
ROMANIA 
.JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BREAZA 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consmului 

Local Breaza 

Având în vedere referatul de aprobare nr.16469/19.11.2020, formulat de dl.Novac
Bogdan Cristian, Primarul oraşului Breaza, din care rezulta necesitatea adoptării noului
Regulament de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Breaza;

Ţinând seama de:
- raportul de specialitate nr.16470/19.11.2020, întocmit de consilierul juridic din cadrul
Primăriei oraşului Breaza;

- avizul Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza;
- avizul nr.16471/19.11.2020, al secretarului general al oraşului Breaza;

În conformitate cu prevederile:
art.129 alin (3), lit."a" raportat la alin.(2), lit."a" din Codul administrativ aprobat

prin OUG nr.57/2019;
- art. 6 alin. (3), art.30 alin.(l) lit."c" din Legea nr. 24/2000 privind normele de

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit."a" şi art.139, alin. (1) din Codul

administrativ aprobat prin OUG nr.57/2019;
Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre 

Art.1. Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local
Breaza, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea HCL nr.
129/31.10.2019.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin. grija Serviciului administraţie
Publică Locală Prefecturii Prahova şi tuturor consilierilor locali.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,

Ardelean Cristian 

Breaza, 26 
noiembrie 2020 
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Contrasemnează,
P. Secretar general oraş,
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Art. 70 Răspunderea aferentă actelor administrative 

(1) Preşedintele de şedinţă al consiliului local, prin semnare, învesteşte cu formulă de autoritate
executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit 
legii. 

(2) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţine
exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente 
de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea 
documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a 
semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuţiile specifice. 

(3) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile legii, răspunderea
administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor publici şi personalului contractual din 
aparatul de specialitate al primarului, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct de 
vedere tehnic şi al legalităţii emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, 
pentru legalitate aceste acte. 

(4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorităţii administraţiei publice locale emis sau
adoptat iară a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalităţii s
au produs consecinţe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorităţii executive sau 
autorităţii deliberative, după caz, în condiţiile legii şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019. 

(5) Funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operaţiunile
prevăzute la alin. (3) pot formula obiecţii ori refuza efectuarea acestora în condiţiile art. 490, 
respectiv art. 553 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019. 

(6) Prevederile alin. (1) -(5) se aplică şi în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora
în condiţiile legii emise, respectiv adoptate de autorităţile administraţiei publice locale. 
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Contrasemnează, 
Secretar general [llraşului, 

Maria-Căt/tr•r:in 



Anexa nr.1.1 la Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local al 
orasului Breaza 

• 

Domeniile de activitate în care se pot organiza comisiile de specialitate pot fi: 
1. Agricultură;
2. Activităţi economico-financiare;
3. Activităţi social-culturale, culte;
4. Învăţământ, sănătate şi activităţi sportive;
5. Amenajarea teritoriului şi urbanism;
6. Muncă, familie şi protecţie socială;
7. Protecţia mediului şi turism;
8. Juridică şi de disciplină;
9. Administrarea serviciilor publice fumizate.

Notă: În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul -poate 
hotărî să se organizeze comisii de specialitate în alte domenii de activitate sau o 
comisie să aibă în obiectul de activitate două sau mai multe domenii. 

32 

Contrasemnează, 
Secretar gener::t oraşului, 

Maria-Că7q Goran 




