleme puse in disculia consiliului local. Propunerea de incheiere a



dezbaterii se supune votului, iar disculiile se sisteazd dacd propunerea este adoptatd cu majoritate
simpld.

(10) Este interzisd adresarea de insulte sau calomnii de cdtre consilierii locali prezenli la
gedin!i, precum gi dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sali.

[11) Asupra proiectelor de hotdrAri au Ioc dezbateri generale gi pe articole, consilierii locali,
precum gi ceilalli iniliatori prezenli la gedin!5 putAnd formula amendamente de fond sau de formi.
Amendamentele se supun votului consiliului Iocal in ordinea in care au fost formulate.

(12) Sinteza dezbaterilor din gedinlele consiliului local, precum gi modul in care si-a exercitat
votul fiecare consilier local in parte se consemneazd intr-un proces-verbal, semnat de pregedintele de
gedin$ 9i de secretarul general al comunei.

[13) Pregedintele de gedin!5, impreunl cu secretarul general a] comunei igi asumd, prin
semniturd, responsabilitatea veridicitifii celor consemnate.

Qa) La inceputul fiecdrei gedinfe, secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul
- verbal al gedinlei anterioare. Consilierii locali gi primarul au dreptul ca, in cadrul gedinlei curente a
consiliului local, si conteste conlinutul procesului-verbal gi sI cearl mentionarea exactd a opiniilor
exprimate in gedinfa anterioari.

[15J Procesul-verba] semnat de pregedintele de gedinl5 gi de citre secretarul general al
comunei, precum gi documentele care au fost dezbdtute in gedinla anterioare se depun intr-un dosar
special al gedinlei respective, care se numeroteazd gi se sigileazd de pregedintele de gedinld 9i de
secretarul general al comunei, dupi aprobarea procesului-verbal sau de cdtre persoana cu atribufii in
acest sens, desemnati in condigiile legii.

(16) in termen de 3 zile de Ia data aprobirii procesului-verbal al gedinfei, secretarul general al
comunei afigeazd Ia sediul primlriei si publicd pe pagina de internet a instituliei o copie a procesului -

verbal al gedingei.

Art,29 - (1) in exercitarea atribuliilor ce ii revin, consiliul local adopti hotirAri, cu majoritate
absolutd sau simpld, dupd caz.

(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (1), hotdrArile privind dobAndirea sau instrlinarea
dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopti de consiliul local cu majoritatea calificatd
definiti la art. 5 lit, dd) din OUG nr.57 /2019 privind Codul administrativ, de doud treimi din numirul
consilierilor locali in funclie.

[3) Se adoptd cu majoritatea absolutd a consrlierilor loca]i in funcpie, prevdzutd la art. 5 lit. cc)
din 0UG nr.57 /201"9 privind Codul administrativ, urmitoarele hotlrAri ale consiliului local:

a) hotirArile privind bugetul local;

b) hotdrarile privind contractarea de imprumuturi, in condiriile legii;

c) hotdrArile prin care se stabilesc impozite 9i taxe locale;

d) hotdrArile privind participarea la programe de dezvoltare judefeand, regionalS, zonald sau de
cooperare transfrontalieri;

e) hotirArile privind organizarea ;i dezvoltarea urbanisdce a localit5lilor gi amenajarea
teritoriului;

fJ hotdrArile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritSli publice, cu persoane juridice
romAne sau strline;



g) hotdrArile privind administrarea patrimoniului;

h) hotirArile privind exercitarea atribuliilor prevdzute la art. 92 din OUG nr. 57/201,9 privind
Codul administrativ'

i) alte hotirAri necesare bunei funcliondri a consiliului Iocal, stabilite prin legi speciale sau
regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului local.

(4) Votul consilierilor locali este individual ;i poate fi deschis sau secret.

[5) Votul deschis se expriml prin oricare din urmitoarele modalitlti:

a) prin ridicarea mAinii;

b) prin apel nominal, efectuat de pregedintele de gedinfd;

c) electronic.

(6) Consiliul local poate stabili ca unele hotirAri sI fie luate prin vot secret. HotdrArile cu
caracter individual cu privire Ia persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu excepliile previzute
de lege.

[7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(B) Redactarea buletinelor de vot trebuie si fie fdrd echivoc. Pentru exprimarea opliunii se
folosesc, de regulS, cuvintele da sau nu.

[9) Buletinele de vot se introduc intr-o urn5. La numirarea voturilor nu se iau in calcul
buletinele de vot pe care nu a fost exprimatd opliunea consilierului local sau au fost folosite ambele
cuvinte prevdzute la alin. [B).

[10) Ablinerile se numdrl ]a voturile impotrivd.

[11) Dacd pe parcursul desfSgurdrii gedinlei nu este intruniti majoritatea legalS necesard
pentru adoptarea proiectului de hotirAre, pregedintele de gedin!5 amAnd votarea pAnd la intrunirea
acesteia.

(12) DacI in urma dezbaterilor din gedinla consiliului local se impun modificdri de fond in
conlinutul proiectului de hot5rAre, la propunerea primarului, a secretarului general sau a consilierilor
locali gi cu acordul majoritifii consilierilor locali prezen!i, pregedintele de gedin!5 transmite proiectul
de hotdrAre, in vederea reexaminirii de citre inifiator gi de cdtre compartimentele de specialitate.

