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Consideratii' qefrerale.Comisia pentru administralie locald, juridicd,

ordine publicd, drepturile omului , legisla{ia muncii gi disciplind s-a constituit

imediat dupd investirea Consiliului tocal din data de 22 iunie 2012. Din pgnctul

' de vgdere al profesiilor consilierilor care fac parte din comisie , structura este

urmitoarea: doi jurigti, un economist specializat in domeniul fiscal,.un inginer

specialist.in constructii gi urbanism, un absolvent de studii universitare de

filosofie, un scriitor, un absolvent de studii economice gijuridice.

care a analizat, avizat sau a indrumat spre completarg toate proiectele de

onsiliului local:hotardri propuse pentru dezbatere in gedin{ele ordinare ale C

Prezenla consilierilor la gedinlele comisiei a fost urmdtoarea:

- Aczel Kata - 6 gedinfe

CzegoZollan-5gedinle

Debrezceni Laszlo - 5 gedinle

Guruianu Mdddlin-Doru -6 gedinle

Kelemen Szilard-Peter - 6 gedinie
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. - Mild'Zoltan-5 gedinle



Spre deosebir,e de celelalte comisii, care au in competenti analiza gi

avizarea unor proiecte de hotdrAri care intri strict in competenta lor (spre

exemplu Comlsia de culturd, Comisia de sport, Comisia socialS) Comisia juridicd,

aga cum este denumita pe scurt aceasta, are in competentd analiza gi avizarea

tuturor proiectelor de hotarAre indiferent de domeniul de reglementare.Ca

urmare a acestei competenfe generale, consilierii membri in Comisia juridicd

trebuie sd analizeze anterior gedin{elor convocate ,toate proiectele de hotirAre

propuse pentru ordinea de zi a Consiliului local.Din punct de vedere juridic

analiza acestor proiecte presupune studiul unor reglementdri din ramuri diferite

de drept: drept administrativ, drept civil drept fiscal etc. De mare ajutor gi

eficien!5 este faptul cd aceste proiecte ,impreund cu referatele de specialitate gi

anex,ele necesare suslinerii, sunt postate pe site-ul Consiliului local , fiind astfel

posibil studiul acestora online, fird a fi necesard imprimarea pe suport de hartie.

Deqfisu,larea activititii. Alcatuita din reprezentan{ii tuturor partidelor

politice reprezentate in Consiliul local, cu excbptia PSD, cu majoritate UDMR,

Comisia juridica a reugit ,de cele mai multe ori, sa depdgeascd deosebirile

poiitice 9i doctrinare 9i sd efectueze o analizd punctuald gi aplicata a fiecdrui

proiect de hotdrdre.

Preocuparea cea mai importanti a comisiei a fost analizarea legalita{ii

fiecirui proiect, corecta indicare a temeiului legal gi a incadrdrii in drept ,fdrd.a

omite aspecteie de oportunitate gi corectitudine ale acestora.

Schimbarile repetate in legislatie, intrarea in vigoare a Noului Cod civil la 1

oct.2011 precum gi intrarea in vigoare a Noului Cod de procedurd civild ,

justifica, oarecum , gregelile din unele proiecte sesizate de cdtre comisie gi

recomnadate spre indreptare 9i corectare. Tehnoredactarea textelor este gi ea

responsabila in generarea unor erori la care se adaugd volumul mare de

activitate a personalului administrativ, mai ales cd in aparatul Primdriei sunt prea

puf inijurigti.

S*au remarc3t de cdteva ori contradictii intre proiectul de hotdrdre gi

referatul cu anexele de specialitate , drept pentru care am recomandat



verificarea acestora gi punereea de acord a acestor documente. Astfel, un.

proiect de hotir6re respins la avizare in comisia juridicd din cauza unor astfel de

neconcordan{e a fost ulterior indreptat de cdtre compartimentul de specialitate

prin refacerea referatului de prezentare iar in termen util, comisia a putut emite

avizul pozitiv.

