
ROMANIA
JUDETUL BRA$OV

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARAU

HOTARAREA nr.60
Din data de 20 decembrie 2019

privind aproborea Regulamentului de organizare si lunclionare a consiliului Local al
Comunei Pdrdu, jutl. Brasov

Consiliul Local al Comunei Phriu, jude{ul Bragov, intrunit in qedin}d ordinard la data

de 20 decembrie 2019, conform art.133 alin. (l) din ordonanla de Urgenld nr. 57i2019 privind

Codul administrativ.

Avdnd in vedere referatul de aprobare rc.3485102.12.2019 a Viceprimarului cu atribulii de

primar al comunei Pdrdu, precum gi raportul de specialitate secretarului general al comunei nr.

3486102.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functioanre al consiliului

Local al comunei Pdrdu in conformitate cu prevederile OUG nr.5712019 privind Codul

Administrativ;
In conformitate cu dispoziliile aft. 632 din oUG nr.57 /03.07.2019, privind codul

administrativ,
in temeiul prevederilor arr. 129,atin. (3), lit. a), art. 139, alin. (3), lit. D, coroborat cu art' 196,

alin. (l), lit. a) 9i art. 243, alin. (l), lit. a) din oUG w.57103.07.2019, privind codul administrativ,

HOTARA$rE:

Art. I Se aproba Regulamentul de organizare si funclionare al Consiliului Local al Comunei

Pir5u , jud. Bragov, conform anexei care face parte integranta din prezenta hoterere.

Art.2lncepAnd cu data prezentei hoErari inceteazd aplicabilitatea H.C.L. Piriu nr.

7122.07.2016 cu exceptia prevederilor privind constituirea, organizarea si functionarea consiliului
local si validarea mandatelor de consilier local, care rdmdn in vigoare pAni la data desfigurlrii
alegerilor pentru autoritAile administraJiei publice locale care se organizeazi incepind cu anul

2020;
Art. 3 Prevederile art 3, art.5, art. 35 din prezentul Regulament precum qi temeiul din Legea

w.215/2001inceteazd deplin drept la data des{Egurdrii alegerilor pentru autorita}ile administraliei
publice locale care se organizeazi incepdnd cu anul 2020.' Art. 4 Cu aducErea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinleaztr Viceprimarul
Comunei Pdr5u prin compartimentele de specialitate

PR"E$EDINTE DE $EDINTA
PENCIT] AU Contrasemneazi

SECRETAR GENERAL,
BUCELEA MARIA IS ELA

prezenta se comunicS:1 ex. Dosar gedint5 cL, 1ex. lnstitulia Prefectului, 1ex Dosar coleclii HcL, 1ex. Primar,

Prezenta hotSrare s-a aprobat cu 10 voturi ,,pentru".





Anera la HOTARAREA nr. 60/20 decembrie 2019

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI !'T-INCTIONAI{}- A CONSILIULT]I I,OCAL AL
COMT]NEI PARAU

CAPITOLUL I
DISPOZTTII GENERALE

ART.I. Consiliul Local al Comunei Plrdu , judelul Bragov este autoritatea administraliei publice

locale, constituita la nivelul Comuneiui ParAu, pentru exercitarea autoritatii publice legislative pe

baza autonomiei locale, a descentralizdrii si a eligibilitdlii admnistratiei publice. in acest scop,

Consiliul Local Pdrdu hot[riqte. in condiJiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceplia

celor date prin lege in competenta altor autoritati publice Iocale sau centrale.

Potrivit legii, in exercitarea mandatului, consilierii locali - in calitatea lor de reprezenlanli

ai colectivitdlii locale - au indatorirea de a participa la indeplinirea atribuliilor Consiliului Local cu

buna credinla gi fidelitate fa16 de colectivitatea care i-a ales, in serviciul careia se afl6 gi fa[A de care

sunt responsabili. in condiliile legii.
CAPITOLUL II:

CONSTIl'TJ IITEA . ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL
PARAU

ART.2, Numdrul membrilor Consiliului Local al Comuneiui Pdrdu se stabileqte prin Ordin al

Prefectului juderului Brasov . in funclie de numirul locuitorilor rapoftat de Institutul Nalional de

Statistica la data de I ianuarie a anului care precede alegerile. Consiliul Local al comunei Pdr6u

este constituit dintr-un numir de I I consilieri-
nI la data d rii al rilor cntru al erea

autorititilor ministratiei oublice locale care se orq.zntT.eazz nceoAnd cu an ul 2020

(l) Constituirea consiliilor locale se face in termen de 20 de zile de la data desfigurf,rii
alegerilor, dupd indeplinirea prevederilor art. 38 alin.l din Lesea nr. 334/2006 privind finanlarea
partidelor politice gi a campaniilor electorale, cu modificirile gi completf,rile ulterioare. Convocarea

consilierilor declarali aleqi pentru gedinla de constituire se face de catre prefect. La Sedinla de

constituire pot participa prefectul sau reprezentantul siu. precum qi primarul, chiar dac6 procedura

de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizati.
(2) $edinla este legal constituitd daci participi cel pulin doud treimi din numf,rul

consilierilor alegi. in cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, gedinla se va organiza, in

aceleagi condilii, peste 3 zile. la convocarea prefectului. Dacd nici la a doua convocare reuniunea nu

este legal constituita, se va proceda la o noud convocare de c6tre prefect, peste alte 3 zile, in aceleagi

condijii.
(3) In situalia in care Consiliul Local nu se poate reuni nici la aceastd ultimtr convocare, din

cauza absenfei, fhri motive temeinice, a consilierilor. prefectul va declara vacante, prin ordin,

locurile consilierilor ale;i care au lipsit nemotivat de la cele 3 convociri anterioare. daca acestia nu

pot fi inlocuiti de supleanJii inscrigi pe listele de candidali respective, organizindu-se alegeri pentru

completare, in termen de 30 de zile, in condiliile Legii privind alegerea autoritatilor administraliei

publice locale.

(4) Ordinul prefectului prin care se declarl vacante locurile consilierilor care au lipsit

nemotivat poate fi atacat de cei in cauzi la instanJa de contencios administrativ, in termen de 5 zile

de la comunicare. HotArarea instantei este definitivi gi irevocabilS.

(5) Absenla consilierilor de la qedinla de constituire este considerata motivata daci se face

dovada cd aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a fdcut imposibili

ART.3. Constituirca Consiliului l-ocal



prezenla acestora, a unei deplasAri in striinAtate in interes de serviciu sau a unor evenimente de fo4a

majo16.

(6) Lucr[rile gedinlei de constituire sunt conduse de cel mai in vArstd consilier, asistat de 2

consilieri dintre cei mai tineri.

ART..I Constituire Consiliului Local (inccnind cu data des frsuririi aleserilor oentru

aleserea autorititilor ministratiei nublice locale care se organizeazi incenind cu an ul 2020)

(l)Consiliul Local se constituie in cel mult 60 de zile de la data desftrquririi alegerilor

autorit6lilor administratiei publice locale. Anterior constituirii Consiliului Local, mandatele

consilierilor locali declaraJi aleqi sunt validate in condiliile prevazute la art. ll4 din Codul

administrativ.
(2)Dupa validarea mandatelor de consilier local este organizat6 o qedinJi privind ceremonia de

constituire a Consiliului Local, ocazie cu care consilierii locali depun jurdmdntul.

ART. 5 Validarea mandatclor d consil ier local (pAni la data dcslEsuririi alegerilor rrentruc

alegerea autorititilor administra tiei oublice locale care se orqanizeazt incenAnd cu anul2020)
(l) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii

lor, pe intreaga duratd a mandatului, o comisie de validare alcdtuit6 din 3 - 5 consilieri.
(2) Comisia de validare examineaz6 legalitatea alegerii fiecdrui consilier gi propune

consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor,

(3) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai in cazul in care

se constata incAlcarea condiliilor de eligibilitate sau dacl alegerea consilierului s-a fhcut prin fraudi

electorald, constahta in condi!iile Legii privind alegerea autoritalilor administraliei publice locale.

(4) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, in ordine alfabetici, cu votul deschis al

majoritSlii consilierilor prezenli la gedin16. Persoana al cirei mandat este supus validirii sau

invaliddrii nu participi la vot.

(5) Hotararea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacatd de cei interesali la

instanla de contencios administrativ in termen de 5 zile de Ia adoptare sau, in cazul celor absenli de

la qedin{6, de la comunicare.
(6) lnstanta de contencios administrativ se pronuntS in cel mult 30 de zile. in acest caz,

procedura prealabili nu se mai efectueazd, iar hotirArea primei instanle este definitivi gi irevocabild.

(7) Consilierii locali ale cAror mandate au fost validate depun in fala consiliului local

urmdtorul jurimint in limba romdnd'. "Jur sd respecl Constitulia Si legile ldrii si sd fac, cu bund-

credinld, tot ceea ce std in puterile Si priceperea mea pentru binele locuilorilor comunei Pdrdu. ASa

sd-mi ajule Dumnezeu!"
(8) Consilierii locali care refuzA sa depund jurimintul sunt considerali demisiona{i de

drept.

(9) Jurdmdntul poate fi depus qi fEri formu16 religioas6.

( l0) in cazul in care consilierul local declarat ales renuniS Ia mandat inainte de validare sau

refuzi si depuni jurtrmintul, se supune validirii mandatul primului supleant inscris pe lista

partidului politic, a alian[ei politice sau a alianlei electorale respective, daci pAnd la validarea

mandatului partidele gi alianlele politice confirmd in scris apartenenla la partid; in cazul in care

locurile rimase vacante nu pot fi completate cu supleanli, conform legii. iar numirul de consilieri

locali se reduce sub jumatate plus unu, se vor organiza alegeri pa(iale pentru completare. in termen

de 90 de zile.
(ll) DupA validare, in qedinla de constituire a consiliului local, consilierii locali depun

jurdmdntul previzut la art. 32.

( l2) Consiliul local se declard legal constituit, daci majoritatea consilierilor locali validali
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au depus jurimAntul. Constituirea consiliului local se constati prin hot6rdre, adoptati cu votul

majorit6lii consilierilor locali validali.
( l3) Exercitarea mandatului consiliului local debuteazi la data adopttrrii hotiririi prevlzut5

la alin. (12). Durata mandatului consiliului local reprezintA durata intre data de constituire a

consiliului local. in urma desfdguririi alegerilor locale generale, qi ziua anterioara datei de constituire

a noului consiliu local, ca urmare a deslhpuririi unor noi alegeri locale generale.

ART.6 Validarea mandatelor de consilier local (incenind cu data desllsuririi aleserilor

n tru ritl lor adm inistra tet ublice locale care se o anlzeaza Ince ind c

anul 2()20)

(l)Mandatele consilierilor locali declarali alegi sunt validate in cel mult 25 de zile de la data

desfapuririi alegerilor pentru autoritAlile administraliei publice locale de Judecdtoria in a clrci ruza

teritoriali se afl6 circumscriplia electoralS pentru care au avut Ioc alegeri, respective Judecatoria

Fagaras, in proceduri necontencioas[, prin incheiere pronunlatA in Camera de Consiliu, l6ri a fi
aplicabilS procedura de regularizare a cererii.

(2) Mandatul unui consilier local este validat dac6, la data pronunlirii incheierii, consilierul local

declarat ales indeplinepte cumulativ urmltoarele condilii:
a) are domiciliul pe teritoriul unitAtii administraliv-teritoriale in care a fost ales, dovedit prin

actul de identitate in copie;

b) nu qi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazieruljudiciar;
c) nu gi-a pierdut calitatea de membru al panidului politic pe lista cf,ruia a fost ales, urmare a

demisiei sau urnare a excluderii prin hotArdrea definitivd a lorului competent al partidului politic

ori prin hot4rdre definitivl a unei instantei judecatoreiti, fapt dovedit prin confirmirile prevdzute la

art. l2l alin. (l) sau prin hotdrire definitivi a instanJei j udecatore$ti, dupa caz;

d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor qi cheltuielilor

electorale in conformitate cu prevederile legii privind finanlarea activitalii partidelor politice qi a

campaniilor electorale. fapt dovedit prin depunerea raportului, in condiliile legii;

e) nu a renuntat la mandate. in conditiile art.l l5 din Codul administrativ

f) nu a fost ales prin fraudd electoralS constatatd in condiliile legii privind alegerea autoritdlilor

administrafiei publice locale, dovedittr prin documentele privind rezultatele alegerilor inaintate de

cltre biroul electoral de circumscriplie judecitoriei in a cirei razi teritoriald se afl6 circumscriplia

electorala pentru care au fost desfigurate alegeri

(3)Consilierii locali declarali alegi au obligalia transmiterii cItre secretarul general al unitdtii

administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevdzute la alin.

(2) lit. a)-e) in cel mult l5 zile de la data desliqurlrii alegerilor, pentru care li se elibereazi o

confirmare de primire. Termenul de l5 zile este termen de dec[dere, caz in care secretarul general

al unitSlii administrativ-teritoriale transmite Judecitoriei documentele care i-au fost puse la

dispozi!ie iniuntrul acestui termen, precum gi o adresi prin care propune validarea consilierilor care

au depus documentele prev6zute la alin. (2) sau, dupd caz, invalidarea consilierilor care nu au depus

aceste documente.

(4) Secretarul general al unitetii administrativ{eritoriale are obligalia de a transmite

JudecAtoriei in a cirei raztr teritoriali se afl5 circumscriplia electoralA pentru care au avut loc alegeri

, respectiv Judecatoriei Fagaras, documentele doveditoare pentru indeplinirea condiliilor previzute

la alin. (2) lit. a)-e) in termen de 2 zile de la implinirea termenului prevazut la alin. (3), in vederea

valid6rii mandatelor consilierilor locali declarali alegi.

(5) Incheierea Judecitoriei privind validarea sau, dup6 caz, invalidarea mandatelor consilierilor

locali cuprinde numele consilierilor locali ale cdror mandate au fost validate gi se comunictr de indatd



Prefectului gi secretarului general al unitalii administraliv-teritoriale.
(6)ln prima zi lucratoare ulterioard comunicdrii incheierii, secretarul general al unitAlii

administrativ- teritoriale informeazi consilierii locali declara{i ale;i cu privire la validarea

mandatelor lor, supleanlii acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declarali

alegi pi panidele politice sau organizaliile ce6tenilor apa(inand minoritetilor nalionale. Incheierea

iudecitoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicata qi respectivilor consilieri locali

declarati alegi.

(7)in termen de 3 zile de la comunicare, cei interesali pot formula apel impotriva incheierii

Judecitoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se solulioneaza de Tribunalul in a cirui
circumscriptie se afld Judecitoria care a pronuntat incheierea, respective Tribunalului Brasov, in

termen de 5 zile de la depunerea apelului, in procedurA necontencioasi, lirl a fi aplicabili procedura

de regularizare a cererii, hotardrea fiind definitiv6. Holararea se comunicS de indati de la pronuntare

Prefectului, secretarului general al unitalii administrativ-Ieritoriale qi consilierului local declarat

ales.

(8) Pronuntarea incheierii Judecdtoriei, respectiv pronunlarea hotirdrii Tribunalului se poate

am6na. o singurf, datd. cel mult 24 de ore, iar term€nul pentru motivarea Incheierii, respectiv a

Hottrririi este de cel mult 48 de ore de la pronunlare.

ART.7 Renuntarea la mandat inainte dc Y4!x!4I9
(l)Consilierul local declarat ales poate renunla la mandat in cel mult l0 zile de la data

desfdguririi alegerilor, situalie in care comunici, in acelagi termen, sub semnaturd, decizia sa

secretarului general al unitalii administrativ-teritoriale.
(2)Secretarul general al unitalii adm inistrativ-teritoriale transmite Judecdtoriei in a carei r^7a

teritoriali se aflA circumscriplia electoral pentru care au avut loc alegeri , respectiv Judecatoriei

Fagaras, qi Prefectului declara{iile semnate de consilierii locali declarali alegi, previzuli la alin. (l),
in termenul prevAzut la art. ll4 alin. (4) din Codul Administrativ.

