
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 P R O IE C T

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procedurii de participare a cetăţenilor la procesul deliberativ al

Consiliului Local al Sectorului 3

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti,
ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleşilor locali, 

întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.11.2019

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.621806/CP/10.09.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 621770/09.09.2019 al Direcţiei Asistenţă Legislativă;
- Adresa nr. 621806/09.09.2019 a Direcţiei Asistenţă Legislativă; 

în  conformitate cu prevederile:
- Art. 138 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Art. 2 lit. c) teza întâi şi art. 8 -  art. 12 şi art. 16 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată;
Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apararea ordinii publice şi 
respectarea drepturilor cetăţenilor;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată.
în temeiul prevederilor art.139 alin. (1) şi art. 166 alin.(4) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

A rt.l. Se aprobă Procedura de participare a cetăţenilor la procesul deliberativ al 
Consiliului Local al Sectorului 3, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 3, prin aparatul de specialitate, şi instituţiile publice aflate în 
subordinea Consiliului Local al Sectorului 3 vor duce la îndeplinire prezehta hotărâre.
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a proiectului de hotărâre privind aprobarea Procedurii de participare a cetăţenilor la 
procesul deliberativ al Consiliului Local al Sectorului 3

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, oferă 
cetăţenilor instrumentele de lucru şi indicii definitorii pentru analiza activităţii autorităţilor 
publice centrale şi locale.

Astfel, în raporturile cu cetăţenii, autorităţile administraţiei publice locale, sunt obligate 
să asigure transparenţa decizională atât în procesul de elaborare a proiectelor de acte 
normative, cât şi în procesul de luare a deciziilor administrative.

în acest sens, Consiliul Local al Sectorului a adoptat Hotărârea nr. 29/26.01.2017, 
aceasta fiind transpusă la nivelul aparatului de specialitate într-o Procedură operaţională PO 
04.02 "Consultarea publicului în cadrul proceselor de elaborare a actelor normative şi de luare 
a deciziilod‘.

Reglementarea participării cetăţenilor şi în procesul de adoptare a hotărârilor de către 
Consiliul Local al Sectorului 3 reprezintă o dovadă de continuitate a procesului de 
transparentizare a activităţii instituţiei, dar şi o necesitate, astfel încât cetăţenii Sectorului 3 
să poată asista şi să ia cuvântul la şedinţele consiliului local, dar şi să să poată formula 
recomandări cu privire la proiectele de hotărâri înscris pe ordinea de zi a şedinţelor.

Procedura supusă aprobării prin proiectul de hotărâre prezentat, reglementează cele 
două situaţii în care cetăţenii pot lua cuvântul la şedinţele Consiliului Local al Sectorului 3, 
după cum urmează:

a) de a se exprima cu privire la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor 
Consiliului Local al Sectorului 3;

b) de a se exprima cu privire la alte probleme care nu au legătură cu proiectele înscrise pe 
ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului Local al Sectorului 3.
Pentru a lua cuvântul cu privire la un proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a 

şedinţelor ordinare sau extraordinare, persoana interesată trebuie să depună la registratură 
sau transmite pe e-mail consiliu@primarie3.ro, cel târziu cu 48 de ore înainte de data şedinţei, 
o cerere care să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informaţii:

a) numele şi prenumele solicitantului, precum şi domiciliul;
b) datele de contact (telefon; e-mail)
c) proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei la care solicită să ia cuvântul;
d) recomandarea/propunerea concretă cu privire la proiectul de hotărâre respectiv.

Dafcle dumneavoastră personale simt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul 
îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi <L-z.ăiuite unor ierţi în b y.a unui temei legal justificat. Vâ puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul 
UE 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnată şi daută transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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Cererea se transmite, în copie, la compartimentul care a întocmit raportul de 
specialitate la proiectul de hotărâre respectiv, preşedinţilor comisiilor de specialitate care 
urmează să analizele proiectul, precum şi preşedintelui de şedinţă.

Persoana care a transmis recomandarea este invitată să participe la şedinţa comisiei de 
specialitate care, indiferent de prezenţa sau absenţa acesteia, va analiza recomandările 
formulate, precum şi punctul de vedere al compartimentului de specialitate, concluziile fiind 
consemnate în procesul-verbal al şedinţei comisiei.

în timpul şedinţei în plen a Consiliului Local al Sectorului 3, înainte de a supune la vot 
proiectul de hotărâre pentru care au fost înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă acordă 
mai întâi cuvântul persoanei care a solicitat acest lucru.