Degi , in general , in comisia juridicd majoritatea consilierilor au o atitudine

mai mult profesionala 9i indreptatd spie administralie gi nu spre politicd, totugi au

fost momente in care politicul s-a impus in trangarea votului in comisie, spre

suslinerea avizdrii proiectelor , chiar dacd existau vidite neconcordanle cu textul

de lege aplicabil in materie.

lntrarea in vigoare a Noului Cod civil a fost princrpala cauzd a amdndrii

unor proiecte, in comisie , chiar 9i in plen, mai ales cele de pe ordinea de zi a

gedinlelor extraordinare. Astfel, abrogarea Codului Comercial, abrogarea Codului

Familiei gi cuprinderea reglementdrilor specifice in Codul Civil a determinat

bulversarea modului in care se prezentau temeiurile de drept gi clauzele

modelelor de contracte supuse adoptdrii Consiliului local.Uneori , pentru

celeritate , consilierii UDMR votau pentru acordarea avizului comisiei chiar dacd

s-au.sesizat neconcordante cu textul de lege. La momentul respectiv am atras

atentia cd nu putem supune la vot dispozitiile Codului civil. Trebuie sd remarcdm

faptul cd i.n timpul anului 2012 ,de la o lund la alta, s-a inregistrat o imbuniti{ire

a modului'de incadrare juridicd a proiectelor de hotdrOre promovate in Consiliul

Local.

Colaborerea cu aparatul de specialitate al Primdriei Sf.Gheorqhe.

La gedinlele Comisiei juridice a fost invitatd, aproape permanent, d-na

Kulcsar Tunde , Secretar al municipiului , care a sustinut proiectele supuse

analizei gi avizdrii, a dat explicatiile necesare gi'a transmis compartimentelor de

specialitate recomanddrilor comisiei. Apreciem colaborarea cu d-na secretar ,

fdrd de care , deseori comisia nu gi-ar fi putut desfdgura activitatea

De asemeni la o gedinta a comisiei a fost in0vitatd d,na Arhitect gef

impreund.cu directorul Polifiei locale in vederea ldmuririi competenlelor fiecdrui



compartiment din subordine in materie de urbanism , ca urmare a unei sesiziri
primite din partea unei institutii.

$i d-na Morar Edit , gefi de serviciu a fost invitati la o gedinta , tot ca
urmare a unei sesizdri.referitoare la o cerere depusd de un cetdtean.

Firegte cd atdt activitatea comisiei cAt gi activitatea aparatului de- -'r -'
speeialitate al Primdriei suportd revizuiri 9i imbunatdliri. lmportante in aceasti

.'colaborare sunt bunele intentii gi renuntarea la rutina cu care se abordeazd o-
serie de probleme.

Pentru anul 2013 ne propunem ca specialigtii din aparatul primdriei sa fie
mai des invitati la gedintele comisiei juridice spre a inldtura orice neldmuriri in
legdturi cu materialele prezentate comisiei 9i, in final, spre o solu{ionare rapidd a
oricdror probleme.

Recomaldiri. Dupd aceastd succintd prezentare a activitdtii comisiei
juridice , opindm c5' activitatea compartimentului juridic al primdriei trebuie
extinsi prin angajarea unor specialigti, chiar dacd statul de funcfii nu este

. 
permisiv unui asemenea demers.

Recomanddm de asemeni ca serviciile 9i compartimentele de specialitate.
si colaboreze intre ele la elaborarea proiectelor de hotirari gi la elaborarea
materialelor adiacente pentru cd am sesizat discordante intre materialele
intocmite de cdtre acestea.

in cadrul cornisiei recomandim utilizarea, in" activitatea specificd, a

cunogtintelor 9i a experienlei profesionale a consilierilor, unii fiind cunoscuti ca
profesionigti respectati in breasla lor. cu rezultate profesionale deosebite.

Sfintu Gheorghe, la20 ianuarie 2013 Pregedinte

Marilen'a Profiroiu
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