ART. 8 Scdinte lc nrivind ccremonia de constituire a Con5{!q!qi!qg4!
(l) Pentru fiecare Consiliu Local din jude1. prefectul convoaca consilierii locali pentru $edinla

privind ceremonia de constituire a Consiliului Local in cel mult 5 zile de la comunicarea incheierii
judecitoriei prevAzute la art. Il4 alin. (5) ori a comuniclrii hotdrArii tribunalului in conditiile art.

ll4 alin. (6) li (7), din Codul adminitrativ, dupi caz, in situatia in care numirul mandatelor de

consilier local, validate, este mai mare decdt primul numar natural strict mai mare decat jumAtate

din numdrul membrilor Consiliului Local stabilit potrivit art. I l2 din Codul administrativ.

(2)Prefectul ii comunicd secretarului general al unitA[ii administrativ-teritoriale data 9i ora

stabilite pentru ledinta privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, la care participa

prefectul, subprefectul sau un reprezentant al Instituliei Prefectului desemnat prin Ordin de cdtre

prefect. In situatii motivate, cu respectarea dispoziliilor alin. (l) . prefectul poate comunica o alta

dati gi alta ora.

(3)Secretarul general al comunei comunici consilierilor locali ale cAror mandate au fost validate

data $i ora gedinjei privind ceremonia de constituire convocatA de prefect, care are loc la sediul

consiliului local.

(4)$edin(a pentru ceremonia de constituire este conduse de cel mai in vdrsti consilier local al

cdrui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale caror mandate au

fost validate.

(5)Consilierii locali ale ciror mandate au fost validate depun jurdm6ntul prevdzut la art. I I 7 din

Codul administrativ, in cadrul qedinlei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local.

(6)ln cazul in care numirul consilierilor locali care au depus jurdmdntul in condiliile alin. (5)
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este mai mic dec6t primul numer natural strict mai mare decAt jumetate din numirul membrilor

Consiliului Local stabilit potrivit art. ll2 din Codul administrativ, prefectul convoac6 consilierii

locali pentru o a doua gedinl6 privind ceremonia de constituire in termen de 20 de zile de la data

primei qedinJe.

(7)ln cadrul celei de a doua gedinle pot depune jurimintul consilierii locali validali care au

absentat de la prima gedinltr 9i supleanlii ale cdror mandate au fost validate in condiliile art. I l9 din

Codul administrative gi consilierii locali validali in condiliile art. I l4 alin. (6) li (7) Cod

administrativ gi care nu au fost convocali la prima qedinld de constituire a Consiliului Local.

(8) Prin exceplie de la dispoziliile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut depune

jurirnAntul. ca urmare a absen{ei pentru motive temeinice, poate depune jurdmAntul in cadrul primei

qedin{e a Consiliului Local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat,

dovediti prin certificat medical, ori situalii precum deplasarea in striinitate in interes de serviciu,

evenimente de fo4d majo16. cum ar fi inundalii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea,

deces in familie ori alte situalii similare.

(9)Consilierul local al ctrrui mandat a fost validat care nu depune jurimdntul nici in cea de a

doua gedinJd privind ceremonia de constituire ori in condiliile prevdzute la alin. (8) sau care refuzd

sI depuni jurim6ntul este considerat demisionat de drept.

(10) Locurile consilierilor locali declarali aleqi ale ciror mandate nu au fost validate sau

care sunt considerati demisionafi de drept gi care nu pot fi completate cu supleanli se declar6 vacante

prin ordin al prefectului in termen de 5 zile de la prima 5edin15 ordinard a Consiliului Local.

ART. 9 ,lurim intul
(l) Consilierii locali alegi al cdror mandat a fost validat depun urmatorul jurtrm6nt in limba

romana: " Jur sd respecl Constitulia Si legile ldrii Si sd fac, cu bunii-credinSd, tol ceea ce sla in

puterile Si priceperea ntea pentru binele locuitorilor comune i/orasului/comuneiui/judelului... ASa sd

imi ajule Dunmezeu! " Formula religioasd de incheiere va respecta libertatea convingerilor

religioase, jurimAntul putand fi depus qi fErS formula religioasi. Jur6m6ntul se imprimi pe un

formular special gi se semneazi. in doud exemplare, de fiecare ales local.

(2) Un exemplar aljurdmdntului se pistreaztr la dosarul de constituire, iar al doilea se inmdneaza

consilierului local ales. Dosarul de constituire se pastreaza de catre secretarul general al comunei.

lararea Consiliului Local ca legal constituitART. l0 Dec

(l) Consiliul Local este legal constituit dacd numirul consilierilor locali care au depus

jurimdntul in conditiile art. ll6 alin. (5)-(7) din Codul administrativ este mai mare decAt primul

numar natural strict mai mare decdt jumatate din numirul membrilor Consiliului Local, stabilit

potrivit art. I l2 Cod administrativ.
(2) Data constituirii Consiliului Local este considerati data desfe$urarii primei gedinle privind

ceremonia de constituire a Consiliului Local, respectiv a celei de a doua, dupd caz.

(3) in termen de 3 zile de la data constituirii Consiliului Local, in condiliile alin. (2), prefectul

emite un Ordin privind constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituire a Consiliului Local,

care se comunica secretarului general al unitilii administrativ-teritoriale gi se aduce Ia cuno$tinl5

publicd.

(4) in situalia in care Consiliul Local nu este legal constituit in condiJiile alin. ( l), in termen de

3 zile de la implinirea termenului prevAzut la art. I l6 alin. (6) din Codul administrative prefectul

emite un Ordin privind constatarea neindeplinirii condiliilor legale de constituire a Consiliului Local.

in care se menlionea/a motivele neconstituirii acestuia.

(5) Ordinul prefectului prevazut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, daca este cazul, $i

situafiile in care este necesara validarea mandatelor supleanlilor Ordinul prefectului care cuprinde
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situatiile in care este necesard validarea mandatelor supleanlilor se comunicd Judecltoriei in a cirei

razA teritorialA se afl6 circumscriplia electoral6 pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice 9i

organizaliilor cetfienilor apa4inand minoriUlilor nalionale care au propus candidali $i secretarului

general al uniElii administrativ-teritoriale.
AR'f. ll Validarea mandatelor suDlean r in cadrul Drocedu rii de constituire a Consil iului

Local
(l) Mandatele suplean{ilor sunt validate de Judec[toria in a ctrrei raza teritorialA se afla

circumscrip(ia electorala pentru care au avut loc alegeri. in procedurl necontencioas6, prin incheiere

pronunlata in camera de consiliu, fari a fi aplicabild procedura de regularizare a cererii. Validarea

mandatelor supleanlilor se realizeazl, in condiliile art. ll4 alin. (2), din codul administrativ, cu

respectarea prevederilor legii privind alegerea autoritAlilor administraliei publice locale in situa{ia

in care consilierul local declarat ales se afld in una dintre urm6toarele situalii:

a) nu este validat ca urmare a neindeplinirii condiliilor previzute la art. ll4 alin. (2) Cod

administrativ;
b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. I l6 alin. (9) Cod administrativ.

(2) in cazul prevazut la alin. (1) lit. a), mandatele supleantilor sunt validate in termen de l0 zile

de la data rlmdnerii definitive a incheierii de invalidare a mandatului consilierului local declarat

ales.

(3)in cazul prev5zut la alin. (l) lit. b), mandatele supleanJilor sunt validate in termen de l0 zile

de la comunicarea ordinului prefectului prevazut la art. I l8 alin. (5) Cod administrativ.

(4) Supleanlii au obligalia transmiterii catre secretarul general al unitilii administrativ-

teritoriale a documentelor doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevazute la art. I l4 alin. (3)

din Codul administrativ cu cel pulin 7 zile inainte de implinirea termenului prev5zut la alin. (2) sau

(3), dupa caz, pentru care li se elibereazd o confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea

documentelor catre secretarul general al unitilii adm inistrativ-teritoriale este termen de decidere,

caz in care secretarul general al unitAlii administrativ-teritoriale transmite Judecatoriei documentele

care i-au fost puse la dispozilie inluntrul acestui termen, precum qi o adresd de informare prin care

propune validarea supleanlilor care au depus documentele prevAzute la art. I l4 alin. (2) sau, dupi

caz, invalidarea supleanlilor care nu au depus aceste documente.

(5) Secretarul general al unitdlii administrativ-teritoriale transmite Judecitoriei documentele

doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevdzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) cu cel pulin 7 zile

inainte de implinirea termenului previzut la alin. (2) sau (3). dupd caz.

(6)Supleantul al cirui mandat a fost validat in condiliile prezentului articol depune jurdmintul

in a doua gedinla privind ceremonia de constituire a Consiliului Local prevAzu6 la art. I l6 sau in

prima qedinlS a Consiliului Local, dupf, caz.

(7) Prevederile alin. (6) se aplicd in mod corespunzAtor supleantului declarat ales al clrui

mandat a fost invalidat de judecdtoria. competenti. in primd instanla, dar care a fost validat prin

hot6rdrea tribunalului.
(8) Supleantul al cdrui mandat a fost validat, care nu depune jurimintul in condiliile alin. (6)

sau, dupd caz. alin. (7) ori care refuzd s6 depuni juramantul, este considerat demisionat de drept.

(9) Prevederile art. I l8 alin. (3) se aplic6 in mod corespunzitor.

ART. 12 Orsanizarea alcserilor nartiale
(l) in situaJia in care Consiliul Local nu a fost constituit in condiliile art. I 18, sunt organizate

alegeri pa4iale de completare in condiJiile legii privind alegerea autoritalilor administraliei publice

locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. I l6 alin. (10).

(2) Alegerile prevAzute la alin. (l) se organizeazd in termen de 90 de zile de la emiterea

6



7

ordinului prefectului prevdzut la art- I l8 alin. (4). in condiliile legii privind alegerea autoritSlilor

administraliei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de cltre Guvern,

la propunerea autoritatilor cu atribulii in organizarea alegerilor locale pe baza solicitarii

prefectului.

ART. 13 Conlirmarea calititii de membru al partidului politic sau orsanizatiei cetitenilor
aparlinand minoritililor nationale a candidatilor declarati alesi si a supleantilor

(l) Partidele politice sau organizaliile cetalenilor apa(inind minoritl1ilor nationale confirma,

sub semnitura persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calitatea de membru a consilierilor

declara{i aleqi qi a supleanlilor, in urm6toarele condilii:
a )in termen de 3 zile de la incheierea de catre biroul electoral de circumscriptie, in conditiile

legii privind alegerea autoritatilor adminstratiei publice locale. a procesului -verbal privind

constatarea rezultatului alegerilor si atribuirea mandatelor

b) in termen de 3 zile de Ia comunicarea incheierii previzutd la art I l4 alin.5 din cod.

c) in termen de 3 zile de Ia primirea ordinului prefectului prevdzut Ia art. I l8 alin. (5) din cod;

d) in termen de 3 zile de la solicitarea secretarului general al unitilii/subdiviziunii
administrativ- teritoriale. in situalia vacan(ei mandatelor de consilieri aleqi pe liste de candidali

constatat6 prin hotdrire a Consiliului Local sau prin ordin al prefectului.

(2) Confirmirile de la alin. (l) sunt transmise, in termenele prevAzute, secretarului general al

un ital iilsu bdiviziu n ii administrativ-teritoriale.
(3) Secretarul general al unitalii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite de indatA

conflrmErile primite judecdtoriei in a cirei razA teritoriala se afli circumscriplia electoral6 pentru

care au avut loc alegeri in vederea validirii mandatelor consilierilor locali declarali aleqi. in

condiliile art.l14. sau a validlrii mandatelor supleanlilor. in condiliile art. I l9 sau art. 122 din cod.

ART, 14 Validarea mandatelor suoleantilor pe durata mandatului Consiliului Local

(l) In caz de vacant5 a mandatelorde consilieri locali, pe durata mandatului Consiliului Local,

mandatele suplean{ilor sunt validate in termen de l0 zile de la data incetdrii mandatului

consilierului local. in condiliile art. 204. de catre Judecatoria in a c6rei razd teritoriald se afld

circumscriplia electorali pentru care au avut loc alegeri in proceduri necontencioasa. prin

Incheiere pronunlatl in Camera de Consiliu, {Iri a fi aplicabili procedura de regularizare a cererii.

Validarea mandatelor supleanlilor se realizeazi cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (2) gi art.

l2l alin. (1) lit. d), alin.(2 )qi (3) din Codul Administrativ. SupleanJii au obligalia transmiterii catre

secretarul general al unitSlii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare prevazute la art.

114 alin.2lit. a)-d) cu cel puJin 5 zile inainte de implinirea termenului de l0 zile. Dispoziliile art.

I l4 alin. (4) -(7) se aplici in mod corespunzdtor.

(2) Consilierul local al cirui mandat a fost validat pe durata mandatului Consiliului Local

depune jurdmdntul in fala Consiliului Local, in termen de l5 zile de la data la care secrelarul

general al unitdlii administrativ-teritoriale l-a informat cu privire la validarea mandatului siu.
(3) Consilierul local declarat ales al cdrui mandat a fost invalidat de Judecdtoria competentd.

in primi instan16, dar care a fost validat prin hotlrirea Tribunalului , depune jurdm6ntul in fala

Consiliului Local , in termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicat[ HotArarea

Tribunalului.
(4) Consiliul Local se convoaca in condiliile art. 134 alin. (l) pentru respectarea termenului

previzut la alin. (2) sau (3 ). dupd caz.

(5) Consilierul Iocal al cdrui mandal a fost validat in condiliile alin. (2) sau (3) care nu depune

jurdrnAntul in termenul de l5 zile ori care refuzd sd depuna jurAmantul este considerat demisionat de

drept, cu exceplia cazului in care se afli in una dintre situa[iile prevdzute la art. I l6 alin. (8).



(6) In cazul in care consilierul local al cdrui mandat a fost validat in condiliile.alin. (2) sau (3)

se afli. pe perioada celor l5 zile prevdzute de aceste alineate, intr-una dintre situaliile previzute la

art. I l6 alin. (8), termenul pentru depunerea jurdmdntului se prelungeqte pdnd la incetarea acestei

situa{ii.
ART. l5 Presed intele de scd inti

(l)Dupd declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii sdi, in termenul

stabilit prin Regulamentul de Organizare qi Funclionare a Consiliului Local, un pre$edinte de

qedin{6, pe o perioad5 de cel mult 3 luni, care conduce $edinlele consiliului 9i semneazA hotlr6rile
adoptate de acesta. Pregedintele de gedinltr se alege prin vot deschis cu majoritate simpl6, prevdzuti

la art. 5, Iit. ee).

(2)Consilierul local ales in condiliile alin. (l) poate fi schimbat din funcJie, la iniliativa a cel

pulin unei treimi din numdrul consilierilor locali in funclie, prin hotirdre adoptatA cu majoritate

absoluti.
(3) In cazul in care pregedintele de 5edin16 lipseqte, la propunerea consilierilor locali, din rindul

acestora este ales un alt preqedinte de qedinJ6, prin hotirire adoptati cu majoritate simplS, care

conduce gedinja respectivl. Acesta exercita pentru aceasta $edintl atribuliile prevAzute de prezentul

Regulament pentru pregedintele de qedinld.

(4) Prepedintele de qedinlS exercitA urmatoarele atribulii principale:

a) conduce Sedinlele Consiliului Local;

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotir6ri $i anunt6 rezultatul votirii, cu

precizarea voturilor " pentru", a voturilor " irnpotrivd" gi a" ablinerilor" numarate $i evidenliate

de secretarul general al UAT in procesul verbal al sedintei

c) semneazl procesul-verbal al qedinlei;

d) asigur6 mentinerea ordinii, in condiliile Regulamentului de organizare gi funclionare a

Consiliului Local

e) supune votului consilierilor locali orice problemd care intri in competenta de solulionare a

Consiliului Local;

f) aplica, daca este cazul, sancliunile prevazute la art.233 alin. (l) sau propune Consiliului
aplicarea unor asemenea sanc(iuni, dupd caz;

g) indeplineqte alte atribulii previzute de lege, de Regulamentul de organizare qi funclionare a

Consiliului Local sau alte insircindri date de catre Consiliul Local.

Conducerea lucrarilor sedintelor consiliului local Pdriu va fi asigurata de presedintele de sedinta,

presedintele care va fi ales in ordinea alfabetica, pe o perioada de 3 luni, din rdndul consilierilor,
cu obliga{ia ca fiecare consilier si conducl gedin(ele consiliului local potrivit prezentului

regulament.

