
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PERIEȚI

Județul Olt, comuna Perieți, tel.0349ZS25000,0349/525000

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Ref. la: revocarea Hortârârll Consiliului Local Perieți nr. 23/2021 

referitoare la Aprobarea execuției bugetare pe trimestrul //, anui2021 a 
comunei Perieți, Județul Oit.

Având in vedere:
- adresa Instituției Prefectului Județului Olt, nr. 35544/01.11.2021, înregistrată la Primăria Perieți 

sub nr. 3493/04.11.2021 cu privire la revocarea HCL nr. 23/2021;
- raportul secretarului general al UAT Perieți, județul Olt, nr. 3586/ 12.11.2021;
- referatul de aprobare nr. 3585/ 12.11.2021 aJ primarului comunei Perieți, județul Olt;
- prevederile art. 139 alin. (1) și edin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare;
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială buget-fmanțe, administrarea 

domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și 
comerț;

- prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și 
completată prin O.U.G nr. 63/2010;

- prevederile art. 9 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;

în temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. a) și art. 196 alin. (1) 
lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

PRIMARUL COMUNEI PERIEȚI 
PROPUNE

Articolul 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Perieți nr. 23/202leu privire la Aprobarea 
execuției bugetare pe trimestrul II, anul 2021 a comunei Perieți, județul Olt.

Articolul 2. Prezenta hotărâre se va comunica:
Instituției Prefectului- Județul Olt;

- Primarului comunei Perieți, județul Olt;
- Compartimentului contabilitate;

INIȚIATOR, 
PRIMAR

în conformitate cu prevederile art. 243 
alin(l) lit. a)dinOUCnr. 57/2019 

A VI2EZ -pentru iegaiita^ 
prexntui proiect de hotărâre 

SECRETAR GENERAL AL UAT,
Ec. Elena OLTEANU

NR. 29 / 5 noiembrie 2021.



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI PERIEȚI

Str. înv. Gheorghe Lin că, nr. 424, Județul Olt, comuna Perieți, tel.0349/525000,fax.0349/525000
e-mail:primaria_perieti91@yahoo.com, web site:vvww.perietlolt.ro

NR. 3585 DIN 12.11.202

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Perieți, 

județul Olt nr. 23/2021 referitoare Ia Aprobarea execuției bugetare pe trim. II, anul 2021 a 
comunei Perieți. județul Olt

Ca urmare a adresei nr. 35544/01.11.2021 - a Instituției Prefectului - județul Olt, 
înregistrată la Primăria comunei Perieți. județul Olt sub nr. 3493/04.11.2021 cu privire la 
verificarea legalității hotărârii Consiliului Local nr. 23/2021 prin care ni se solicită revocarea 
acesteia ca urmare a faptului ca este nelegală, întrucât a fost adoptată cu încălcarea prevederilor 
legale privind majoritate absolută a consilierilor în funcție..

Potrivit art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
cu modificările și completările ulterioare:

în exercitarea atribuțiilor ce ii revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritatea absolută 
sau simplă, după caz.hotărârile privind bugetul local se adoptă cu majoritatea absolută a 
consilierilor locali în funcție.

Majoritatea absolută este definite la art. 5 lit. cc) din același act normative drept primul 
număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție al organului colegial.

Ținând cont de faptul că HCL nr. 23/2021 a fost adoptată de Consiliul Local Perieți, în 
ședința din data de 07.09.2021, cu 5 voturi "pentru”, 3 voturi "împotrivă” și o abținere și având 
în vedere că numărul total al consilierilor în funcție la nivelul Consiliului Local Perieți este 11, 
rezultă că majoritatea absolută, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii trebuie sa fie 6 votrui 
”f>entru”. Astfel, se impune revocare HCL nr. 23/2021.

Ținând cont de faptul că în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) litera a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a 
consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de referatul de aprobare semnat de 
inițiator. Drept urmare, prezint spre analiză și aprobare Consiliului local proiectul de hotărâre 
privind revocarea revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Perieți, județul Olt nr. 23/2021 
referitoare la Aprobarea execuției bugetare pe trim. II, anul 2021 a comunei Perieți

AR, 
nstian RADA



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI PERIEȚI

Str. înv. Gheorghe Lincă, nr. 424, Județul Olt, comuna Perieți, tel.0349/525000,fax.0349/525000
e-mail:primaria_perieti91@yahoo.com, web site:vvww.perietiolt.ro

NR. 3586 DIN 12.11.202

RA PORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Perieți, 

județul Olt nr. 23/2021 referitoare la Aprobarea execuției bugetare pe trim. II, anul 2021 a 
comunei Perieți, județul Olt

Ca urmare a adresei nr. 35544/01.11.2021 - a Instituției Prefectului - județul Olt. 
înregistrată la Primăria comunei Perieți, județul Olt sub nr. 3493/04.11.2021 cu privire la 
verificarea legalității hotărârii Consiliului Local nr. 23/2021 prin care ni se solicită revocarea 
acesteia ca urmare a faptului ca este nelegală, întrucât a fost adoptată cu încălcarea prevederilor 
legale privind majoritate absolută a consilierilor în funcție.

Potrivit art. 139 alin. (1) si alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
cu modificările și completările ulterioare:

în exercitarea atribuțiilor ce ii revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritatea absolută 
sau simplă, după caz. Hotărârile privind bugetul local se adoptă cu majoritatea absolută a 
consilierilor locali în funcție.

Majoritatea absolută este definită la art. 5 lit. cc) din același act normative drept primul 
număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție al organului colegial.

Ținând cont de faptul că HCL nr. 23/2021 a fost adoptată de Consiliul Local Perieți, în 
ședința din data de 07.09.2021, cu 5 voturi "pentru”, 3 voturi "împotrivă” și o abținere și având 
în vedere că numărul total al consilierilor în funcție la nivelul Consiliului Local Perieți este 11, 
rezultă că majoritatea absolută, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii trebuie sa fie 6 votrui 
"pentru”. Astfel, se impune revocare HCL nr. 23/2021.

Efectele juridice ale revocării constau in aceea ca din momentul revocării, actul 
administrativ de autoritate nu mai produce efectele juridice pentru care a fost adoptat sau emis.

Trebuie menționat faptul ca revocarea unui act administrativ poate fi dispusa numai printr- 
un act cu aceeași forța juridica, cu respectarea procedurii de emitere.

S-au reținut si prevederile Legii nr. 554/2004 , cu modificările si completările ulterioare 
precum si faptul ca hotărârea nr. 23/2021 nu a produs efecte juridice si nu a intrat in circuitul civil.

Ca atare, pentru revocarea unei hotărâri de consiliu local se impune adoptarea unei hotărâri 
care sa precizeze in mod expres ca hotărârea inițiala isi încetează aplicabilitatea .

Ținând cont de faptul că în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) litera a) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a 
consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de raportul compartimentului de 
resort semnat de inițiator. Drept urmare, prezint spre analiză și aprobare Consiliului local proiectul



de hotărâre privind revocarea revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Perieți, județul Olt 
nr. 23/2021 referitoare la Aprobarea execuției bugetare pe trim. II, anul 2021 a comunei Perieți, 
județul Olt.

Secretar General UAT, 
Ec. Elena OLTEANU