(13) Proiectele de hotirAri respinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in
cursul aceleiagi gedinle.

Art. 30 - (1) Dupa desfigurarea gedinfei, hotdrdrile consiliului local se semneazd de cdtre
pregedintele de ;edin[d;i se contrasemneazd, pentru legalitate, de cdtre secretarul general al
comunei Trife;ti.

(2) in cazul in care pregedintele de gedinld reftzd,in scris, sd semneze, hotlrArea consiliului
Iocal se semneazS de cel pulin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la gedin!5. Modalitatea de
desemnare a acestor consilieri se stabilegte prin regulamentul de organizare gi functionare a consiliului
local.

[3) Secretarul general a] comunei nu contrasemneazd hotlrArea in cazul in care consideri cd
aceasta este ilegald. in acest caz,in urmdtoarea gedinld a consiliului Iocal, depune in scris gi expune in
fala acestuia opinia sa motivatd, care se consemneazd in procesul-verbal al gedinlei.



CAPITOLUL VI

coMUNrcAREA, ADUCEREA tA cuNosuNTA sr TNTRIREA itrt vlcoeRr

A ACTELOR ADMINISTRATIVE

Art.31 - [1) Secretarul general al comunei Trifegti comunicd hotdrArile prefectului in cel mult
10 zile lucritoare de la data adoptirii.

[2) HotdrArile consi]iului Iocal se comunicl primarului.

[3) Comunicarea, insolitd de eventualele obiecfii motivate cu privire la legalitate, se face in scris
de citre secretarul general al comunei gi se inregistreazdintr-un registru special destinat acestui scop.

(4) HotdrArile se aduc la cunogtinld publici ;i se comunicS, in condigiile legii, prin grija
secretarului general al comunei Trifegti.

[5J HotdrArile se publicd, pentru informare, in format electronic ;i in Monitorul Oficial Local.

Art. 32 - (1) HotirArile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la
cuno$tin!5 publicS.

[2) Aducerea la cunogtinfi publica a hotirArilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile
de la data comunicdrii oficiale citre prefect.

Art. 33 - (1) Comunicarea hotdrdrilor cu caracter individual cltre persoanele cdrora li se
adreseazi se face tn cel mult 5 zile de la data comunicdrii oficiale cdtre prefect.

(2) Hotdrdrile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicdrii cdtre
persoanele cdrora li se adreseazd.

Art. 34 - (1) Dupd intrarea in vigoare a hotdrArilor consiliului local, acestea pot fi supuse
modificirii, completirii, abrogdrii, suspendirii gi republicirii sau altele asemenea, cu respectarea
prevederilor Legii nr.24/2000, republicatS, cu modificirile gi completdrile ulterioare.

(2) in cazul cAnd se va interveni asupra unei hotdrAri printr-unul din procedeele prevlzute la
alin. (1) aceasta se va putea face numai in baza unei hotlrAri a consiliului local gi cu respectarea
termenului stabilit in acest scop sau din proprie inifiativd, cu respectarea regulilor prevdzute in Cap. VI
din Legea nr.24/2000, republicati, cu modificdrile gicompletdrile ulterioare.

[3) Orice intervenlie asupra unei hotlrAri a Consiliului Local ficutd in condiliile prevdzute la
alin. Q) gi (2) se va face tot printr-o hotdrAre a consiliului local.

CAPITOTUL VII

DISPOZITII FINALE

Art. 35 - Referatele de aprobare gi avizele originale, variantele gi formele succesive ale
proiectelor de acte care fac obiectul reglementirii prin prezentul regulament, precum gi originalul
hotirArii se pestreazi la secretarul general al comunei, astfel incAt sd se asigure cunoa;terea intregului
proces de elaborare a actelor respective.

Art. 36 - t1) in situalia in care impotriva unei hotirAri a consiliului local se introduce acliune la
instanla de contencios administrativ, secretarul general al comunei va comunica aceasta de indatd



iniliatorului care are obligalia si reanalizeze actul respectiv, pronunfAndu-se in termen de 5 ziie, cu

propuneri de menlinere, de modificare gi/sau completare ori revocare a acestora'

[2) propunerile iniliatorului redactate sub forma unei note care expriml punctele de Vedefe ale

acestuia vor fi comunicate contestatarului, prin grija semetarului general al comunei,

[3J Primarul va lua misuri pentru suslinerea in fata instanlelor de judecati a prevederilor

actelor ce fac obiectul contestatiilor,

Art. 37- Prezentul ,.rr,rr.r, poate fi modificat ;i/sau completat prin hotirAre a consiliului
1ocal, in condiliile legii gi cu respectarea normelor de tehnicd Iegislativd prevdzute de Legea nr,24/2000,

republicat5, cu modificlrile gi completdrile ulterioare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, c ontras em neazd. pentru le galitate,

Consilier: Secretar General, 'i;cd Nicoleta

(semndtura) (semndtur

Hot5rArea a fost adoptati cu votul a

0,,impotriv5",

0 ,,ab1ineri",

Nr, consilieri prezenli: 13

Nr. consiiieri in funclie: 13

l-3 consilieri,,pentru",