ART. l6 Comisiile de specialitate ale consiliului local
In cadrul Consiliului Local Pdr5u, in functie de specificul local si sfera de atributii conferita de lege,

se organizeaza urmatoarele comisii de specialitate:

l. Comisia de buget finanfe, control, agriculturl, amenajarea teritoriului qi urbanism,
protecfia mediului ;i turism, in urmAtoarea componentA:
- SASEBESIU NICOLAE -pregedinte
- PACURARIU GHEORGHE - membru

- MODORCEA LIVIU- membru

-CALIN LUCIA MARIOARA secretar

2, Comisia pentru munci $i protecrie social, protecrie copii, tineret Ei sport, in
urmetoarea componenta:
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-ITOAFA OVIDIU-pre;edinte
-PENCIU AUREL- membru
-OANA ANCA MARIA- secretar
-ONCIOIU IOAN REMUS membru
3. Comisia pentru activitlji social-culturale, culte, inv5limint' slnitate 9i familie,
juridicl qi de disciplini, in urmatoarea componenlA:
-OANA ANCA MARlA-preqedinte
-COTET CRISTINA- secretar
-MAIER ADRIAN OVIDIU- membru
-PACURARIU GHEORGHE membru

Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
(l)Dupd constituire, Consiliul Local igi organizeazd Comisii de Specialitate, pe principalele

domenii de activitate, in termenul stabilit prin Regulamentul de organizare qi func{ionare a

Consiliului Local.

(2) Pot fi membri ai Comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

(3) Operaliunile desl}gurate in cadrul procedurii de constituire a Comisiilor de specialitate,

domeniile de activitate in care se pot organiza Comisii de specialitate, numf,rul 5i denumirea

acestora, numerul membrilor fiecdrei comisii 5i modul de stabilire a locurilor ce revin fiecdrui grup

de consilieri sau consilieri independenti, precum $i componenla nominali a acestora se stabilesc prin

hotArare a Consiliului Local, cu respectarea configuraliei politice de la ultimele alegeri locale.

Numlrul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.

(4)Numdrul locurilor ce revine fiecirui grup de consilieri sau consilierilor independenli in

fiecare comisie de specialitate se stabilegte de cdtre Consiliul Local, cu respectarea configuraliei

politice de la ultimele alegeri locale.

(5) Nominalizarea membrilor fiecdrei comisii se face de fiecare grup de consilieri. iar a

consilierilor independenJi de chtre Consiliul Local, avAndu-se in vedere, de regul6, opliunea acestora,

pregdtirea lor profesionali gi domeniul in care ipi desliqoarl activitatea. In funciie de numdrul

membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel pufin o comisie gi din cel mult 3 comisii,

dintre care una este comisia de bazi.

ART. l7 Atribut iile comisiilor de sDecialitatc

(l) Comisiile de specialitate au urmItoarele atribuJii principale:

a) analizeazd proiectele de hotdrdri ale Consiliului Local din domeniul lor de activitate;

b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari qi asupra problemelor analizate, pe care le

prezinti Consiliului Local;

c) indeplinesc orice alte atribulii stabilite prin Regulamentul de organizare gi funclionare a

Consiliului Local sau insf,rciniri date prin hotir6ri ale Consiliului Local, dacd acestea au legAtura cu

activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adoptd avize cu majoritate simpld.

AIIT. l8 Prescd intcle si secretarul comisiei de sDecialitatc

(l)Comisiile de specialitate igi aleg, prin votul deschis al majoritdjii absolute a consilierilor

locali ce o compun. cdte un pregedinte $i cate un secretar.

(2) Pregedintele comisiei de specialitale are urmitoarele atribulii principale:

a) asiguri reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu Consiliul Local, aparatul de

specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale 9i cu celelalte comisii;

b) convoacd gedintele comisiei conform procedurii prevdzute in regulamentul de organizare gi

funcfionare a Consiliului Local gi informeazd secretarul general al unitAtii/subdiviziunii

administrativ- teritoriale cu privire la data 9i locul qedinfei;
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c) conduce tedintele comisiei;

d) susline in qedinlele Consiliului Local avizele formulate de comisie;

e) anunli rezultatul votErii, pe baza datelor comunicate de secretar;

f) indeplineqte orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de

regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului sau stabilite de Consiliul Local;

g) comunici secretarului general al unitelii adm inistrativ-teritoriale in termen rezonabil, p6ni la

finalul fiecdrei luni calendaristice, prezenta gi procesele-verbale ale fiecirei gedinle ale comisiei de

specialitate

(3) Pregedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucririle comisiei si participe qi alte

persoane din afara acesteia, dacd apreciazi ca este necesar $i poate participa la lucririle celorlalte

comisii care examineaz[ probleme ce prezintA importanF pentru comisia pe care o conduce.

(4) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atribulii principale:

a) efectueazi apelul nominal qi line evidenla participirii la $edinle a membrilor comisiei;

b) numdri voturile qi il inlormeazi pe preiedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea

fiecirui aviz qi asupra rezultatului votarii;

c) asigur6 redactarea avizelor, a proceselor-verbale gi a altor documente prevdzute de lege;

d) indeplineqte orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare Si funclionare a

Consiliului Local sau insf,rcindri stabilite de comisie sau de citre preqedintele acesteia.

ART. l9 Comisiile speciale si comisiile mixte

( I ) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analizi qi verificare formate din consilieri

locali, pe perioadl determinata, la propunerea unei treimi din numdrul consilierilor locali in funcIie

sau a primarului. Componenla, obiectivele qi perioada de desf6qurare a activitAlilor acestora se

stabilesc prin hotirAre a Consiliului Local. Membrii comisiei aclioneazi in limitele stabilite prin

hotarare.

(2)Comisia de analizd qi verificare prezintl Consiliului Local ori primarului, dup6 caz. la

termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor gi verificirilor efectuate. Raportul

cuprinde, daci este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitS!ii in domeniul supus analizei

sau verificdrii.
(3)Consiliile locale pot organiza, din proprie iniJiativi sau din initiativa primarului, dupi caz,

comisii mixte formate din consilieri locali, funclionari publici 9i alli specialigti' pe perioadi

determinara. Componenta comisiilor mixte, obiectivele gi perioada de desfaqurare a activitalii

acestora se stabilesc prin hotirAri ale consiliilor locale. $edinJele comisiilor mixte sunt publice.

ART. 20 Mandatul Consiliului Local

(l)Consiliul Local se alege pentru un mandat de 4 ani in condiliile legii privind alegerea

autoritati lor administraliei publice locale.

(2) Mandatul Consiliului Local se exercitd de la data la care Consiliul Local este legal constituit

pAni la data la care Consiliul Local nou-ales este legal constituit.

(3)Mandatul Consiliului Local poate fi prelungit, prin lege organicS. in caz de rAzboi sau

catastrofa ori alte situalii expres prevazute de lege atunci c6nd. din cauza acestor situatii, nu pot fi

organizate alegeri in condiliile alin. ( I ).

r\RT. 2l .\tributi ilc Consiliului Local
(l)Consiliul Local are ini[iativA qi hotiraqte, in condiliile legii, in toate problemele de interes

local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenla altor autoritdli ale administraliei

publice locale sau centrale.

(2) Consiliul Local exercitd urmAtoarele categorii de atribulii:

a) atribulii privind unitatea administrativ-teritorial6, organizarea proprie, precum 9i organizarea
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ii functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local 9i ale

societdtilor gi regiilor autonome de interes local;

b) atribulii privind dezvoltarea economico-sociald 9i de mediu a comunei;

c) atribulii privind administrarea domeniului public 5i privat al comunei,

d) atribulii privind gestionarea serviciilor de interes local;

e) atribulii privind cooperarea interinstitulionali pe plan intem 9i extern.

(3) in exercitarea atribuliilor prevazute Ia alin. (2) lit. a), Consiliul Local:

a) aprobi statutul comunei, precum gi regulamentul de organizare 9i

funclionare a Consiliului Local; prin ordin al ministrului de resort se aprobd un model orientativ al

statutului unitAlii administrativ-teritoriale, precum qi un model orientativ al regulamentului de

organizare qi funclionare a Consiliului Local:

b) alege viceprimarul din rAndul consilierilor locali ,la propunerea primarului sau a

consilierilor locali, in condiliile art. 152 alin. (2);

c) aprob6, in condiliile legii, la propunerea primarului, infiinlarea, organizarea li statul de

funcJii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local,

reorganizarea si statul de funcjii ale regiilor autonome de interes local, precum 9i infiinlarea,

reorganizarea sau desfiinlarea de societ5li de interes local gi statul de funclii al acestora;

d) exercitd. in numele unitdlii administrativ-teritoriale, toate drepturile qi obligaliile

corespunzitoare participaliitor delinute la societdli sau regii autonome, in condiliile legii;

e) hotara$te infiinlarea sau reorganizarea de institulii, servicii publice, societSli qi regii

autonome.

in condiliile legii.
(4) in exercitarea atribuliilor prevlzute la alin. (2) lit. b), Consiliul Local:

a) aprobi, la propunerea primarului, bugetul unitilii administrativ-teritoriale, virdrile de credite,

modul de utilizare a rezervei bugetare gi contul de incheiere a exercitiului bugetar;

b) aprobi la propunerea primarului, contractarea 9i/sau garantarea imprumuturilor, precum 9i

contractarea de datorie public[ locald prin emisiuni de titluri de valoare, in numele comunei, in

condiliile legii:

c) stabileqte qi aproba impozitele qi taxele locale, in condiliile legii;

d) aprobi, la propunerea primarului, documentaliile tehnico-economice pentru lucririle de

investi{ii de interes local, in condiliile legii;

e) aprobd strategiile privind dezvoltarea economicd, sociald gi de mediu a unit6tii administrativ-

teritoriale;
f) asiguri un mediu favorabil infiintarii $i/sau dezvoltlrii afacerilor, inclusiv prin valorificarea

patrimoniului existent, precum qi prin realizarea de noi investiJii care sI contribuie la indeplinirea

programelor de dezvoltare economicd regional6 gi locali:
g) asiguri realizarea lucrlrilor qi ia misurile necesare implementlrii qi conformirii cu

prevederile angajamentelor asumate de Romdnia in calitate de stat membru al Uniunii Europene in

domeniul protecliei mediului gi gospodiririi apelor pentru serviciile furnizate cet5lenilor.

(5) Dacd bugetu I unitalii administrativ-teritoriale. previzut laalin. (4) lit.a), nupoatefi adoptat

dupd doud qedin(e consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfigoard

pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget, dar nu mai t6rziu de 45 de zile

de la data publicirii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Rominiei. Partea I.

(6) in exercitarea atribuliilor prevtrzute la alin. (2) lit. c). Consiliul Local:

a) hotAra;te darea in administrare, concesionarea. inchirierea sau darea in folosinJd gratuitA a

bunurilor proprietate publici a comunei, oraSului sau comuneiui, dupd caz. precum 9i a serviciilor
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publice de interes local, in condiliile legii;

b) hot6r6gte vinzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosinti gratuit6 sau

inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, oragului sau comuneiui, dup[ caz, in condiJiile

legii;
c) avizeazi sau aprobi, in condiliile legii, documentaJiile de amenajare a teritoriului giurbanism

ale localitS[ilor;

d) atribuie sau schimb6. in condiliile legii, denumiri de strazi, de pieJe qi de orice alte obiective

de interes public local.

(7)in exercitarea atribuliilor prev6zute la alin. (2) lit. d), Consiliul Local asigurd, potrivit

competenlei sale qi in condiliile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes

local privind:

a) educalia;

b) serviciile sociale pentru proteclia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor

virstnice. a familiei gi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socialf,;

c) s[natatea;

d) cultura;

e) tineretul;

0 sportul;
g) ordinea publici;
h) situaliile de urgenltr;

i) proteclia qi refacerea mediului;
j ) conservarea, restaurarea gi punerea in valoare a monumentelor istorice gi de arhitecturd,a

parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale

j) dezvoltarea urbanS;

k) evidenla persoanelor;

l) podurile gi drumurile publice;

m) serviciile comunitare de utilitati publice de interes local;

n) serviciile de urgenltr de tip salvamont, salvamar $i de prim ajutor;

o) activitalile de administralie social-comunitard;

p) locuinlele sociale gi celelalte unit6[i locative aflate in proprietatea unitdtii administrativ-

teritoriale sau in administrarea sa;

q) punerea in valoare, in interesul colectivitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitalii
administrativ-teritoriale;

r) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

(8) in exercitarea atribuliilor previzute la alin. (2) lit. d), Consiliul Local:

a) sprijin6, in condiliile legii, activitatea cultelor religioase;

b) aprobd construirea locuinJelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinlelor sociale 5i a

utilitalilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.

(9) in exercitarea atribu(iilor prevdzute la alin. (2) lit. e), Consiliul Local:

a) hotara$te, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice rom6ne sau

striine, in vederea finanldrii gi realizdrii in comun a unor acliuni, lucriri, servicii sau proiecte de

interes public local;

b) hot6rdgte. in condiliile legii, infralirea comunei, oragului sau comuneiui cu unifili
administrativ-teritoriale din alte 1[ri:

c) hotiriste, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitiJi administrativ-teritoriale

din 1ar[ sau din strainatate. precum qi aderarea Ia asocialii nalionale gi internajionale ale autoritalilor
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administraliei publice locale. in vederea promovdrii unor interese comune.

( l0) in exercitarea atributiilor previzute la alin. (2) lit. a), b) qi d), Consiliul Local:

a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui

de administrare, lucrdrile qi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea qi funclionarea cl[dirilor
in care iqi desflgoari activitatea autoriteti sau institulii publice a ciror activitate prezintA un interes

local. Bunurile achizilionate pentru dotlri rarnAn in proprietatea unit6lii administrativ-teritoriale;

b) poate asigura. in tot sau in parte, cu acordul instituliei sau autoritelii publice titulare a

dreptului de proprietate sau de administrare, lucrdri de amenajare, dotare gi intretinere a clidirilor
sau terenurilor aflate in proprietatea publicS sau privat6 a statului. in scopul cre$terii nivelului de

atractivitate turistici a unitatii administrativ-!eritoriale. cu conditia ca, prin acordul exprimat,

titularul dreptului si permiti accesul publicului in spa{iile astfel imbunltd{ite pe o perioadl de

minimum 5 ani. Bunurile achizilionate pentru dotAri rdmAn in proprietatea unit6lii administrativ-

teritoriale.
(ll) Pentru realizarea atribuliilor prevazute la alin. (2) Consiliul Local poate solicita

informdri gi rapoarte de la primar, viceprimar gi de la conducdtorii organismelor prestatoare de.

servicii publice qi de utilitate publici de interes local.

(12) Consiliul Local hotf,riqte acordarea unor sporuri 9i a altor facilitali, potrivit legii,
personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului 9i serviciilor publice de interes

local.

(13) Consiliul Local poate conferi persoanelor fizice romdne sau striine cu merite

deosebite titlul de cet[lean de onoare al comunei, oraqului sau comuneiui, in baza unui regulament

propriu. Prin acest regulament se stabilesc gi condiliile retragerii titlului conferit. Acest regulament

poate fi parte inlegranta a statutului unitalii administrativ-teritoriale.

(14)Consiliul Local indeplinegte orice alte atribulii. in toate domeniile de interes local, cu

exceplia celor date in mod expres in competenla altor autoritali publice, precum qi orice alte atribulii
stabilite prin lege.

ART. 22 Institutiile D ublice de inlcres local
(l)Consiliile locale pot infiinla institulii publice de interes local in principalele domenii de

activitate, potrivit specificului gi nevoilor coleclivitilii locale, cu respectarea prevederilor legale gi

in limita mijloacelor financiare de care dispun.

(2)Numirea qi eliberarea din funcJie a personalului din cadrul instituliilor publice de interes local

se fac de conducitorii acestora, in condiliile legii.
(3)Numirea, sancJionarea, suspendarea, modificarea $i incetarea raporturilor de serviciu

/muncd, dupi caz, a conducAtorilor instituliilor prev5zute la alin. (l) se lac de citre primar, prin

dispozitie, in conditiile legii .