Preşedinţii comisiilor de specialitate cărora le-au fost repartizat spre analiză proiectul 
de hotărâre şi conducătorii compartimentelor de specialitate care au întocmit raportul de 
specialitate vor prezenta, după caz, motivele preluării sau nepreluării recomandărilor 
formulate.

Preluarea/nepreluare recomandărilor va fi supusă votului Consiliului Local al Sectorului 
3 şi adoptată cu cvorumul cerut de lege pentru adoptarea proiectului de hotărâre respectiv.

Pentru a lua cuvântul în vederea prezentării unor probleme care nu au legătură cu 
proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului Local al 
Sectorului 3, persoana interesată va depune la registratură sau transmite pe e-mail 
consiliu@primarie3.ro, cel târziu cu 3 ore înainte de ora de începere a şedinţei, o cerere care 
să cuprindă în mod obligatoriu următoarele informaţii:

a) numele şi prenumele solicitantului, precum şi domiciliul;
b) datele de contact (telefon; e-mail)
c) problema pentru care doreşte să ia cuvântul.

în această situaţie, luările de cuvânt vor avea loc numai în şedinţele ordinare, la sfârşitul 
şedinţei -  ultimul punct de pe ordinea de zi.

Ţinând seama de cele prezentate, precum şi de raportul de specialitate nr. 
621770/09.09.2019 al Direcţiei Asistenţă Legislativă şi, având în vedere importanţa şi urgenţa 
reglementării participării în mod activ a cetăţenilor Sectorului 3 la procesul deliberativ, astfei 
încât aceştia să beneficieze în cel mai scurt timp de acest drept, în mod unitar şi fără 
discriminare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, am iniţiat prezentul 
proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.
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Nr. 621770/DAL/09.09.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Procedurii de participare a cetăţenilor 

la procesul deliberativ al Consiliului Local al Sectorului 3

în  conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, autorităţile adm inistraţiei publice 
locale, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii, sunt obligate să asigure transparenţa 
decizională atât în procesul de elaborare a proiectelor de acte norm ative, cât şi în  procesul 
de luare a deciziilor administrative.

Pentru participarea cetăţenilor în procesul de elaborare a proiectelor de hotărâri cu 
caracter normativ, Consiliul Local al Sectorului 3 a adoptat H otărârea nr. 29/26.01.2017, 
aceasta fiind transpusă la nivelul aparatului de specialitate într-o Procedură operaţională 
PO 04.02 ”Consultarea publicului în cadrul proceselor de elaborare a actelor normative
şi de luare a deciziilor” .

Reglementarea participării cetăţenilor şi în procesul de adoptare a hotărârilor de 
către Consiliul Local al Sectorului 3 reprezintă o dovadă de continuitate a procesului de 
transparentizare a  activităţii instituţiei, dar şi o necesitate, astfel încât cetăţenii Sectorului 
3 să poată asista şi să ia cuvântul la şedinţele consiliului local, dar şi să să poată form ula 
recomandări cu privire la proiectele de hotărâri înscris pe ordinea de zi a şedinţelor.

Procedura supusă aprobării prin proiectul de hotărâre prezentat, reglem entează cele 
două situaţii în  care cetăţenii pot lua cuvântul la şedinţele Consiliului Local al Sectorului 
3, după cum urmează:

a) de a  se exprim a cu privire la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a 
şedinţelor Consiliului Local al Sectorului 3;

b) de a se exprim a cu privire la alte problem e care nu au legătură cu proiectele înscrise 
pe ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului Local al Sectorului 3.
Pentru a lua cuvântul cu privire la un proiect de hotărâre înscris pe ordinea

de zi a şedinţelor ordinare sau extraordinare, persoana interesată trebuie să depună la 
registratură sau transmite pe e-mail consiliu@ prim arie3.ro, cel târziu cu 48 de ore înainte 
de data şedinţei, o cerere care să cuprindă în m od obligatoriu urm ătoarele informaţii:

a) numele şi prenum ele solicitantului, precum  şi domiciliul;
b) datele de contact (telefon; e-mail)
c) proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei la care solicită să ia 

cuvântul;
d) recom andarea/propunerea concretă cu privire la proiectul de hotărâre respectiv.

Datele dumneavoastră personale suni prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate eu Regulameniul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii 
atribuţiilor legale. Datele poi fi dezvăluite unor ierţi în fcL'î urnii Uimei le&ii justifica. Vă puteţi exercita drepturile prcviLiu.e tn Regulamentul UE 2016/679, 
printr-o cerere seri- î, semnata şi dabilă transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1
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Cererea se transmite, în copie, la compartimentul care a întocm it raportul de 
specialitate la proiectul de hotărâre respectiv, preşedinţilor com isiilor de specialitate care 
urm ează să analizele proiectul, precum  şi preşedintelui de şedinţă.

