
ROMÂNIA 
     JUTEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI  ȘINCAI 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din ..6.022018 

pentru aprobarea înregistrării audio-video a ședințelor Consiliului Local al Comunei Șincai, Județul 
Mureș, inclusiv dotarea cu tehnică pentru efectuarea înregistrărilor 

 
 

Consiliul local al comunei Șincai, 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de _____________ 
 
 Având în vedere prevederile: 
 

 Notei de fundamentare pentru pentru aprobarea înregistrării audio-video a ședințelor Consiliului Local 
al Comunei Șincai, Județul Mureș, inclusiv dotarea cu tehnică pentru efectuarea înregistrărilor elaborată 
de domnul primar Huza Grigore , înregistrată la registratură sub nr. 213 din6.02 2018 

 Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
 Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica, republicata cu modificările și 

completările ulterioare; 
 art. 42, alin. (3) şi (7), art. 45, alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Art. 36 alin. 2, lit. ”b, c, d” respectiv ale art. 36 alin. 4 lit. ”d” din Legea Administraţiei Publice Locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 Art. 44 alin. 1 din Legea privind Finanțele Publice Locale nr. 273/2006, cu modificările și completările 

ulterioare 
 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4), art. 45 alin. (3), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), 

alin. (5) şi alin. (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1.  Se aprobă înregistrarea audio-video a ședințelor Consiliului Local al Comunei Șincai, Județul Mureș, 

inclusiv dotarea cu tehnică pentru efectuarea înregistrărilor. 
Art. 2.  Înregistrarea audio-video se va face în regie proprie de către salariații din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Șincai. 
Art. 3.  Materialele rezultate vor fi  folosite  la intocmirea procesului verbal al sedintei care va fi făcut public, în 

termen de maxim 3 zile lucrătoare, pe site-ul oficial al comunei Șincai - www.primariasincai.ro, iar 
arhivarea acestora va fi asigurată de către secretarul comunei Șincai, termenul de arhivare   este de un 
an. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul  comunei Șincai şi referentul cu 
probleme de contabilitate. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Șincai, în termenul prevăzut de 
lege, primarului  comunei Șincai şi Prefectului Judeţului Mureş. 

 
                                                                                                                      PRIMAR 
                                                                                                                 HUZA GRIGORE 
 
Avizat  
Secretar 
Suciu Ludovica Emilia 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
pentru aprobarea înregistrării audio-video a ședințelor Consiliului Local al Comunei Șincai, Județul 

Mureș, inclusiv dotarea cu tehnică pentru efectuarea înregistrărilor  
 
 

Titlul proiectului de hotărâre:  
Proiect de hotărâre pentru aprobarea înregistrării audio-video a ședințelor Consiliului Local al Comunei Șincai, 
Județul Mureș, inclusiv dotarea cu tehnică pentru efectuarea înregistrărilor 
 
Motivul și justificarea propunerii proiectului de hotărâre: 
Stimați consilieri, 
 Ca urmare a principiului de bază al DEMOCRAȚIEI privind transparența decizională, înaintez trei direcții 
în motivarea prezentului proiect de hotărâre, legală, morală și pragmatică, după cum urmează: 
 

1) Motivarea legală: 
Conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu 
modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, 
respectiv art. 42 alin (1) conform căruia ”ședințele Consiliului Local sunt publice”, a Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, în ședințele de consiliul local se 
dezbat probleme cu caracter public, administrativ și obștesc, nicidecum probleme personale. 
Din legislația specificată anterior se poate evidenția faptul că autorităților publice locale chiar li se 
sugerează faptul că pentru ușurarea activității și implicit pentru a-și asigura o mai bună 
transparență a activității decizionale, să-și înregistreze audio-video ședințele (așa cum foarte multe 
primării din județ și din țară o fac de multă vreme) 
 

2) Motivarea morală: 
Din punct de vedere moral, aduc în justificare câteva sintagme care trebuie să ne facă să gândim 
serios asupra acestui proiect de hotărâre: ședință publică, consiliul local, ales al comunității, bani 
publici, transparență decizională, discuții și dezbateri publice despre aspectele de interes public, 
consilieri plătiți din bani publici, etc. 
Decziile luate în cadrul ședințelor ședințelor de Consiliul local vizează în mod direct și ABSOLUT 
locuitorii Comunei Șincai, fiind necesar și imperios ca aceștia să fie informați despre felul cum 
aceste DECIZII au fost luate, direct de pe site-ul oficial al instituției și nu din alte medii private de 
comunicare. 
 