ART. 23 Mandatarea consilierilor locali pentru reDrezentarea intereselor unitltii
administrativ- teritorial€

Consilierii locali imputernicili sE reprezinte interesele unitSlii adm inistrativ-teritoriale in
societAli. regii autonome de interes local gi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt

desemna{i, prin hotirAre a Consiliului Local, in condi{iile legii, cu respectarea regimului
incompatibilitatilor aplicabil qi a configuraliei politice de la ultimele alegeri locale.

ART.24 ReDrezentarea in asociatiile de dezvoltare intercomunitarE si la nivelul operatorilor
resionali

Comunele. oragele gi municipiile sunt reprezentate de drept in adundrile generale ale asocialiilor
de dezvoltare intercomunitara qi in adundrile generale ale operatorilor regionali qi locali de cdtre

primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanfi ai unitatilor adm inistrativ-teritoriale in
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adunarile generale viceprimarilor. administratorilor publici. precum $i oricaror alte persoane din

aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei inslitulii publice de interes local.

AR'l'. 25 Tinurile dc sedinte le Consiliului Local
(l) Consiliul Local se intrune$te in gedinle ordinare, cel pu{in o datd pe lund, la convocarea

primarului.

(2) Consiliul Local se poate intruni qi in gedinle extraordinare la convocarea:

a) primarului;

b) a cel puJin unei treimi din numirul consilierilor locali in funcJie;

c) primarului, ca urmare a solicitarii prefectului, in condiliile prevazute la art. 257 alin. (2) din

codul administrativ.

ART. 26 Convocarea scdin or Consi li ulu i l-ocal

(l) Consiliul Local se convoacd dupd cum urmeazS:

a) prin dispoziJie a primarului, in cazurile prevazute la art. 133 alin. (l), alin. (2) lit. a) 9i c) din

cod;

b) prin convocare semnatA de cdtre consilierii locali care au aceaste iniliativa, in cazul prevdzut

la art. 133 alin. (2) lit. b) din Cod.

(2) Consilierii locali sunt convocali in scris sau prin mijloace electronice, prin grija secretarului

general al unitilii adm inistrativ-teritoriale. cel tdrziu in ziua ulterioari primirii de catre acesta a

dispoziliei sau documentului de convocare iniliat de cel pulin o treime din numlrul consilierilor

locali in functie.
(3)Data qedinlei Consiliului Local, precizata cu ocazia convocirii este stabiliti, cu respectarea

modului de calcul al termenelor procedurale, prev5zut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind

Codul de proceduri civild, republicati, cu modificdrile ulterioare, astfel:

a) in termen de 5 zile de la data comunicirii dispozitiei de convocare pentru gedinJele ordinare;

b) in termen de 3 zile de la data comuniclrii dispoziliei sau documentului de convocare pentru

gedinlele extraordinare.
(4) in caz de fo4a majorA gi/sau de maximi urgenli penlru rezolvarea intereselor locuitorilor

comunei, ai oragului sau ai comuneiui/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori in alte situatii

stabilite de Regulamentul de organizare gi funclionare a Consiliului Local, convocarea acestuia

pentru qedinla extraordinari, prin exceplie de la prevederile alin. (3) Iit. b), se face de tndatd.

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmdtoarele informalii despre ;edin16:

a) data. ora gi locul desfdguririi:
b) proiectul ordinii de zi;

c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;

d) modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, potrivit optiunilor acestora,

materialele inscrise pe proiectul ordiniide zil
e) indicarea comisiilor de specialitate cdrora le-au fost trimise spre avizare proiectele de

hoti16ri;
f) invitalia de a formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotirdri.
(6) Secretarul general al unitdlii administrativ-teritoriale transmite Prefectului, sub semnAtura

sa, evidenla prezenlei consilierilor locali la convocirile pentru gedintele care nu s-au putut

desfasura din Iipsa de cvorum . in 3 zile de la data convocarii. Evidenta transmisa prefectului

precizeazi, gi situaliile in care, urmare a ultimei absente, a inlervenit cazul de incetare de drept a

mandatului previzut la aft.204 alin. (2) lit. e).

(6) [n toate cazurile, convocarea se consemneazd in procesul-verbal al qedinlei.

(7) Consiliul Iocal se intrune;te in sedinta ordinartr lunar, in ultima vineri din lun6, la ora 910,
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sedin.td convocatA. de primar

ART.27 Ordi nca de zi
(1) Redactarea proiectului ordinii de zi se asigura de cetre secretarul general al uniElii

adm inistrativ-teritoriale gi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului. ca anexi la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

dupA caz. in condiliile legii.
(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hottrrdri care indeplinesc

condiiiile prevSzute ta art. l16 alin. (8) din cod.

(3)Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotiriri, cu

men{ionarea titlului 9i a iniliatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor

locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informdri ale

conducdtorilor organismelor prestatoare de servicii publice qi de utilitate publicd in unitilile

administrativ-teritoriale, dup6 caz, precum 5i orice alte probleme de interes local.

(4) Proiectul ordinii de zi a qedin{ei Consiliului Local se aduce la cunoftinlA locuitorilor

comunei, ai oragului sau ai comuneiui/subdiviziunii adm inistrativ{eritoriale prin mass-media, prin

afiqarea pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de

publicitate.
(5)in comunele, in oraqele sau in municipiile in care cetalenii apa4inand unei minoritali

nalionale au o pondere de peste 20%o din numdrul locuitorilor, stabilit la ultimul recensamenl,

proiectul ordinii de zi se aduce la cunoqtinla publicd qi in limba minorit[1ii nalionale respective.

(6) Scoaterea unui proiect de hot6rire de pe proiectul ordinii de zi se face in situalia in care

acesta nu indeplinegte conditiile prevAzute la an. 136 alin. (8) sau numai cu acordul ini(iatorului,

dacl acesta indeplineqte condi{iile prevazute la art. 136 alin. (8) din cod.

(7)Ordinea de zi a qedinlei se aprobl cu majoritate simpl6, la propunerea celui/celor care alau

cerut convocarea Consiliului Local.

(8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobi numai pentru probleme urBente cu majoritate simpl6.

(9)in cazul neaprobirii proiectului ordinii de zi, in condiliile prevazute la alin. (7), nu se acordd

indemnizalia cuvenitd consilierilor locali pentru gedinla respectivi-

ART. 28 Proicc t€le de hotlreri ale Consiliului Local

(l) Proiectele de hotirdri pot fi iniliate de primar, de consilierii locali sau de cetalenl.

Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al comunei, al

Compartimentulu i juridic si al celorlalte Compartimente de resort din cadrul aparatului de

specialitate al primarului.
(2) Proiectele de. hotir6ri gi referatele de aprobare ale acestora-se rcdacleazl in conformitate

cu normele de tehnicA legislativa de cAtre Compartimentele de resort din cadrul aparatului de

specialitate al primarului, stabilite de catre acesta, potrivit competentelor specifice ale acestora.

(3) Proiectele de hotdr6ri ale Consiliului Local insolite de referatele de aprobare ale acestora 9i

de alte documente de prezentare qi de motivare se inregistreaza gi se transmit secretarului general

al unitilii administrativ-teritoriale, care le comunica:

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea

analizirii 5i intocmirii rapoartelor de specialitate;

b) Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local in vederea dezbaterii 9i intocmirii avizelor.

(4) Nominalizarea compartimentelor de resort gi a comisiilor de specialitate cdrora li se

transmit proiectele de hotArari ale Consiliului Local, precum 9i celelalte documente, potrivit

prevederilor alin.(3), se face de citre primar impreuna cu secretarul general al unitalii administrativ-

teritoriale.
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(5) Odata cu transmiterea proiectelor de hotirAri se comunicf, qi data de depunere a rapoartelor

5i a avizelor, avindu-se griji ca rapoartele compartimentelor de resort sa poata fi transmise 9i

comisiilor de specialitate inainte de pronunlarea acestora.

(6) Dupi examinarea proiectului de hot6rdre, comisia de specialitate a Consiliului Local emite

un aviz cu privire la adoptarea sau, dupi caz, respingerea proiectului.

(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al comunei, care dispune mlsurile

corespunzatoare inaintirii lui citre consilierii locali qi citre iniliatori , dupa caz, cel mai tarziu in

ziua sedintei

(8) Fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a qedinlei Consiliului Local este supus

dezbaterii numai daci este insolit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare 5i motivare, semnat de ini(iator;

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

d) alte documente prevazute de legislalia speciald.

(8) Secretarul general al unitatii adm inistrativ-teritoriale asigurd indeplinirea condiliilor de la

alin. (8) gi aduce la cunogtinla Consiliului Local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea

ordinii de zi.
(9) Rapoartele gi avizele prevAzute la alin. (8) trebuie intocmite in termenul previzut la alin.

(5), dar nu mai tdrziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotirire propuse pentru a fi

inscrise pe proiectul ordinii de zi a gedinlelor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de

cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotdr6re propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de

zi a qedinlelor extraordinare. ln situajia gedinlelor extraordinare convocate de indatA, rapoartele

compartimentelor de specialitate se intocmesc in proceduri de urgenlA, cel tarziu odatd cu proiectul

hot6rdrii.
(10) Iniliatorul proiectului il poate retrage sau poate renunla, in orice moment, la sus{inerea

acestuia.

ART. 29 Cvorumul scdinlelo r Consiliului Local

( I ) gedintele Consiliului Local se desfEqoari legal in prezenla majoriti{ii consilierilor locali in

funclie.
(2) Prezenla consilierilor locali la gedin!6 este obligatorie, cu excepJia cazului in care acegtia

absenteaza motivat. AbsenJa €ste consideratA motiva6 dacd se face dovada ci aceasta a intervenit

din cauza:

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stAri de sanatate pentru care s-a eliberat

certificat de concediu medical;

b) unei deplasiri in strainetate:

c) unor evenimente de fo4i major6;

d) in cazul decesului soliei/solului consilierului local sau al unei rude de pdnl Ia gradul al ll-lea

a consilierului Iocal ales ori al so(iei/sofului acestuia, inclusiv;

e) alte situa(ii prevdzute in regulamentul de organizare gi funclionare a Consiliului Local.

(3) Consilierul local care absenteazA nemotivat de doud ori consecutiv la gedinlele Consiliului

Local este sanclionat in conditiile art. 233 din Cod

(4)Consilierii locali sunt obligali sd igi inregistreze prezenta in evidenla linutd de secretarul

general al unitali i adm inisrativ-teritoriale.
(5) Consilierul local care nu poate lua parte la Sedinta este obligat sA aducA aceasta situa{ie la

cuno$tinla.secretarului general al unit6liiadministrativ-teritoriale

ART. 30 DeslEsu rarea sedintelor Consil iului l,ocal
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(l) gedinlele Consiliului Local sunt publice.

(2) Caracterul public al pedinlelor Consiliului Local este dat de:

a) accesul celor interesali, in condiliile legii, la procesele- verbale ale qedinfelor Consiliului

Locall
b) accesul celor interesaJi, in condi{iile legii, la proiectele de hotdrAri, la hotirdrile Consiliului

Local. precum qi la instrumentele de prezentare gi de motivare a acestora;

c) posibilitatea cetelenilor cu domiciliul sau regedinla in unitatea/subunitatea administrativ-

teritorialS respectivd de a asista la qedinlele Consiliului Local qi/sau de a le urmiri pe internet, in

condi{iile regulamentului de organizare gi funclionare a Consiliului Local.

(3) Lucrdrile qedinJelor se desfbqoarl in limba romind. in consiliile locale in care consilierii

focali apa4in6nd unei minoritali nationale reprezintf, cel pulin 20Yo din numIrul total, la gedinlele

Consiliului Local se poate folosi 5i limba minoritdlii nalionale respective. in aceste cazuri se

asigu16. prin grija primarului. traducerea in limba rom6nd. in toale cazurile, documentele 5edinlelor
de consiliu local se intocmesc Ai se aduc Ia cunogtinlS publicd in limba romAn6.

(4) La lucrdrile Consiliului Local pot asista $i lua cuvantul, l6rd drept de vot, prefectul,

preiedintele consiliului judelean sau reprezentanlii acestora. deputalii qi senatorii. miniStrii qi

ceilalli membri ai Guvernului, secretarii qi subsecretarii de stat, conducAtorii serviciilor publice

deconcentrate ale ministerelor gi ale celorlalte organe centrale, conducitorii compartimentelor de

resort gi conducAtorii organismelor prestatoare de servicii din unitatile administrative teritoriale, in

problernele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum gi alte persoane inleresate, in

condiliile prevdzute in regulamentul de organizare qi funclionare a Consiliului Local.

(5) Dezbaterea proiectului de hotdrire sau a problemelor se face, de reguli, in ordinea in care

acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobatd in conformitate cu prevederile prezentului cod qi ale

regulamentului de organizare qi funclionare a Consiliului Local.

(6) Pregedintele de gedinl6 este obligat si asigure luarea cuvintului de citre iniliator pentru

suslinerea proiectului de hotirdre ori de cdte ori acesta o solicitS, precum 5i de citre delegatul

sitesc, dupS caz.

(7) Consilierii locali participd la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvdnt. Consilierii locali sunt

obligali ca in cuvantul lor sd se refere exclusiv la problema care lormeazi obiectul dezbaterii.

(8) Pregedintele de qedinlS are dreptul str limiteze durata ludrilor de cuvint. in funclie de

obiectul dezbaterii. in acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat

fiecirui vorbitor, precum gi timpul total de dezbatere a proiectului.

(9) Pregedintele de $edinla permite oricAnd unui consilier local si r[spundf, intr-o problemd de

ordin personal. in probleme prevazute de Regulamentul de organizare gi functionare a consiliului

sau atunci cind a fost nominalizat de un alt vorbitor.
( l0) Pre$edintele de gedinli sau reprezentanlul oricirui grup de consilieri locali poate propune

incheierea dezbaterii unei probleme puse in disculia Consiliului Local. Propunerea de incheiere a

dezbaterii se supune votului. iar disculiile se sisteaza dacA propunerea este adoptata cu majoritate

simpli.
(ll) Este interzisi adresarea de insulte sau calomnii de cltre consilierii locali prezenti la $edinta,

precum gi dialogul dintre vorbitori qi persoanele aflate in sald.

(12) Asupra proieclelor de hotdr6ri au Ioc dezbateri generale gi pe articole, consilierii locali,

precum qi ceilalli iniliatori prezenli la qedinld put6nd formula amendamente de fond sau de forma.

Amendamentele se supun votului Consiliului Local in ordinea in care au fost formulate.

( l3) Sinteza dezbaterilor din qedin{ele Consiliului Local, precum gi modul in care gi-a exercitat

votul fiecare consilier local in parte se consemneazi intr-un proces-verbal, semnat de presedintele
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de gedinli qi de secretarul general al comunei.

(14) Pregedintele de 9edin15. impreunl cu secretarul general al comunei i;i asum6. prin

semnaturA, responsabilitatea veridiciUlii celor consemnate.

(15) La inceputul fiecdrei qedin{e, secretarul general al comunei supune spre aprobare

procesul-verbal al gedinlei anterioare. Consilierii locali qi primarul au dreptul ca, in cadrul Sedinlei

curente a Consiliului Local, sA conteste conlinutul procesului-verbal Si sa cear6 menlionarea exacti

a opiniilor exprimate in gedinta anterioarA.

(16) Procesul-verbal semnat de preqedintele de qedint[ qi de cltre secretarul general al

comunei, precum gi documentele care au fost dezbatute in gedinta anterioard, se depun intr-un

dosar special al gedinlei respective, care se numeroteazi qi se sigileazd de preqedintele de 9edin15

gi de secretarul general al comunei. dupd aprobarea procesului-verbal sau de catre persoana cu

atribuliiin acest sens. desemnatd in condiliile legii.
( I 7) in termen de 3 zile de la data aprobdrii procesului-verbal al qedin!ei, secretarul general al

comunei afiqeazd la sediul primiriei qi publicd pe pagina de internet a comunei o copie a

procesului-verbal al gedinlei.

ART. J I Adoptarca hotlririlor Consiliului Local
( I ) 'in exercitarea atribuliilor ce ii revin, Consiliul Local adoptd hotdrdri, cu majoritate absolutd

sau simpl6, dupl caz.

(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (l), hotlririle privind dobindirea sau instrlinarea

dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptd de Consiliul Local cu majoritatea

calificata definita la art. 5 lit. dd), de doul reimi din numdrul consilierilor locali in func1ie.