Persoana care a transmis recom andarea este invitată să participe la şedinţa comisiei 
de specialitate care, indiferent de prezenţa sau absenţa acesteia, va analiza recom andările 
form ulate, precum  şi punctul de vedere al compartimentului de specialitate, concluziile 
fiind consem nate în procesul-verbal al şedinţei comisiei.

în  timpul şedinţei în plen a Consiliului Local al Sectorului 3, înainte de a supune la 
vot proiectul de hotărâre pentru care au fost înscrieri la cuvânt, preşedintele de şedinţă 
acordă m ai întâi cuvântul persoanei care a solicitat acest lucru.

Preşedinţii comisiilor de specialitate cărora le-au fost repartizat spre analiză 
proiectul de hotărâre şi conducătorii compartimentelor de specialitate care au întocmit 
raportul de specialitate vor prezenta, după caz, m otivele preluării sau nepreluării 
recom andărilor formulate.

Preluarea/nepreluare recom andărilor va fi supusă votului Consiliului Local al 
Sectorului 3 şi adoptată cu cvorumul cerut de lege pentru adoptarea proiectului de 
hotărâre respectiv.

Pentru a lua cuvântul în vederea prezentării unor problem e care nu au 
legătură cu proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale
Consiliului Local al Sectorului 3, persoana interesată va depune la registratură sau 
transmite pe e-mail consiliu@ primarie3.ro, cel târziu cu 3 ore înainte de ora de începere 
a şedinţei, o cerere care să cuprindă în m od obligatoriu urm ătoarele informaţii:

a) numele şi prenumele solicitantului, precum şi domiciliul;
b) datele de contact (telefon; e-mail)
c) problem a pentru care doreşte să ia cuvântul.

In  această situaţie, luările de cuvânt vor avea loc num ai în şedinţele ordinare, la 
sfârşitul şedinţei -  ultimul punct de pe ordinea de zi.

A vând în vedere că prezenta procedură de participare a cetăţenilor la procesul 
deliberativ al Consiliului Local al Sectorului 3 respectă prevederile legale în materie, 
considerăm  că sunt întrunite elementele ca proiectul de hotărâre să fie supus aprobării 
Consiliului Local al Sectorului 3.
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A n exa  la  H C L S 3  nr.

Procedura de participare a cetăţenilor la procesul deliberativ 
al Consiliului Local al Sectorului 3

Art.l. (1) Şedinţele Consiliului Local al Sectorului 3 sunt publice.
(2) Caracterul public al şedinţelor este dat de:

a) accesul celor interesaţi la procesele- verbale ale şedinţelor, prin postarea acestora 
pe site-ul instituţiei;

b) accesul celor interesaţi la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, 
precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare, prin postarea acestora pe 
site-ul instituţiei;

c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 3 de a asista la 
şedinţele consiliului local, şi/sau de a le urmări pe internet.

Art.2. La şedinţele Consiliului Local al Sectorului 3 pot asista şi lua cuvântul, 
fără drept de vot, Prefectul Municipiului Bucureşti, Primarul General al Municipiului 
Bucureşti sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai 
Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, precum şi alte persoane 
interesate.

Art.3. Orice persoană interesată poate participa la şedinţă, în limita locurilor 
disponibile în sala de şedinţe, prioritate Ia ocuparea locurilor având cetăţenii care s-au 
înscris pentru luare de cuvânt.

Art.4. (1) Orice persoană interesată se poate înscrie la cuvânt pentru:
a) a se exprima cu privire la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a 

şedinţelor Consiliului Local al Sectorului 3;
b) a se exprima cu privire la alte probleme care nu au legătură cu proiectele de 

hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului Local al 
Sectorului 3.

(2) Luările de cuvânt vor avea o durată rezonabilă, de regulă, 3 minute.
(3) în luările de cuvânt, persoanele au obligaţia de a se limita strict la 

problema pusă în discuţie.

Art.5. (1) în  situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) Ut. a), pentru ca intervenţia 
cetăţenilor interesaţi să se poată concretiza într-un amendament la un proiect de hotărâre, 
persoana interesată va depune la registratură sau transmite pe e-mail



consiliu@primarie3 .ro, cel târziu cu 48 de ore înainte de data şedinţei, o cerere care să 
cuprindă în mod obligatoriu următoarele informaţii:

a) numele şi prenumele solicitantului, precum şi domiciliul;
b) datele de contact (telefon; e-mail)
c) proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei la care solicită să ia

cuvântul;
d) recomandarea/propunerea concretă cu privire la proiectul de hotărâre respectiv.