 
3) Motivarea pragmatică 

Datorită faptului că există discuții pe tema deciziilor luate în cadrul ședințelor Consiliului Local , 
acestea nefiind redate în felul și modul de desfășurare al ședințelor, prin aprobarea prezentului 
proiect de hotărâre, în speță prin înregistrarea audio  a ședințelor Consiliului Local Comunei Șincai, 
se va înlătura orice urmă de suspiciune asupra DECIZIILOR fiind totodată și un drept de 
opozabilitate. 
Consider că acest proiect va aduce un PLUS atât administrației publice ca și aparat al primarului 
cât și dumneavoastră, în calitate de Consilieri Locali, aleși ai cetățenilor comunei Șincai. 
Înregistrarea ședințelor Consiliului local al Comunei Șincai, audio-video, ar deranja pe cineva dintre 
noi? Ar fi o problemă această activitate de monitorizare corectă a DECIZIILOR luate în cadrul 
ședințelor? 
Eu, personal, stimați consilieri, cred cu tărie, că NU! 

 
 
Din acest motiv, având în vedere prevederile: 
 

 Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
 Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica, republicata cu modificările și 

completările ulterioare; 
 art. 42, alin. (3) şi (7), art. 45, alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
 
 

Vă prezint spre analiză şi aprobare, 
 

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea înregistrării audio-video  a ședințelor Consiliului Local al 
Comunei Șincai, Județul Mureș, inclusiv dotarea cu tehnică pentru efectuarea înregistrărilor 

 
 
 
 

PRIMAR 
                                                                                  HUZA GRIGORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ 
Nr. de inregistrare 
213 din 6.02  2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
pentru aprobarea înregistrării audio-video a ședințelor Consiliului Local al Comunei Șincai, Județul 

Mureș, inclusiv dotarea cu tehnică pentru efectuarea înregistrărilor  
 

 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea înregistrării audio-video a ședințelor Consiliului Local al Comunei Șincai, 
Județul Mureș, inclusiv dotarea cu tehnică pentru efectuarea înregistrărilor 
 
Ca urmare a principiului de bază al DEMOCRAȚIEI privind transparența decizională, înaintez     motivarea 
prezentului proiect de hotărâre, legală, Motivarea legală: 

Conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu 
modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, 
respectiv art. 42 alin (1) conform căruia ”ședințele Consiliului Local sunt publice”, a Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, în ședințele de consiliul local se 
dezbat probleme cu caracter public, administrativ și obștesc, nicidecum probleme personale. 
Din legislația specificată anterior se poate evidenția faptul că autorităților publice locale chiar li se 
sugerează faptul că pentru ușurarea activității și implicit pentru a-și asigura o mai bună 
transparență a activității decizionale, să-și înregistreze audio-video ședințele (așa cum foarte multe 
primării din județ și din țară o fac de multă vreme) 
 

Din acest motiv, având în vedere prevederile: 
 

 Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 
 Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica, republicata cu modificările și 

completările ulterioare; 
 art. 42, alin. (3) şi (7), art. 45, alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare; 
  

Consider ca este necesar  si oprtun   aprobarea   Proiectului de hotărâre pentru aprobarea înregistrării audio-
video a ședințelor Consiliului Local al Comunei Șincai, Județul Mureș, inclusiv dotarea cu tehnică pentru 
efectuarea înregistrărilor. 
                                             
 
                                                  SECRETAR 
                                              Suciu Ludovica Emilia 

 
 