(3) Se adoptd cu majoritatea absolut6 prevazutd la art. 5 lit. cc) a consilierilor Iocali in funclie

unnitoarele hotirAri ale Consiliului Local:

hotdrdrile privind bugetul local;il

b

c

hotdrdrile privind contractarea de imprumuturi, in condiliile legii;

hotirArile prin care se stabilesc impozite qi taxe locale;

d) hotiririle privind participarea la programe de dezvoltare judeleand. regionali. zonala sau

de cooperare transfrontaliera

e) hotdrdrile privind organizarea qi dezvoltarea urbanistici a localit5lilor gi amenajarea

teritoriului;
f1 hotirdrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritAli publice, cu persoane juridice

rom6ne sau strdinei
g) hotdririle privind administrarea patrimoniului;

h) hotararile privind exercitarea atribuliilor prev1^)rc la art.92 din cod;

i) alte hotdriri necesare bunei funclioniri a Consiliului Local, stabilite prin legi speciale sau

regulamentul de organizare gi funclionare a Consiliului Local.

(4) Votul consilierilor locali este individual qi poate fi deschis sau secret.

(5) Votul deschis se exprimi prin oricare din urmdtoarele modalitali:

a) prin ridicarea mAinii;

b) prin apel nominal, efectuat de pregedintele de qedintd

c) electronic.
(6) Consiliul Local poate stabili ca unele hotdriri sI fie luate prin vot secret. Hotiririle cu

caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu excepliile
previzute de lege.

(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(8) Redactarea buletinelor de vot trebuie si fie Ihrd echivoc. Pentru exprimarea op[iunii se
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folosesc, de reguli. cuvintele " da " sau 'nu " .

(9) Buletinele de vot se introduc intr-o umf,. La numararea voturilor nu se iau in calcul

buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea consilierului local sau au fost folosite ambele

cuvinte prevazute la alin. (8).

(10) Abtinerile se numara la voturile impotrivd.
( I I ) Daca pe parcursul desllquririi gedinlei nu este intrunitd majoritatea legala necesara pentru

adoptarea proiectului de hotir6re, prcgedintele de gedint6 amanA votarea pind la intrunirea acesteia.

(12) Daca in urma dezbaterilor din gedinla Consiliului Local se impun modific[ri de fond in

conlinutul proiectului de hotirdre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali

9i cu acordul majoritalii consilierilor locali prezenli, pregedintele de gedinli retransmite proiectul

de hotdrAre, in vederea reexamindrii de cEtre ini!iator gi de citre compartimentele de specialitate.

( I 3) Proiectele de hotiriri respinse de Consiliul Local nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia

in cursul aceleiaqi qedinle.

ART. 32 Scmnarea si contrasemnarea hotiririlor Consiliului Local
( I ) Dupa desfdgurarea qedinlei, hotiririle Consiliului Local se semneazi de c[tre preqedintele

de gedinli gi se contrasemneazi, pentru legalitate, de catre secretarul general al comunei.

(2) in cazul in care pregedintele de gedinJi refuzi . in scris, si semneze, hotlrdrea Consiliului

Local se semneazi de cel pulin 2 consilieri locali dintre cei care au parlicipat la qedinld. Modalitatea

de desemnare a acestor consilieri se stabilegte prin regulamentul de organizare qi funclionare a

Consiliului Local, respectiv dupa regula de la investirea consiliului local , varsta : celor mai in

varsta si a celor mai tineri .

(3)Secretarul general al comunei nu contrasemneaza hotlrdrea in cazul in care consideri ci
aceasta este ilegali; in acest caz, in urmatoarea qedinJl a Consiliului Local, depune in scris 5i expune

in fala acestuia opinia sa motivati, care se consemneazi in procesul- verbal al gedinlei.

ART. 33 Functionarea comisiilor de soecialitate
(l)Comisiile de specialitate lucreazi in plen qi delibereazd cu votul majoritatii simple a

membrilor lor.
(2)Participarea membrilor comisiei la qedinlele acesteia este obligatorie. DacA absenlele

continui, firi a fi motivate, pregedintele comisiei poate propune Consiliului Local aplicarea

sancliunilor prevf,zute la art.233 din Cod.

(3)Comisia poate invita sd participe la gedinlele sale specialiqti din cadrul aparatului de

specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sd participe Ia $edintele comisiei 9i

iniliatorii propunerilor ce stau la baza lucririlor comisiei. Comisia poate invita qi alte persoane care

si participe la dezbateri.

(4) $edinlele comisiei de specialitate sunt, de regul6, publice.

(5)Comisia poate hotari ca unele ;edinle sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sI se

desfigoare cu uqile inchise.

(6) Ordinea de zi se aprobS de comisie la propunerea pregedintelui. Oricare dintre membrii

comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(7) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3 zile

inainle sau de indata . in situatia sedintelor convocate in conditiile art.134 alin.4
(8 ) $edinlele comisiilor de specialitate se desfEqoari inaintea qedinlelor Consiliului Local, atunci

cind ordinea de zi a qedinlei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotirAri asupra cirora i se

solicita avizul.
(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotirdri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de

citre secretarul general al unitalii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pregedintele acesteia

l9



desemneazi un consilier local care prezintd in cadrul qedinlei proiectele qi, dupi caz, celelalte

probleme aflate pe ordinea d e zi, care nu sunt prezentate de iniliator.

(10) Secretarul comisiei, sau in lipsa acestuia , consilierul local desemnat in conformitate cu

alin.(9) intocmegte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor ii a

propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor

consilierilor locali prezenli.

(l l)Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesare, atAt amendamentele 5i

propunerile acceptate. cdt 5i cele respinse.

(12) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general al unitilii administrativ- teritoriale,

care asigura transmiterea acestora cdtre consilierii locali. cel mai tdrziu inainte de aprobarea ordinii

de zi.
(13) Votul in comisii este, de regulA, deschis. in anumite situalii comisia poate hotAri ca votul sA

fie secret, stabilind. de [a caz la caz. gi modalitatea de exprimare a acestuia.

( l4) Lucririle qedinJelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-

verbal. Dup[ incheierea gedintei, procesul-verbal este semnat de cdtre pregedintele 9i secretarul

comisiei.
(15 ) Pregedintele poate incuviinla ca procesele-verbale ale gedinlelor si fie consultate de

alte persoane interesate care nu au participat la gedin!i, cu excepJia proceselor-verbale intocmite

in gedinlele ale c[ror lucriri s-au desfEgurat cu ugile inchise.

ART.3{ Delegatul sltesc
(l)Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleqi in consiliile locale sunt reprezentali la

gedintele Consiliului Local de un delegat sdtesc. Delegatul sAtesc este asimilat aleSilor locali.

(2)Delegatul satesc este ales pe perioada mandatului Consiliului Local, in termen de 20 de zile

de la data constituirii acestuia, de o adunare s6teasca, convocata de primar cu cel pulin l5 zile inainte

qi desfhgurati in prezenJa primarului sau a viceprimarului qi a secretarului general al unitalii

administrativ-teritoriale.
(3) Alegerea delegatului sAtesc se face cu majorilatea voturilor celor prezenli la aceasta

adunare, consemnata intr-un proces-verbal care se prezintf, in prima gedinl6-a Consiliului Local- La

adunarea sdteascd pot participa toli cetdtenii cu drept de vot din satul respectiv.

(4) Incetarea de drept a mandatului delegatului satesc are loc in urmltoarele situalii:

a) demisie;

b) validarea, in calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul in satul al cdrui

delegat este;

c)schimbarea domiciliului intr-un alt sat. inclusiv ca urmare a reorganizarii uni6lii
adm inistrat iv- teritoriale respective:

d)condamnarea, prin hotlrare judecetoreascA rimasl definitivi, la o pedeapstr privativi de

libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;

e) punerea sub interdiclie judecitoreascA;

f; pierderea drepturilor electorale;

g) deces.

(5) In situaliile prevdzute Ia alin. (4) se alege un nou delegat satesc, cu respectarea

prevederilor alin. (l)-(3), care se aplicf, in mod corespunzator.

(6) Adunarea sAteasca, convocata de cdtre primar, poate hotlri oricdnd eliberarea din

funcJie a delegatului satesc 5i alegerea, in termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane

in aceastd functie, in condiJiile alin. (2) care se aplici in mod corespunzAtor.

(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintl, delegalii siteqti sunt
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invitali in mod obligatoriu. Delegalii sAtefti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele

discutate. opinia lor fiind consemnata in procesul verbal al sedintei .

ART. 35 Situatiile de dizolvare a Consiliului Local (pinI la data desfrsuririi aleserilor oentru

alegerca au toritl tilor administratiei nublice locale care se o rganrzeaza lnceDa nd cu anul 2020)

(l) Consiliul local se dizolvi de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvi de

drept:

a) in cazul in care acesta nu se intruneite timp de doud luni de mandat consecutiv. degi a fost

convocat conform prevederilor legale;

b) in cazul in care nu a adoptat in 3 qedinle ordinare consecutive nicio hotirdre;

c) in situalia in care numirul consilierilor locali se reduce sub jumdtate plus unu $i nu se poate

completa prin supleanli.
" Luna de mandat " a consiliului local avut6 in vedere pentru indeplinirea conditiilor prevAzute

la alin. ( l) lit. a) li b) este, de reguli, diferiti fatl de luna calendaristic6.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al unitdlii adm inistrativ-teritoriale. prefectul sau

orice alt6 persoana interesati poate si sesizeze instanla de contencios administrativ cu privire la

cazurile previzute la alin. (l). lnstanta analizeazl situalia de fapt qi se pronunla cu privire la

dizolvarea consiliului local. Hotdr6rea instanfei este definitivi 9i se comunici prefectului.

(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin reGrendum local, organizat in condiliile legii.

Referendumul se organizeazi ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel pulin 25%

din numirul cetdlenilor cu drept de vot inscrigi pe listele electorale ale unitelii administrativ-

teritoriale.
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevazut la alin. (3) se suporti din bugetul

local.
(5) Referendumul local este organizat, in condiliile legii, de cdtre o comisie numita prin ordin al

prefectului, compusA dinlr-un reprezentant al prefectului, c6te un reprezentant al primarului, al

consiliului local qi al consiliului judeJean gi un judecdtor de la judecitoria in a cdrei jurisdiciie se

afla unitatea administrativ-teritoriald in cauzA. Secretarul comisiei este asigurat de institutia

prefectului.

(6) Referendumul estevalabil daci s-au prezentat laurnecel pu{injumf,tate plus unudin numdrul

total al locuitorilor cu drept de vot.

(7) Activitatea consiliului local inceteaza inainte de termen dac6 s-au pronunlat in acest sens cel

pulin jumatate plus unu din numarul total al voturilor valabil exprimate.

(8) PinA la constituirea noului consiliu local, primarul sau. in absenta acestuia, secretarul general

al unitelii administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, oragului sau

comuneiui, potrivit competenlelor gi atribuliilor ce ii revin, potrivit legii.

(8^l) in situalia excepjionala in care primarul se afl6 in imposibilitatea exercitirii mandatului in

conform itate cu prevederile art. 60 sau afi. 69-7 | . consiliul local este dizolvat in condiliile alin. (l)-

(6),iar funclia de secretar general al unitAlii administrativ-teritoriale este vacanti, prefectul numeqte

prin ordin o persoana, prin deta$are in conditiile art.89 alin. (l) ti .(2) Si, dupA caz..- art.- 92 din

Lesea nr. 188/ 1999 privind Statutul funclionarilor publici. republicatd. cu modificirile qi

completirile ulterioare, care si exercite atribuliile de secretar general al uniti{ii administrativ-

teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei. oraSului sau comuneiui, pan6 la

ocuparea funcliei publice de conducere de secretar general in conformitate cu prevederile legislaliei

privind funcJia publicd qi funclionarii publici.

(8^2) Persoana desemnata potrivit prevederilor alin. (8Al) trebuie sd indeplineasci condiJiile de

studii si vechime in specialitatea studiilor in condiliile prezentei legi 9i ale legislaliei privind funcJia
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publica $i funclionarii publici.

(8^3) in situalia prevdzuti la alin. (8Al), prefectul trebuie sd solicite cu celeritate Agentiei

NaJionale a Funclionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcliei de conducere

de secretar general al comunei, oragului sau comuneiui, dupd caz, in conditiile legii.

(8^4) Numirea in func{ia de secretar general al comunei, oragului sau comuneiui. dupl caz, se

facc, in situalia prevazuta la alin. (8^3), de c6tre prefect, la propunerea Agen(iei NaJionale a

Funclionarilor Publici.

(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniJiativi sau din initiativa primarului, dupi caz,

comisii mixte formate din consilieri locali. func{ionari publici 9i alli specialigti, pe perioadi

determinati. ComponenJa comisiilor mixte, obiectivele gi perioada de desfh5urare a activitAlii

acestora se stabilesc prin hotarari ale consiliilor locale. $edinlele comisiilor mixte sunt publice.

(l)in cazul dizolvirii consiliului local in condiliile art. 33 alin. (l) lit. a) 9i b). acesta se

reconstituie din membrii supleanli, convocarea consilierilor supleanli fiind fhcut6 de cAtre prefect.

(2) $edinla de reconstituire este legal intrunita daca la aceasta participd un numar de membri

supleanli mai mare decat jumatate plus unu din numtrrul total al consilierilor din consiliul local

respectiv.

(3) Prevederile art. 3 alin. (2)-(5) 9i ale art. 5 se aplicl corespunzitor.

ART. 36 Situatiile de dizolvare a Consiliului Local (incepAnd cu data deslis urlrii alegerilor

ncntru alegerea autoritl tikrr administra tiei nublice locale care sc o rq-a.ntzca7,a. lncenAnd cu

anul 2020)
( I ) Consiliul Local se dizolvd de drept sau prin referendum local. Consiliul Local se dizolvi de

drept:

a) in cazul in care acesta nu se intrunelte cel pulin intr-o qedinjd ordinard sau extraordinari, pe

durata a patru luni calendaristice consecutive, degi a fost convocat conform prevederilor legale;

b) in cazul in care nu a adoptat nicio hotdrire in 3 pedinle ordinare sau extraordinare linute pe

durata a patru luni calendaristice consecutive;

c) in cazul in care numlrul consilierilor locali in funcjie este mai mic dec6tjumltatea numtrrului

membrilor Consiliului Local 9i nu a putut fi completat cu suplean[i in condiliile art. 122 din Cod

(2)Primarul. viceprimarul.,secretarul general al unitatii adm inistrativ-teritoriale, prefectul sau

orice alta persoana interesata sesizeaza instanta de contencios administrative cu privire la cazurile

prevAzute la alin. (l). lnstanla analizeazd situalia de fapt qi se pronunta cu privire la dizolvarea

Consiliului Local. Hot[rirea instantei este definitivi 9i se comunicl prefectului.

AIIT. 37 Rcfcrendumul local
(l)Consiliul Local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in condiliile legii.

Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel pulin 25%

din numdrul cetatenilor cu drept de vot inscriEi in Registrul electoral cu domiciliul sau re$edinta in

unitatea administrativ-teritoriala.
(2)Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele gi prenumele, data 9i locul

naqterii, seria qi num[rul buletinului sau ale c6(ii de identitate $i semnatura olografa ale cetalenilor

care au solicitat organizarea referendumului.

ART. 38 Orsanizarea refe rendumului Iocal

(l)Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suporta din bugetul comunei.

(2)Referendumul local este organizat de catre o comisie numiti prin ordin al prefectului,

compus6 dintr-un reprezentant al prefectului, cdte un reprezentant al primarului, al Consiliului Local

gi al consiliului judelean qi un judecitor de la judecitoria in a clrei razd teritorialS se afla unitatea

administraliv-teritorial6 in cauza. Secretariatul comisiei este asigurat de institulia prefectului.
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(3) Referendumul local este valabil dacd s-au prezentat la urne cel pulin 30% din numdrul total

al locuitorilor cu drept de vot inscrifi in Registrul electoral cu domiciliul sau repedinla in comuna.

Activitatea Consiliului Local inceteazl inainte de termen daci s-au pronuntat in acest sens cel pulin
jumltate plus unu din numirul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a

fost validat in condiliile legii.
ART. 39 Orsanizarea alcserilor duoi dizolvarea Consiliulu i Local sau duni validarca

rezultatului referendumului
( I )in termen de maximum 90 de zile de la riminerea definitiva a hotiririi judecdtoregt i prin care

s- a constatal dizolvarea Consiliului Local sau, dupd caz, de la validarea rezultatului referendumului

se organizeazd alegeri pentru un nou consiliu local.

