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Subsemnații Daniela Cozmeci, Andrei Mozara, Claudiu Bîță și Cristian Dimache, aleși din 

partea Alianței USR-PLUS în cadrul Consiliului Local Bragadiru, Ilfov, cu adresa de contact email 

cristian.dimache@ro.plus  

Sesizare 
 

Privind aspecte de nelegalitate a HCL 29/2021 privind Aprobarea bugetului local general 

consolidat al orașului Bragadiru, pe anul 2021 - publicată în Monitorul Oficial Local la adresa 

  

https://primariaorasbragadiru.ro/downloads/hcldelib/h%2029______2021________.pdf  

Aspectele semnalate în prezenta plângere prealabilă sunt legate de Încălcarea 

prevederilor OUG 57/2019 - Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 

134: 

(3) Data ședinței consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită [...] 

a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziției de convocare pentru ședințele ordinare;[...] 

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință:[...] 

c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; 

 

Coroborate, cele două aliniate citate ale acestui articol din Codul Administrativ indică cu 

maximă claritate faptul că toate documentele pentru proiectele HCL menționate în documentul 

convocator trebuie prezentate către Consilierii Locali în întregime, la data convocării.  

În ciuda a numeroase solicitări privitoare la punerea la dispoziție a documentelor pentru 

proiectul HCL #4 de pe ordinea de zi (trimise către Secretarul General prin mijloace electronice și 

telefonic), proiectul #4 (Aprobarea Bugetului General Consolidat al Orașului Bragadiru, pe anul 
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2021) a fost transmis în totalitate (proiect, anexe, avize, referate, etc.), prin email, la mai puțin 

de 24h de momentul la care ședința CL a fost convocată.  

Precum arătam și în cadrul ședinței din 22.04.2021 (aspect consemnat și în cadrul PV-ului 

ședinței), s-au încălcat prin netransmiterea la timp prevederile Codului Administrativ (citate mai 

sus), nepunerea la dispoziția Consilierilor Locali a materialelor punându-i în imposibilitatea de a 

formula și depune amendamente precum prevede Art. 134 alin (5) lit f) a OUG57/2019. Cererea 

de a fi scos de pe ordinea de zi, pentru a fi votat în cunoștință de cauză și în deplină legalitate, nu 

a fost aprobată. 

Termenul de cinci zile a fost formulat de legiuitor pentru a permite o perioadă de minim studiu, 

orice altă perioadă de timp inferioară celor cinci zile fiind astfel considerată insuficientă pentru 

exercitarea unui vot informat. 

Formatul de prezentare (documente scanate din care părți ale documentului erau ilizibile) 

adaugă asupra unui element de rea credință în prezentarea către Consiliul Local a proiectului de 

importanță majoră, cel al Bugetului Local Consolidat. Din nou, numeroase cereri de furnizare a 

anexelor proiectului HCL în format electronic utilizabil (fișier Excel) au rămas fără răspuns, sau cu 

răspunsuri de genul “Nu permite programul de contabilitate exportul în Excel”. 

O serie de “argumente” au fost aduse în cadrul ședinței din 22.04.2021 pentru a acoperi 

cu motivații încălcarea OUG57/2019, le vom prezenta mai jos pentru a le arăta inadecvarea. 

1. Proiectul HCL a fost în Dezbatere Publică 

 

Acest argument este irelevant, deoarece Proiectul HCL, în forma în care este prezentat 

spre aprobare către Consiliul Local, trebuie să conțină toate referatele comisiilor de 

specialitate, indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare 

proiectele de hotărâri (vezi OUG57/2019 art. 134 alin (5) lit. e). Bineînțeles, în 

conformitate cu legea 273/2006 privind finanțele publice locale, în dezbatere publică a 

fost pusă o ciornă/draft a proiectului bugetului consolidat, fără rapoarte, fără referate, 

fără indicarea comisiilor – deci complet inadecvat pentru votul CL. 

Mai mult decât atât, sus-numita ciornă a proiectului de bugetul pus în dezbatere publică 

diferă, în cadrul veniturilor și cheltuielilor, cu peste 10% față de varianta prezentată 

consiliului local – din nou irelevantă pentru un vot informat, cu diferențe majore de 

structură și valori. “Argumentul” că prin dezbatere publică Consilierii Locali au avut acces 

la buget este nu doar o exagerare ci o confuzie periculoasă între Legea 273/2006 și 

OUG57/2019, fiecare act normativ vizând altă parte a procesului adoptării bugetului local 

(proiectul și centralizarea, respectiv aprobarea de către CL). 

2. S-a așteptat Bugetul aprobat de CJ Ilfov 



Acest “argument” a fost adus pentru prezentarea cu întârziere a proiectului Bugetului 

Local 2021 UAT Bragadiru, pentru a include și sumele alocate de CJ Ilfov. Deși “așteptat”, 

proiectul #4 de pe ordinea de zi nu include elementele (venituri suplimentare) așteptate 

de la CJ Ilfov, dovadă fiind convocarea ședinței extraordinare în doar patru zile de la data 

 adoptării HCL 29/2021. Este  deci o așteptare fără nici un efect, bugetul propus 

spre aprobare nu conține valorile identificate ca fiind alocate după votul bugetului Jud. 

Ilfov de către CJ Ilfov. 

3. Nu s-a contactat Biroul Buget-Contabilitate pentru a solicita informații referitoare la acest 

proiect de HCL 

Acest argument răstoarnă ordinea stabilită de legiuitor prin faptul că în Bragadiru, ca 

 excepție de la restul țării, proiectele HCL nu trebuie să fie trimise consilierilor în 

integralitate de către inițiatori, împreună cu toate elementele stabilite de Codul 

Administrativ – ci consilierii trebuie să ceară, să urmărească și să se documenteze 

individual asupra proiectelor HCL. 

Această răsturnare a prevederilor Codului Administrativ este, din nou, menită să indice 

un  element de rea-credință în prezentarea către autoritatea deliberativă a 

proiectelor HCL. 

 

Per total, considerăm că punerea pe ordinea de zi, votul și adoptarea HCL 29/2021 a 

Consiliului Local Bragadiru au fost exercitate în afara prevederilor legale, cu încălcarea gravă a 

termenelor obligatorii stabilite de lege și în deplină ignorare a Consiliului Local, redus la o anexă 

a instituției primarului și nicidecum Autoritatea Deliberativă a UAT. Faţă de considerentele mai 

sus expuse, vă rugăm domnule Prefect al judetului Ilfov, să vă exercitaţi atribuţiile prevăzute de 

art.255 alin (1) şi (2) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv de a verifica actul 

administrativ sesizat de noi şi a îndeplini procedura legală în consecinţă. 

 

 

 

Vă mulțumim,      21.05.2021 

 

Daniela Cozmeci                                                  Andrei Mozara 

   

Claudiu Bîță                                                          Cristian Dimache  
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