
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA PIŞCHIA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.6 
Din 31.01.2018 

pentru modificarea și completarea  Hotărârii nr.7/05.07.2016  
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  

al  Consiliului Local  al Comunei  Pişchia 
 
         Consiliul Local al Comunei Pişchia, judeţul Timiş, 
         Având în vedere: 

- referatul nr.286/26.01.2018 al d-nei Neamțu Elena-Maria, consilier local; 
- raportul de specialitate nr.287/26.01.2018 întocmit de dl.Guran Nicolae-Lucian, consilier 

juridic în cadrul aparatului permanent al Consiliului local; 
- avizul favorabil acordat de Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială,  

buget-finanţe, agricultură; 
         În conformitate cu prevederile: 

- art.2 din O.G.nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Luând în considerare dispozițiile Hotărârii nr.7/05.07.2016 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului Local  al Comunei  Pişchia; 
          În temeiul art.36 alin.3 lit.a, art.45 şi art.54 alin.6 din Legea nr.215/2001, republicată, 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E: 
 
         Art.1 Se aprobă  modificarea prin completarea  art.41 și art.54 din Hotărârea nr.7/05.07.2016 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al  Consiliului Local  al Comunei  
Pişchia, care vor avea următorul conținut: 

1. Art.41 se completează cu alin.5 astfel: 
“(5) Ședințele de consiliu vor fi înregistrate în întregime, iar stocarea înregistrarilor va  

fi în sarcina consilierului juridic al Consiliului Local, folosind în acest sens laptopul achiziționat 
pentru consilieri. Consilierul juridic va avea un user separat, cu parola, și toate înregistrările 
efectuate în ședințele Consiliului Local vor fi stocate și niciun consilier local nu va avea acces la 
ele fără prezența consilierului juridic, consilierul juridic având obligația de a le pune la dispoziția 
consilierilor locali spre ascultare și vizionare ori de câte ori vor fi solicitate. De asemenea, este 
interzisă copierea, multiplicarea, publicarea și distribuirea acestor înregistrări fără acordul scris a 
cel puțin două treimi din numărul consilierilor, excepție făcând solicitările organelor statului. 
Aceste înregistări pot fi folosite doar în scopul întocmirii cât mai corect a proceselor-verbale a 
ședințelor și pentru informarea consilierilor locali.”.  
  2. Art.54 se completează astfel: 
 „Se va crea o adresa de facebook, cu numele de Comuna Pișchia. Administratorul adresei 
va fi d-na Herec Cristina-Mărioara, inspector de specialitate, și va crea un grup închis cu toți 
locuitorii Comunei Pișchia care vor dori să facă parte din acest grup și în acest sens își vor 
exprima intenția prin trimiterea unei cereri către adresa de facebook a Comunei Pișchia. În acest 
grup vor putea fi postate toate informațiile pe care le poate oferi Primăria Comunei Pișchia și 
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Consiliul Local al Comunei Pișchia, informații necesare cetățenilor.  Din acest grup vor face parte 
doar cetățenii Comunei Pișchia, care locuiesc în Comuna Pișchia la momentul exprimării intenției 
de a face parte din grup. În acest grup închis vor fi administratorii grupului Consiliul Local al 
Comunei Pișchia și d-na Herec Cristina-Mărioara, inspector de specialitate. Acest grup va avea 
următorul   Regulament: 

1. Grupul este destinat locuitorilor Comunei Pișchia, indiferent de profesie, etnie,  
naționalitate, etc. 
           2. Postările pe acest grup trebuie să respecte regulile relațiilor sociale de conduită, legislația 
în domeniu în vigoare şi cele enumerate în acest Regulament. Nu sunt admise comentariile triviale 
sau jignitoare la adresa altor membri și nici atacul la persoană, nu sunt permise postările și 
comentariile de natură politică de niciun fel. Orice postare de natură politică va fi ștearsă imediat 
și va fi urmată de mustrarea în privat a persoanei.   
          3. Pirateria este interzisă. În această categorie intră și respectarea drepturilor de autor. 
Fiecare membru este responsabil pentru postările pe care le face, iar în cazul în care postează 
material preluat de pe internet trebuie să respecte regulile de preluare ale sursei. 
          4. Publicitatea (inclusiv link-urile către postări care includ elemente de publicitate) este 
permisă DOAR cu aprobarea în prealabil a administratorilor acestui grup.  
   5. Discuțiile (mesaje, comentarii, etc.) referitoare la organismele profesionale sunt supuse 
următoarelor reguli: jignirile de orice natură sunt interzise, iar propunerile constructive sunt 
încurajate. 
  6. Limitarea responsabilității: Fiecare membru își asumă răspunderea pentru postările, 
comentariile efectuate și opiniile personale. Acestea nu reprezintă neapărat o poziție oficială a 
administratorilor grupului, inclusiv în condițiile în care acestea au fost permise sau nu au fost 
șterse.  
   7. Nerespectarea prezentului Regulament va impune aplicarea uneia (sau mai multora) 
dintre urmatoarele măsuri: avertisment în privat; avertisment public (pe grup); stergerea 
postărilor, mesajelor, comentariilor în cauză; blocarea temporară pe grup; excluderea definitivă 
din grup. 
  8. Sugestii: 

- Înainte de a efectua o postare verificați dacă există deja alte discuții referitoare la speța 
dumneavoastră și doar în condițiile în care nu regăsiți informațiile dorite efectuați postarea. 

- Pentru acuratețea răspunsurilor primite este necesar ca speța să cuprindă toate elementele 
necesare unei evaluări corecte și complete. Cu toate acestea ținem să vă atragem atenția că 
descrierile interminabile vă pot pune în situația ca informația esențială prezentată să se piardă în 
context. Recomandăm: concis și complet.  

- Vă rugăm să abordați un ton moderat în exprimare. 
         Art.2 Cu ducere la îndeplinire se încredințează dl.Guran Nicolae-Lucian, consilier juridic în 
cadrul aparatului permanent al Consiliului local și d-na Herec Cristina-Mărioara, inspector de 
specialitate. 
         Art.3 Hotărârea a fost adoptată cu votul pentru a 10 consilieri din cei 10 prezenţi la şedinţă.  
        Art.4 Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – judeţul  Timiş; 
- Primarului comunei Pişchia; 
- Persoanelor prevăzute la art.2; 
- Cetăţenilor prin afişare. 

 
              

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,         
     Jurj Gheorghe                                     Nicola Otilia–Adriana   
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