(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de cAtre Guvern,la

propunerea autoritatilor cu atribulii in organizarea alegerilor locale, pe baza solicitarii prefectului .

ART. 40 Rezolvarea treburilor nublice curente in cazul dizolvirii Consiliului Local
( I )P6nd la constituirea noului consiliu local. primarul sau. in absenla acestuia, secretarul general

al unit6lii administrativ-teritoriale rezolvd problemele curente ale comunei, oragului sau comuneiui,

cu respectarea competenlelor qi atribuliilor ce ii revin, potrivit legii.
(2)in situalia exceplionala in care Consiliul Local a fost dizolvat in condiliile art. 143, primarul

se afli in imposibilitatea exercitarii atribuliilor sale ca urmare a incetirii sau suspenddrii mandatului

sau ori a altor situalii previzute de lege, iar funclia de secretar general al unitalii/subdiviziunii

administrativ-teritoriale este vacanti, prefectul numegte prin ordin o persoanA prin detagare, in

condiliile pA4ii a Vl-a titlul II, care si exercite atribuliile de secretar general al unitiliiisubdiviziunii
administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei, oragului sau comuneiui,

pdnl la ocuparea funcliei publice de conducere de secretar general al unitilii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale in condiliile legii.

(3)Persoana desemnate potrivit prevederilor alin. (2) trebuie si indeplineasci condiliile de studii

qi vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcliei de secretar general al comunei

prevdzute la titlul VII al prezentei p[(i qi la partea a Via titlul ll.
(4)in situaJia prevazutd la alin. (2), prin exceplie de la prevederile pa4ii a Vl-a titlul Il din

prezentul cod, concursul pentru ocuparea funcliei publice de conducere de secretar general al

comunei, al oragului sau al comuneiui, dupd caz. se organizeazd de institulia prefectului.

(5)Numirea in func1ia de secretar general al comunei, al oraqului sau al municipiului , dupd

caz, se face. in situalia prevazuta la alin. (2) sau in situaJia in care procedura de organizare a

concursului a fost demarati anterior situaliei exceplionale previzute la alin. (2), de catre prefect,

dac6 nu a incetat situalia care a determinat imposibilitatea exercit6rii atribuliilor de c6tre primar.

ART.{l Rolul. numirea s i eliberarea din functie a l'icenrimarului
/1/ Viceprimarul este subordonat primarului gi. in situaliile prevazute de lege. inlocuitorul de

drepl al acesluia. situatie in care exercitd. in numele primarului. atributiile ce ii revin acestuia.

Primarul poate delega o parte din atribuliile sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales. prin vot secret, cu majoritate absoluta, din rdndul membrilor

Consiliului Local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3)Exercitarea votului se flce pe bazi de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeazd

prin hotdrire a Consiliului Local.
(4) in situalia in care se aleg doi viceprimari. sunt declaraJi aleqi candidalii care au oblinut votul

majorittrlii absolute. in aceasti situalie, Consiliul Local desemneazi, prin hotirAre, care dintre cei

doi viceprimari exercitd primul calitatea de inlocuitor de drept al primarului.

(5)Eliberarea din func[ie a viceprimarului se poate face de Consiliul Local, prin hotdrire
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adoptata, prin vot secret, cu majoritatea a doua treimi din numlrul consilierilor in func1ie, la

propunerea temeinic motivata a primarului sau a unei treimi din numdrul consilierilor locali in

func{ie. Eliberarea din funclie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului

Consiliului Local.
(6)La deliberarea qi adoptarea hotiririlor care privesc alegerea sau eliberarea din funclie a

viceprimarului participA ti voteaza consilierul local care candideazd la funclia de viceprimar.

respectiv viceprimarul in func!ie a cirui schimbare se propune.

(7)Pe durata exercitirii mandatului, viceprimarul i9i pdstreazl statutul de consilier local, fXri a

beneficia de indemnizagia aferenti acestui statut. fiindu-i aplicabile incompatibilitdlile specifice

funcliei de viceprimar prevdzute de cartea I titlul IV din Lesea nr. l6l12003. cu modificarile 9i

complet5rile ulterioare.
(8)Durata mandatului viceprimarului este egal[ cu durata mandatului Consiliului Local. in cazul

in care mandatul Consiliului Local inceteazi sau inceteazi calitatea de consilier local, inainte de

expirarea duratei normale de 4 ani. inceteazA de drept gi mandatul viceprimarului, iard vreo altd

formalitate.

ART.42 Susnendarea mandatului de consilier [q44!

(l) Mandatul de consilier local se suspendi in urmtrtoarele situaJii:

a) a fost dispusd mdsura arestSrii preventive;

b) a fost dispusi mdsura arestului la domiciliu ;

c) a fost insarcinat de citre consiliul din care face parte, de cAtre Guvern sau de citre Parlament

cu exercitarea unei misiuni in {ar[ sau in strainatate.

(2)Misurile prevazute la alin. (l) lit. a) $i b) dispuse in condiliile l-e ii nr. 135/2010 cu

modificdrile qi completdrile ulterioare. se comunici de indatd de catre instanla de judecatA

prefectului care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constatA suspendarea

mandatului.
(3)Documentele cor€spunzAtoare situaliei previzute la alin. (1) lit. c) se comunicd de cdtre

emitent, in termen de 5 zile lucritoare de Ia desemnare, secretarului general al unitilii administrativ-

teritoriale gi primarului iar in prima qedinli ulterioari comunicArii Consiliul Local se ia act de

aceasd situalie, prin hotirAre.

(4) Suspendarea dureazd pind la incetarea situatiei prevazute la alin. ( l).
(5)Ordinul de suspendare emis pentru situaliile previzute la alin. (l) lit. a) 9i b). respectiv

hotdr{rea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in condiliile alin. (l) lit. c) se

comunicd de indati consilierului local. in termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului.

rcspectiv hotirdrii consiliului. dupd caz.

(6)in cazul in care fa16 de consilierul local al clrui mandat a fost suspendat in condiliile alin. (1)

lit. a) $i b), a fost dispusi clasarea ori renuntarea la urmirirea penald sau instanta judecatoreasca a

dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul la despigubiri, in condiliile legii.

AI{'I'. ,13 Inceta rca mandatului de consilier local
(l)Calitatea de consilier local inceteaztr la data declaririi ca legal constituit a noului consiliu

ales.

(2)Calitatea de consilier local inceteazi de drept inainte de expirarea duratei normale a

mandatului, in urmAtoarele cazuri:

a) demisie;

b) constatarea gi sanclionarea. in condiliile Legli nr . 17 612010, cu modificirile gi completlrile

ulterioare, a unei stlri de incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului intr-o altd unitate administrativ-teritoriald, inclusiv ca ulrnare a
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reorganizarii acesteia;

d)lipsa nemotivati de la mai mult de 3 gedinle ordinare gi/sau extraordinare consecutive ale

consiliului, desfX$urate pe durata a trei [uni calendaristice;

e) lipsa nemotivatd de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice,

care determina imposibilitatea desfEguririi. in condiliile legii, a qedinlelor ordinare 5i/sau

extraordinare;

f1 imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioadi mai mare de 6 luni consecutive, cu

excep{ia cazurilor prevlzute de Iege;

g) condamnarea, prin hotdrAre judecitoreasce rdmasi definitivd, la o pedeapsi privativl de

libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a execut6rii pedepsei;

h) punerea sub interdiclie judecitoreascd;

i) pierderea drepturilor electorale;
j)pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizaliei minoritililor nationale

pe a cdrei listi a fost ales;

k) condamnarea prin hotirAre judecitoreasc[ rimasi definitivi pentru sdvArqirea unei

infrac{iuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul ciruia a fost ales, indiferent de

pedeapsa aplicat6 qi de modalitatea de individualizare a executtrrii acesteia;

l) deces.

(3) Data incetarii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-0 Si l),
este data apariliei evenimentului sau a implinirii condiliilor care determinA situalia de incetare,

dupi caz.

(4) Data incetirii de drept a mandatului. in cazul prevazut la alin. (2) lit. b), in situalia in care

legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost

contestatA, este data expiririi perioadei in care consilierul local, respectiv consilierul judelean,

dupit caz, are dreptul sA conteste raportul de evaluare, in condiliile Leeii nr. 17612010. cu

modifi cirile qi completdrile ulterioare.
(5) Data incetdrii de drept a mandatului in cazul previzut la alin. (2) lit. j) este data comunicarii

cAtre prefect. secretarul general al unitalii administrativ-teritoriale gi cltre consilierul local, a

hotdririi forului competent si decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic sau

organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pe a carei lista consilierul local a fost

ales, in situatia in care Iegalitatea acestuia nu a fost contestata

(6)ln situaliile prevazute la alin. (2) lit. a), c)-f; $i l) constatarea incetdrii de drept a

mandatului de consilier local sau de consilier judelean, precum gi vacantarea locului de consilier

local sau de consilierjudelean se realizeazl printr-o hotarare de constatare a autoritAlii deliberative

respective, Ia propunerea primarului sau a oricdrui alt ales local, adoptattr in prima gedinli

desliqurati dupd aparitia evenimentului. Hotararea autoritalii deliberative este comunicati de

indatd judecitoriei competente s6 valideze mandatul supleantului, in condiliile art. 122, precum 9i

consilierului local.

(7) Consiliul Local are obligatia de a adopta hotdrArea prevlzuti Ia alin.(6)in termen de 30

de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar gi de

secretarul general al unitalii administrativ{eriloriale , cu privire la una dintre situaliile prevdzute

la alin. (2) lit. a), c)-0 9i 1). in termen de maximum l0 zile de la expirarea termenului stabilit

pentru Consiliul Local, constatarea incetdrii mandatului, precum qi vacantarea locului de consilier

local se realizeazl de cdtre prefect prin Ordin, in baza referatului constatator comunicat de c6tre

secrerarul general al unitatii administrativ-teritoriale, in situalia neadoptdrii acestei hot6r6ri de

c6tre Consiliul Local .
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(8) In situaliile prevAzute la alin. (2) lit. b). g)-k) constatarea incetirii de drept a mandatulur

de consilier local precum gi vacantarea loculu i de consilier local se fac de citre prefect prin Ordin,

in termen de ma.rimum 30 de zile de la data initiinlSrii transmise Prefectului de citre autoritatea

responsabil6 de asigurarea integritAtii in exercitarea demnit[1ilor qi functiilor publice qi prevenirea

corup{iei institulionale sau de citre instanld, dupa caz.

9) Ordinul Prefectului emis in situaliile prevAzute Ia alin. (7) li (8) se transmite de indati

Judecitoriei competente si valideze mandatul supleantului. in condiliile art. 122, consilierului

local gi secretarului general al unitelii adm inistrativ-teritoriale.

l0) Hotdrdrea consiliului are la bazi. pentru situatiile prevAzute la alin. (2) lit. a), c)-f). h) li 1).

un ref'erat constatator- intocmit in maximum 3 zile de la aparilia evenimentului 5i semnat

de primar $i de secretarul general al comunei. Referatul este insolit de acte justificative.

ll)Ordinut prefectului are la bazd. pentru situaliile prevazute la alin. (2) lit. g). i). k).

inqtiinlirile transmise prefectului de catre Instanl5.

l2) in cazul prevtrzut la alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data comunic6rii hotir6rii

forului competent si decidl asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaliei

ceutenilor apa(inand minoritililor nalionale pe a cirei list6 consilierul local sau consilierul

judetean a fost ales. prefectul constata. prin ordin, incetarea mandatului consilierului local inainte

de expirarea duratei normale a acestuia gi declard vacant locul consilierului local . Ordinul

prefectului se transmite de inda6 judecatoriei competente si valideze mandatul supleantului, in

condiliile art. 122, consilierului local gi secretarului general al comunci.

l3) in cazurile prevAzute la alin. (2) lit. c)-f) hotirirea poate fi atacata de consilierul local in

cauza Ia instanla de contencios administrativ, in termen de l0 zile de la comunicare. Instanta se

pronunta in termen de cel mult 30 de zile. nefiind aplicabili procedura de regularizare a cererii. in

acest caz. procedura prealabilS nu se mai efectueazA. iar hotirdrea primei instanle este definitivi.

l4) in toate cazurile, hotSrirea instanlei se comunicd pa4ilor, prefectului 9i secretarului

general al comunei. care are obligalia afigdrii acesteia la sediul unitilii administrativ-teritoriale, in

termen de maximum 2 zile de la comunicare.

I 5) Func{ia constatata vacant[ in condiliile alin. (6)-(8) se completeazi cu supleantul desemnat

de partidul politic, alianla politicd sau alianp electorald respectivi, care este validat 9i depune

jurimintul. in condiliile art. I [7, ulterior r6m6nerii definitive a hotirarii instanlei.

l6) lncetarea mandatului de consilier local in cazul sch imbirii domiciliului in alta unitate

administrativ teritoriala poate interveni numai dupl efectuarea in actul de identitate al celui in

cauzd a menliunii corespunzatoare, de catre organul abilitat potrivit legii.

l7) incetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se constata in prima gedinli a

Consiliului desfE$urata dupA aparilia evenimentului gi in baza demisiei scrise inaintate secretarului

general al unitalii adm inistativ-teritoriale, primarului. preSedintelui de ;edin15. Hotararea

consiliului prin care se ia act de demisie 5i se declard vacant locul consilierului local se comunici

de indat[ Judecitoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in condiliile arr. 122.

l8) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) li k) devin aplicabile numai dupd rimAnerea definitiva a

hotiririi judecltore$ti. in aceste cazuri, data respectiva este fi data la care inceteaza de drept

mandatul.

I 9) In situalia in care este contesuti legalitatea actului prevlzut la alin. (4) sau a hotdririi

prevazute la alin. (5), data incetdrii de drept a mandatului este data rlminerii definitive a hotirArii

judecitoreqti.

20) De la data incetdrii mandatului, consilierul local respectiv:

a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru Sedinlele
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autorirAtii deliberative din care face partel

b) nu mai poate participa la vot in cadrul gedinlelor autoritIlii deliberative din care lace parte.

precum gi in cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

c) nu mai are dreptul la indemnizalia lunari.

ART. 44 Incetarea mandatului de viceDrimar ca urmare a incetirii mandatului de consilier

('l) incetarea mandatului de consilier, in conditiite art. 204 alin. (2), are ca efect incetarea de

drept, la aceeaqi datl, qi a mandatului de viceprimar.

(2) Mandatul de viceprimar poate inceia inainie de termen in urma eliberlrii acestuia din

funcJie in condiliile art. 152. respectiv art. l87alin. (3) li I 88 alin. (4), dupi caz.

(3)

CAPITOLUL III:
DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSILIERILOR LOCALI

ART. 45 Leeitimatia si semnul distinctiv ale alesilor Iocali
(l) DupA depunerea jurdmAntului de primar, acestora li se inmAneazi legitimalia, semnafi de

pregedintele gedinlei in care a fost adoptat modelul acesteia, un semn distinctiv al calitalii de primar.

pe care aceltia au dreptul sA le poarte, polrivit legii, pe intreaga durata a mandatului, precum 5i o

egarli, in culorile Drapelului Nalional al Rorndniei. Legitimalia primarului, este inmenat6 de cAffe

secretarul general al comunei.

(2)Dup6 alegerea viceprimarului, acestuia ise inm6neaztr legitimalia, semnatl de primar,

precum gi un semn distinctiv al calitiliide viceprimar. Legitimalia viceprimarului, este inmanata de

catre secretarul general al comunei.

(3)Dupi declararea ca legal constituit a Consiliului Local , consilierilor in func{ie Ii se elibereaza

o legitimalie care atesta calitatea de membru al Consiliului Local, semnatd de primar qi primesc un

semn distinctiv al calitilii lor de reprezentanli alegi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sI il
poarte pe intreaga durata a mandatului.

(4)Modelul legitimaliei de primar, de viceprimar si de consilier local, qi modelul semnului

distinctiv pentru acegtia se stabilesc prin HotArare a Guvernului.
(5)Cheltuielile pentru confectionarea legitimaliilor, semnelor distinctive, respectiv a eqarfelor

se supofta din bugetul local.