(2) Nerespectarea termenului şi a condiţiilor prevăzute la alin. (1) conduce la
decăderea din dreptul de luare la cuvânt.

Art. 6. în cel mai scurt timp de la înregistrarea cererii prevăzută la art. 5, aceasta va fi 
transmisă, în copie, de către Secretarul General al Sectorului 3, prin aparatul de 
specialitate, următorilor:

a) conducătorului compartimentului care a întocmit raportul de specialitate la 
proiectul de hotărâre respectiv, în vederea analizării şi întocmirii unui punct de 
vedere;

b) preşedinţilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 3 cărora 
le-a fost repartizat proiectul de hotărâre respectiv, în vederea analizării şi stabilirii 
datei şi orei la care persoana care a formulat cererea urmează să fie invitată;

c) preşedintelui de şedinţă, spre ştiinţă.

A r t7. (1) La data şi ora comunicată de preşedinţii comisiilor prevăzute la art. 6 lit. b), 
Secretarul General al Sectorului 3, prin aparatul de specialitate, va invita persoana să îşi 
prezinte recomandările cu privire la proiectul de hotărâre la care doreşte să ia cuvântul.

(2) La şedinţa comisiei va participa în mod obligatoriu persoana prevăzută la 
art. 6 lit. a) care va prezenta motivele preluării/nepreluării recomandărilor formulate.

(3) Comisia va analiza recomandările formulate, precum şi punctul de vedere 
al compartimentului de specialitate, concluziile fiind consemnate în procesul-verbal al 
şedinţei comisiei.

(4) Participarea la şedinţa comisiei de specialitate a persoanei care a formulat 
recomandări este facultativă.

A

Art.8. (1) In situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), persoana interesată va 
depune la registratură sau transmite pe e-mail consiliu@nrimarie3 .ro. cel târziu cu 3 ore 
înainte de ora de începere a şedinţei, o cerere care să cuprindă în mod obligatoriu 
următoarele informaţii:

a) numele şi prenumele solicitantului, precum şi domiciliul;
b) datele de contact (telefon; e-mail)
c) problema pentru care doreşte să ia cuvântul.

(2) Nerespectarea termenului şi a condiţiilor prevăzute la alin. (1) conduce la
decăderea din dreptul de luare la cuvânt.



Art.9. (1) La începutul şedinţei în plen a Consiliului Local al Sectorului 3, după 
aprobarea ordinii de zi a şedinţei, Preşedintele dc şedinţă anunţă înscrierile la cuvânt ale 
cetăţenilor, după cum urmează:

a) în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a): proiectele de hotărâre pentru care au 
fost înscrieri la luări de cuvânt, precum şi numele şi prenumele persoanelor care 
vor lua cuvântul;

b) în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b): numele şi prenumele persoanelor care 
vor lua cuvântul.

Art.10. (1) înainte de a supune la vot proiectul de hotărâre pentru care au fost 
înscrieri la cuvânt, Preşedintele de şedinţă acordă cuvântul persoanei care a solicitat acest 
lucru.

(2) Preşedinţii comisiilor de specialitate cărora le-a fost repartizat spre 
analiză proiectul de hotărâre şi conducătorii compartimentelor de specialitate care au 
întocmit raportul de specialitate vor prezenta, după caz, motivele preluării sau nepreluării 
recomandărilor formulate.

(3) Amendamentele reprezentând recomandările formulate de cetăţeni vor fi 
supuse votului Consiliului Local al Sectorului 3 şi adoptate cu cvorumul cerut de lege 
pentru adoptarea proiectului de hotărâre respectiv.

A rt.ll. în cazul în care desfăşurarea şedinţei este perturbată, preşedintele de 
şedinţă poate întrerupe şedinţa şi elimina din sală persoanele, altele decât consilierii, care 
impiedică în orice mod desfăşurarea normală a şedinţei Consiliului Local al Sectorului 3.
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C Ă T R E

PRIM ARUL SECTORULUI 3

Stimate Domnule Primar,

Vă transmit, alăturat, în vederea iniţierii, proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Procedurii de participare a cetăţenilor la procesul deliberativ al Consiliului Local al 
Sectorului 3, precum şi raportul de specialitate al acestui proiect, pentru  a fi introdus pe 
ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Sectorului 3 din luna septem brie 
2019.
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Nr. 621806/DAL/09.09.2019

Datele dumneavoastră personale sunt pftlucn.ee de Primăria Sectorului 3 în conformiitne cu Recuianic,.inl Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeprlinirii 
atribuţiilor legale. Dalele pol fi dezvăluite ur.or terţi în baza unui temei legii! justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2010/679, 
prinir-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei -St et.tr 3. 1