(6) Legitima(ia 9i semnul distinctiv se pot pastra, dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ.

(7) Eqarfa in culorile Drapelului Nalional al Rominiei se poartA in mod obligatoriu la Ziua

Nalionald a Romaniei ,la solemnitati , receptii , ceremonii publice , oficierea casatoriilor, indiferent

de locul de desfasurare al acestora

ART.46 Protectia consilierilor locali
(1)Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru solulionarea 9i

gestionarea treburilor publice in interesul colectiviEtii locale pe care o reprezint6 esle garantata.

(2)Aleqii locali nu pot fi tra;i la rSspundere juridici pentru opiniile politice exprimate in

exercitarea mandatului.
(3) ReJinerea, dispunerea misurii arestdrii preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea in

judecatd penald a alegilor locali, precum gi faptele sdv6rqite care au determinat luarea mlsurilor se

aduc Ia cuno$tintA atat autoritatii administra(iei publice din care fac parte, cit gi prefectului, in termen

de cel mult 24 de ore. de c6tre organele care au dispus misurile respective.

(4)Pe intreaga durata a mandatului, alegii locali se considerd in exerciliul autoritdlii publice pi

se bucurA de proteclia prevazutd de lege.
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(5)De aceeagi proteclie prevazutd la alin. (4) beneficiazd pi membrii familiei alesului local - soI,

solie 9i copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmdregte nemijlocit exercitarea de

presiuni asupra alesului local in Iegiturd cu exercitarea mandatului sdu.

ART.47 Gruourile de consilieri locali
(l)Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in func1ie de partidele sau alianlele politice pe

ale clror liste au fost aleqi, dacl sunt in numer de cel pulin 3.

(2)Consilierii locali i care nu indeplinesc condiliile previzute la alin. ( l) pot constitui un grup

prin asociere.

(3)Grupul de consilieri locali e condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritllii
membrilor grupu lui.

(4) Prevederile alin.(l) si (2) se aplici qi consilierilor independenli

(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri

sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel pulin un consilier.

(6) in cazul fuzionirii. doui sau mai multe partide, care sunt reprezentate in Consiliul Local sau

care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

AllT.48 Raoorturile de munci sau de servic iu detinutc anterior
(l)Pe perioada exercitarii mandatului de primar, viceprimar. se suspendl contractul demuncd,

respectiv raportul de serviciu al acestuia in cadrul unei institulii sau autoritati publice, ori in cadrul

regiilor autonome sau societalilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al uniE[ilor

administrativ{eritoriale, cu exceptia situaliilor previzute de lege.

(2) Consilierul local al cirui raport de. serviciu ori contract individual de muncf, este suspendat,

in condiliile legii, la data inceperii exercitarii mandatului, iqi reia activitatea in executarea aceluiagi

raport de serviciu sau contract individual de munci. dupi caz, la incetarea mandatului de consilier

local.
(3)Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munci sau a actului de numire cadrele

didactice. cercetltorii $tiintifici. persoanele care de{in func{ii sau desfigoari activitlJi in domeniul

crealiei literar-artistice.
(4)in funcliile delinute de persoanele ale ciror contracte de munci sau acte de numire au fost

suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durati determinati.

(5) La incetarea mandatului de primar, de viceprimar, persoanele in cauztr iqi reiau activitatea in

executarea aceloraqi contracte de munch sau raporturi de serviciu, dupA caz. La stabilirea clasei gi a

gradului de incadrare se iau in calcul qi perioadele lucrate in funcliile de demnitate publicd alese.

(6) in cazul in care conducerea persoanei juridice refuzi reluarea activitSlii in func1ia delinutd

anterior alegerii, persoana in cauz6 se poate adresa instanlei de judecatA competente, cererea fiind

scutiti de taxa de timbru judiciar.

(7) Persoanelor prevAzute la alin. (l) nu li se poate modifica sau desface contractul de munci
pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data incet6rii mandatului, cu excepliile

prevAzute de lege.

ART. 49 Drentul la initiativa in promovarea actelor administrative
Alesii locali au dreptul la initiativa in promovarea actelor administrative individual sau in grup.

ART. 50 Indemnizatia
( l)Pentru participarea la qedinlele consiliului gi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali

au dreptul la o indemnizalie lunar6. Primarilor si viceprimarilor nu li se acordd indemnizalie pentru

participarea la gedinJe.

IndemnizaJia lunara pentru consilierii locali care participi la qedinlele ordinare ori la gedinlele

extraordinare ale Consiliului Local. qi ale comisiilor de specialitate este in cuantum de pinl la l0%
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din indemniza(ia lunara a primarului in condiliile Codului administrativ. respectiv ale

Regulamentului de organizare gi func!ionare a autoritAlii deliberative, astfel:
- Pentru o $edinia ordinara 5%
- Pentru celelalte $edinte cdte2,5Yo
(2)Consilierii locali, au dreptul la indemnizaJia lunari doar daci participi la cel pufin o gedin]i

a autoriteliideliberative qi o gedinli a comisiei de specialitate, pe luni, desfigurate in condiliile legii.

(3)Plata indemniza!iilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueaztr exclusiv din

veniturile secliunii de funclionare din bugetul unitalii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(4)Consilierilor locali, respectiv consilierilor judeleni li se aplicd in mod corespunzitor

prevederile art. 153 alin. (2).

(5) Prevederile alin. (l)-(5) se aplici in mod corespunzltor ii delegatului satesc.

(6)Consiliul Local, poate hotdri diminuarea cuantumului indemnizaliei previzute la alin. (2) 9i

a cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), in concordanla cu posibilitalile de

finanIare.

f8l Drepturile banesti cuvenite aleqilor locali , potrivit legii , pot fi cumulate cu pensia sau cu

alte venituri, in condiliile legii.
(9)Consilierii locali gi delegatul satesc care participi Ia gedinlele de consiliu local, respectiv

judelean, organizate in timpul programului de lucru, se consideri invoili de drept, IirE a le fi afectat

salariul gi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munci.

ART.5l Dren tul la asociere

Aleqii locali se pot asocia liber in partide politice gi in alte forme de asociere, in condiliile legii

ART. 52 Oblisatiile consilie rilor locali. Rcsnectarea legii

(l)Aleqii locali sunt obligali si respecte Constitulia gi legile tarii, precum $i sa se supune

regulilor de curtoazie gi disciplini gi si nu foloseasci in cuvintul lor sau in rela[iile cu cetaFnii

expresii injurioase. ofensatoare ori calomnioase.

(2) Consilierii locali sunl obligali sa respecte Regulamentul.de organizare 9i funclionare a

Consiliului Local.

ART,53. Participarea la lucrlrile Consiliului Local si la ale comisiilor dc snccialitate

Consilierii locali qi viceprimarii nu pot lipsi de la lucririle Consiliului Local sau ale comisiilor

de specialitate din care fac parte, cu exceptia situa(iilor prevdzute in Regulamentul de organizare qi

funclionare.

ART.5{ Buna-credin tri st fidclitatea
Consilierii locali aflaJi in serviciul colectivitilii locale, precum gi primarii in calitatea lor de

reprezentanti legali ai unitalilor administrativ-teritoriale, au indatorirea de a participa, pe durata

mandatului, la exercitarea competentelor autoritAlilor administra{iei publice locale din care fac parte

sau pe care le reprezinta, dupS caz. cu bund-credin16 qi fidelitate fala de tard qi de colectivitatea care

i-a ales.

ART.55 Probitatea si discrctia profesionali

Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionali

ART.56 Cinstea si corectitudinea
( I ) In exercitarea mandatului, alegii locali sunt obligali sI dea dovadd de cinste qi corectitudine;

este interzis alesului local sa ceard. pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte

avantaje.

(2) Alegii locali nu pot face uz gi nu se pot prevala de aceastS calitate in exercitarea unei activitali

de interes personal.

ART. 57 Dispozitii rrrivintl obligatiile de in frrrmare nentru alcsii locali
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(l)Aleqii locali sunt obligali ca, in exercitarea mandatului, si organizeze priodic, cel pu[in o

datd pe trimestru. intilniri cu cetAlenii, si acorde audienle qi sa prezinte in Consiliul Local, o

informare privind problemele ridicate la intAlnirea cu cetalenii.

(2) Fiecare consilier local. precum gi viceprimarii, sunt obligati s[ prezinte un raport anual de

activitate, care este l6cut public prin grija secretarului general al unitalii administrativ-teritoriale.
(3) Fiecare primar prezinta anual. in fa(a autoritalii deliberative. un raport privind starea

economici. sociald 9i de mediu a uniElii administrativ-teritoriale.
(4) In urma efectulrii unor deplasdri in strAinatate pentru exercitarea unor atribulii stabilite prin

lege, aleqii locali sunt obliga{i si prezinte la prima gedinJi ordinar[ a autoritalii deliberative o

informare privind deplaslrile efectuate. Termenul maxim de prezentare a informdrii este de 45 de

zile de la data incheierii deplasdrii.
(5) In cazul nerespectdrii prevederilor alin. (4). ale;ii locali suportd cheltuielile deplasirii.

Anr'. sti TransDarenta activititii
(l)Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al unitatii administrativ-

teritoriale gi al aparatului de specialitate, s[ pund la dispozitie consilierilor locali, [a cererea acestora,

in termen de cel mult l0 zile lucritoare, informaliile necesare in vederea indeplinirii mandatului in

condiIiile legii.
(2)Consilierii locali pot adresa intrebdri gi interpelIri primarului si / sau viceprimarului , dupa

caz-

(3)Rispunsul solicitat in confoimitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regul6, imediat

sau, daci nu este posibil, la urmatoarea pedinla a Consiliului Local.

(4) Cel interpelat are obligalia de a rdspunde in scris sau, dupd caz. verbal, p6nd cel mai

tdrziu la urmitoarea pedinl6 a Consiliului Local.

Ali.T.59 I ncom patibilitittilc alcsilor krcali si conflic lde interese. Repimul incom oatibilitltilor
aplicabil alesilor Locali

(l)Regimul incompatibilitAtilor aplicabil funcliei de primarqi viceprimar, consilier Iocal , dupi
caz, este cel prevdzut in cartea I titlul IV din Legea nr. l6l12003, cu modificlrile qi completarile

ulterioare.
(2)Constatarea gi sanclionarea stirii de incompatibilitate $i a conflictului de interese pentru

persoanele care ocupa funcliile previzute la alin. (l) se fac in condiliile Legii nr. 17612010. cu

modificdrile gi completirile ulterioare. qi ale prezentului cod.

(3)Prin activiEti in domeniul didactic pe care primarul qi viceprimarul le pot deslhgura in

condiliile legislaliei speciale privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenlei in exercitarea

demnitalilor publice gi a funcliilor publice, se inleleg activitalile previzute la art.462 alin.Z

ART, 60 Regimul seneral ap licabil conllictului de intcrcsc nentru alesii locali
(l )Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile previzute de cartea I titlul IV din Legea

nr. l6l12003. cu modificirile gi completlrile ulterioare, are obligalia sd se ablind de la emiterea sau

participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de Ia incheierea sau participarea la

incheierea actuluijuridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

a) sot, sotie, sau rude ori afini pana la gradul al Il-lea, inclusiv

b)orice persoani fizici sau juridicd fald de care alesul local are calitatea de debitor al unei

obligalii;
c) o societate la care deline calitatea de asociat unic ori func1ia de administrator sau de la care

obline venituri;
d) o altd autoritate din care face parte;

e) orice persoand fizicI sau juridici, alta decat autoritatea din care face parte, care a fEcut o plati
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catre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

Q asocialie sau fundalie din care face parte.

(2)[n exercitarea funcliei, consilierul local aflat in una dintre situaliile previzute la alin. (l) are

obligalia sA anunle la inceputul gedinJei Consiliului Local, interesul personal pe care il are la

adoptarea hotdrArii respective, anun! care se consemneazl in mod obligatoriu in procesul-verbal al

gedinlei.

(3)Ulterior anunlirii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in calcul pentru

cvorumul necesar adoptirii hotiririi consiliului cu privire la care acesta $i-a anuntat interesul gi nu

are drept de vot la adoptarea acestei hotiriri.
(4)Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incllcarea

prevederilor alin. ( I ) sunt lovite de nulitate absolut6 in condiliile Legii nr. I 7612010. cu modificirile

gi completirile ulterioare.
(5)Fapta alegilor locali de a incdlca prevederile alin. ( l) qi legislalia in materie privind conflictul

de interese constituie abatere disciplinari qi se sanclioneazA cu diminuarea indemnizajiei cu l0% pe

o perioadf, de maximum 6 luni.

ART.6l Dcclara tia de interese si decla ratia de ayere

Alegii locali au obligalia se intocmeasca, si depuna qi si actualizeze declaralii de avere qi

cu modificdrile $ideclara{ii de interese in conformitate cu prevederile ii nr. 17612010

complctdrile ulterioare.

ART. 62 Sanctiuni Dcntru nedepunerea declarat iei dc al ere si a declaratiei de intcrcsq

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraiiei de avere 9i

de interese prevdzute de lege atrage sancliunile prevazute de Lesea nr. 17612010 cu modificirile 9i

complet6rile ulterioare.

AIll'. 63 Rnsnunderea consilierilor locali

(l)Consilierii locali rispund in nume propriu, pentru activitatea desfEqurati in exercitarea

mandatului, precum gi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte qi pentru hotirdrile pe

care le-au votat.

(2) In procesul-verbal al fedinlei Consiliului Local, se consemneaza rezultatul votului, iar, la cererea

consilierului local, se menlioneazi in mod expres votul acestuia.

AllT.6d Sanctiun ilc disciplinare anlic:rbile consilieri lor locali

Pentru incdlcarea de cdtre consilierii locali, i a prevederilor prezentului Cod , a prevederilor

legale referitoare la conflictul de interese pi a prevederilor Regulamentului de organizare 5i

funclionare a Consiliului Local , dupa caz . Consiliul Local poate aplica urmdtoarele sancliuni

disciplinare:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordinei
c) retragerea cuv6ntului;
d) eliminarea din sala de qedinli;

e) excluderea temporarf, de la lucrdrile consiliului qi ale comisiei de specialitate;

f) diminuarea indemnizatiei lunare cu [00lo pentru maximum 6 luni;

g) retragerea indemnizaliei lunare pentru una sau doud luni.

( I ) Sancliunile prev6zute la alin. ( I ) lit. a)-d) se aplic6 de catre pre$edintele de gedin(d, iar cele

de la alin. (l) lit. e)-g) de cdtre Consiliul Local. prin hotlrdre.

(2) Sancliunile previzute la alin. (l) lit. a)-e) sunt aplicabile qi viceprimarilor dupi caz.

In aplicarea sanctiunilo rprevazute la lit.e) , cazul se transmite comisiei de specialitate care are in

obiectul de activitate gi aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetirilor

I-
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efectuate. inclusiv a explicaliilor furnizate de cel in cauz5.

ART.65 Avertismentul
La prima abatere, pregedintele de qedinld atrage atenlia consilierului local in culpl $i 1l invite se

respecte Regulamentul.

ART. 66 Chemarea la ordine
(l)Consilierii locali. care nesocotesc avertismentul gi invitalia pregedintelui de qedinli gi

continuA sA se abati de la Rregulament, precum gi cei care incalcd in mod grav. chiar pentru prima

dati, dispoziliile Regulamentului sunt chemali la ordine.

(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de qedinli.
(3) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local, este invitat de cAtre presedintele de $edinta

sI igi retragi sau si explice cuvdntul ori expresiile care au generat incidentul $i care ar atrage

aplicarea sancliunii.
(4) Daca expresia inlrebuinlaE a fost retrasa ori daci explicaliile date sunt apreciate de

pre;edintele de qedinli ca satisfecdtoare, sancliunea nu se mai aplic6.

ART. 67 Retragerea cuvflntului si eliminarea din sall
in cazul in care, dupi chemarea la ordine, un consilier local, continutr sd se abati de la

Regulament, pregedintele de qedin![ ii va retrage cuvAntul, acesta nemaiputdnd lua cuvAntul pe

perioada desfhguririi gedinlei consiliului. in situalia in care un consilier persisti si se abate de la

regulament. pregedintele de gedinli il va elimina din sa16. Eliminarea din sald echivaleaz6 cu absenJa

nemotivala de la qedinld.

ART.68 llxcluderea temDorari de la lucririle consiliului si alc comisiei de sDecialitate

(l) in cazul unor abateri grave, sivdrgite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave,

Consiliul Local poate aplica sancliunea excluderii temporare a consilierului local, de la lucrdrile

Consiliului Local qi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii este stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate

aspecte juridice, in cel mult I 0 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporarA de la lucrlrile Consiliului Local qi ale comisiilor de specialitate nu

poate deplpi doud qedinle consecutive.

(4) Excluderea de la lucririle Consiliului Local qi ale comisiilor de specialitate are drept

consecinla neacordarea indemnizaliei lunare.

(5) In caz de opunere, interzicerea particip6rii la $edinle se executA cu ajutorul personalului care

asiguri ordinea publici locali.
ART. 69 Aplicarea sanctiunilor

( I ) Sancjiunile prevezute la art. 233 alin. ( I ) lit. e) qi f) din Cod se aplicd prin Hoarare adoptata

de Consiliul Local, cu majoritatea absoluta.

(2) Pe perioada aplictrrii sancliunilor prevazute la art.233 alin. ( I ) lit. e) qi f) din Cod ,consilierii
locali in cauzd nu vor fi socotili la cvorumul pentru gedinli.

(3) Pentru mentinerea ordinii in gedinlele comisiilor de specialitate, pregedinlii acestora au

aceleaqi drepturi ca gi pregedintele de qedin{I. Aceptia pot aplica sancJiunile prevAzute la art.233
alin. (l) lit.a- d din cod.

(4) Sancliunile prev6zute la art.233 alin. (l) din Cod se pot aplicain mod corespunzdtor

viceprimarilor pentru abaterile sivirgite in calitatea lor de consilier local.

ART. 70 Sanctiuni aplica bilc vicenrimarilor
Pentru abateri grave qi/sau repetate, slvar$ite in exercitarea mandatului de viceprimar,

persoanelor in cauzi li se pot aplica urmatoarele sancliuni:

a) mustrare;
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b ) avertisment;

c) diminuarea indemnizatiei cu 5- l0 % timp de I -3 luni

d) eliberarea din iunclie.
(l) Sanctiunile previzut€ la alin. (l) lit. a)-c) se aplic[, prin hotdrdre a Consiliului Local, la

propunerea motivati a primarului. Motivele care justificd propunerea de sanc{ionare sunt aduse la

cunoqtinJi consilierilor locali , dupd caz, cu cel pulin 5 zile inaintea gedinJei.

(2)in cazul sanc{iunilor prev5zute la alin. (l). hotirdrea se adoptl prin vot secret cu majoritatea

calificati de doutr treimi din numirul consilierilor locali in funclie, drtpd caz.

(3)Prin exceplie de Ia prevederile alin. (3). aplicarea sanctiunii prev6zute la alin. (l) lit. d) se

face cu respectarea prevederilor art. 152 sau art. 188 din cod. dupa caz.

(4) lmpotriva sancliunilor prevdzute la alin. (l) lit. c) li d) persoana in cauza se poate adresa

Instanlei de contencios administrativ competente. Procedura prealabili nu este obligatorie.

(5)Aplicarea sanctiunii prevdzute la alin. (l) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de

consilier local sau , dupd caz, al viceprimarului.
ART- 7l Ilirs u nderea aferenti actelor ad m in istrativc

(l)Primarul, respectiv preqedintele de qedinla al Consiliului Local. dupd caz, prin semnare.

investe$te cu formultr de autorilate executarea actelor administrative emise sau adoptate in

exercitarea atribu!iilor care ii revin potrivit legii.

(2)Aprecierea necesit5tii gi oportunitatea adoptdrii qi emiterii actelor administrative apa4ine

exclusiv autoritAtilor deliberative, respectiv executive. Intocmirea rapoartelor sau a altor documente

de fundamentare prevlzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate gi semnarea

documentelor de fundamentare angajeazd rdspunderea administrativA, civilE sau p€nalA, dupa caz, a

semnatarilor. in cazul incilcdrii legii. in raport cu atribuliile specifice.

(3) Acrele autoritdlilor administraliei publice locale angajeazi, in condiliile legii, rispunderea

administrativi, civi16 sau penal6, dupi caz. a func(ionarilor publici qi personalului contractual din

aparatul de specialitate al primarului, care, cu incdlcarea prevederilor legale, fundamenteazd din

punct de vedere tehnic gi al legalitntii emiterea sau adoptarea lor sau contrasemneazd ori avizeazi,

dupa caz, pentru legalitate aceste acte.

(4) In cazul in care printr-un act administrativ al autoritalilor administraJiei publice locale emis

sau adoptat IErA a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalitdlii

s-au produs consecinte vatdmAtoare, este angajat6 rispunderea juridicd a autoritAtii executive sau

autoritI{ii deliberative. dtpd caz. in conditiile legii 9i ale prezentului Cod.

(6) Funclionarii publici sau personalul contractual, dupd caz, responsabili cu operaliunile

prevazute la alin. (3) pot formula obieclii ori refuza efectuarea acestora in condi{iile art. 490,

respectiv art. 553 din Codul Adminsitrativ.
(7) Prevederile alin. (l )-(5) se aplici qi in cazul altor acte administrative, sau asimilate acestora in

condiliile legii emise, respectiv adoptate de autoritilile administraliei publice locale.

ART. 72 Contra r entii si sanctiu n i

(1) Constituie contraventii la dispoziliile prezentei secJiuni, daca nu sunt saverqite in astfel de

condilii incit sd fie considerate, potrivit Iegii penale, infracliuni:

a) nepunerea in aplicare, cu rea-credin{i, a hotdririlor Consiliului Local de citre primar;

b)nepunerea in aplicare, cu rea-credintA, a hotirArilor consiliuluijudelean de c6tre preiedintele

consiliului jude{ean;

c) neprezentarea. in termenul prevlzut de legislalia care reglementeazA finanlele publice locale,

a proiectului bugetului unitalii administrativ-teritoriale de citre primar, din culpa lui

d) neprezentarea de citre alegii locali a rapoartelor prevAzute de lege, din culpa lor;
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Art.73. (l) Obiectul acestui capitol il constituie stabilirea cadrului general, metodologic $i

organizatoric, privind transparenla decizional6 in procesul de adoptarea a hotlr6rilor Consiliului

Local cu caracter normativ, cu aplicabilitate generald.

(2). Prin acte normative cu aplicabilitate general5, in sensul prezentului Regulament, se

inleleg actele si hotlrdrile Consiliului Local, care :

a) se referi la persoane, un grup sau o categorie de persoane nedefinite, nedeterminate sau

neindividual izate (criteriul personal);

b) se aplicd fie pe intreg teritoriul comunei . fie numai pe o parte din acesta (criteriul

spatial). Iera luarea'in considerare a unei/unor persoane individualizate.
(3) . Noliunea de hotarare cu aplicobilitate generald definiti la alin (2) este sinonimd cu

noliunea de hotarare cu corocter norntativ,in tot cuprinsul prezentului subcapitol put6nd fi folosite

alternativ qi explicitate una prin cealalti, raportat la criteriile menlionate la literele a) 5i b) de la

alineatul precedent.

(4).Criteriile specificate la alineatul (2). literele a) gi b) sunt enumerate strict, exhaustiv,

neav6nd caracter exemplifi catir.
Art.74 (l) Compartimentele de resort din cadrul anaratului de specialitate al orimarului. la

initierea nroiectu lui de hotarare cu caracter normativ au urmitoarcle oblisatii:
a) obligalia sd publice un anunl referitor la aceasta acliune in site-ul propriu al primlriei,

s6-l afigeze la sediul Consiliului Local, intr-un spatiu accesibil publicului, $i sA-l transmitA c6tre

mass- media centrala sau localS, dupi caz. Proiectele de acte normative vor fi trimise tuturor
persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informalii.

b) elaboreazA nota de fundamentare sau dupl caz. expunerea de motive privind necesitatea

adoptdrii actului administrativ cu caracter normativ propus, precum gi textul complet al proiectului

actului administrativ cu caracter ndrmativ propus spre adoptare;

c) actele menlionate la litera a) vor trebui astfel intocmite, incat sa poata fi publicate cu cel

pujin 30 de zile lucraloare inainte de data la care urmeaza ca actul administrativ cu caracter normativ

sd fie adoptat;

d) analizeazd propunerile, sugestiile gi opiniile persoanelor imteresate cu privire ia actul

normativ propus gi, in misura in care acestea sunt pertinente, relevante, oportune gi legale, le

insereazi in proiectul actului administrativ cu caracter normativ propus spre adoptare;

e)inainteazi catre compartimentul juridic, cu cel putin l0 zile inainte de data adoptarii

actului administrativ cu caracter normativ, proiectul respectivului act completat cu propunerile,
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e) neluarea misurilor necesare, stabilite de lege. de citre primar, in calitatea de reprezentant

ali statului in unitatile administrativ-teritoriale:

i) netransmiterea in termenul previzut la art. 243 alin. (3) din Cod cetre Camera Notarilor

publici a sesiz6rii pentru deschiderea procedurii succesorale.

(2) Contravenliile prevdzute laalin. (l) se sanc{ioneazi cu amenda de la 1.000 lei |a5.000 lei.

(3)Constatarea contravenJiilor. instituirea mAsurilor de remediere, urmdrirea indeplinirii
misurilor de remediere qi aplicarea amenzilor se fac de catre prefect. in calitatea sa de autoritate

publici"reprezentant al Guvernului pe plan local . in conditiile legii
(4)Dispoziliile prezentului articol se completeazA in mod corespunzator cu prevederile

legislajiei privind regimul juridic al contravenliilor.
(s)

CAPITOLUL IV:
TRANSPARENTA DECIZIONALA IN PROCESUL DE ADOPTARE A HOTARARILOR



sugestiile 9i opiniile prevlzute la litera c). insolit de raportul compartimentului de resort, in vederea

supunerii acestuia spre adoptare de catre Consiliul Locall
(2 ) Anunlul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ va fi adus

Ia cunoftinta publicului, in condiliile alin. ( l), cu cel pulin 30 de zile lucrAtoare inainte de supunerea

spre adoptare. Anuntul va cuprinde: data afiqdrii, o noE de fundamentare, o expunere de motive. un

relerat de aprobare privind necesitatea adoptdrii hotiririi cu caracter normativ propusa. un studiu de

impact gi/sau de fezabilitate. dupi caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum qi

termenul- limiti, locul gi modalitatea in care cei interesali pot trimite in scris propuneri, sugestii,

opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare respectiv.

(3) Anunlul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ cu

relevanlS asupra mediului de afaceri se transmite de cdtre iniliator asocialiilor de afaceri gi altor

asocia{ii legal constituite. pe domenii specifice de activitate. in termenul prevlzut la alin. (2).

(4)La publicarea anunlului, autoritatea administraliei publice va stabili o perioadd de cel

pulin l0 zile calendaristice pentru proiectele de hotarare cu caracter normativ prevazute la alin. (2),

pentru a primi in scris propuneri. sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus

dezbaterii publice.

(5)Propunerile, sugestiile Si opiniile cu privire la poroiectul supus dezbaterii publice se vor

consemna intr-un registru, mentionAndu-se data primirii, persoana qi datele de contact de la care s-a

primit propunerea, opinia sau recomandarea.

(6) Persoanele sau organizaliile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau

opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau

articolele din proiectul de hotarare cu caracter normativ la care se referi, menlionand data trimiterii

$i datele de contact ale expeditorului.
(7)Conducitorul autoriti{ii publice va desemna o persoana din cadrul institu!iei.

responsabi16 pentru relalia cu societatea civild, care si primeascd propunerile, sugestiile qi opiniile
persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.

(8)Proiectul de act normativ se lransmite spre analiza gi avizare autoritalilor publice

interesate numai dupd definitivare. pe baza observaliilor qi propunerilor formulate potrivit alin. (4).

(9) Autoritatea publicl in cauza este obligati si decidi organizarea unei intilniri in care si
se dezbatd public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de cdtre o asocialie

legal conslituitA sau de catre o alta autoritate publici.
(10) Dezbaterile publice se vor desliqura dupa urmAtoarele reguli:

a) autoritatea publicE responsabild. prin persoana desemnata conform alin. (7), va organiza

intdlnirea. va publica pe site-ul propriu gi va afipa la sediul propriu, allturi de documentele

men(ionate la alin. (2), gi modalitatea de colectare a recomanddrilor, modalitatea de inscriere gi luare

a cuv6ntului. timpul alocat ludrii cuvdntului gi orice alte detalii de desligurare a dezbaterii publice

prin care se asigurA dreptul la libera exprimare al oricirui cetllean interesat;

b)dezbaterea publicS se va incheia in momentul in care toti solicitanlii inscriqi la cuv6nt qi-

au exprimat recomandf,rile cu referire concretl doar Ia proiectul de act normativ in disculie;

c) la dezbaterea publicd vor participa obligatoriu iniliatorul qi/sau iniliatorii proiectului de

act normativ din cadrul institutiei sau autoritAtii publice locale, expe4ii $i/sau specialiqtii care au

participat la elaborarea notei de fundamentare. a expunerii de motive, a referatului de aprobare

privind necesitatea adoptirii actului normativ propus, a studiului de impact qi/sau de fezabilitate,

dupa caz, gi a proiectului de act normativ;

d)in termen de l0 zile calendaristice de la incheierea dezbaterii publice se asiguri accesul

public, pe site-ul qi la sediul autoritafii publice responsabile, la urmdtoarele documente: minuta
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CAPITOLUL V
DISPOZITII FINALE

ART.77. Structurile aparatului de specialitate al primarului comunei asigurd consilierilor locali

asistenJd de specialitate in deslZ$urarea activitdlii.

ART.78. Adoptarea, modificarea gi completarea prezentului regulament se poate face cu votul a 2/3

din numdrul consilierilor locali numi{i in func1ie.

PRE$EDINTE
PENCIUA

DESEDIN A

BUCELEA MARIA SABELA
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dezbaterii publice, recomandlrile scrise colectate, versiunile imbun[t[lite ale proiectului de act

normativ in diverse etape ale elabordrii, rapoartele de avizare, precum gi versiunea finali adoptati a

actului normativ.

(l l) toate documentele prevezute la alin.(2) 9i Ia alin.(lO) litera a) 9i d) vor fi postate pe

site- ul autoritdtrii publice responsabile intr-o sec{iune dedicati transparenlei decizionale. Toate

actualizarile in site vor menliona obligatoriu data afigf,rii.

(i2)in toate cazurile in care se organize azd dezbateri publice, acestea trebuie sd se

desligoare in cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei $i locului .unde urmeaze se fie

organizate. Autoritatea publicd in cauzd trebuie sd analizeze toate recomandf,rile referitoare la

proiectul de act normativ in discuJie.

(13)in cazul reglementirii unei situalii care, din cauza circumstanielor sale exceptionale, in

caz de fo(i majora qi de maximd urgenla pentru rezolvarea intereselor locuitorilor oragului sau in

alte situatii stabilite expres prin lege, in vederea evitirii unei grave atingeri aduse interesului public,

proiectele de hotarari cu caractel normativ se supun adoptdrii in procedura de urgentA prevazuta de

reglement[rile in vigoare.

Art.75, Secretarul general al comunei are urmitoarele obligatii:

a) primeqte de la compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului proiectul actului administrativ cu caracter normativ completat cu propunerile, sugestiile

gi opiniile cetilenilor, insoJit de raportul de specialitate aferent proiectului;

b) urmdreEte Si realizeazd corelarea proiectului actului administrativ cu ansamblul actelor

normative cu fo46 juridicd superioar6, redactAndu-l in forma finali;

c) inainteazA proiectul actului administrativ cu caracter normativ, inso{it de raportul

compartimentului funcJional de specialitate, Consiliul Local spre a fi adoptat, in conformitate cu

prevederile Codului administrativ, privind administralia publici locali;

d)tehnoredacteaz[ procesul-verbal de gedin]a; tehnoredacteazl minuta sedintei si o da publicitatii

in termenele prevazute de art.l I din Lg.5212003 .

AILZL Actele administrative cu caracter normativ se adoptA de cf,tre Consiliul Local numai cu

respectarea procedurii previzutl in prezentul regulament.

Contrasemneazi
SECRETAR GENERAL,
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