ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ION CR€ANGA
CONSILIUL LOCAL

IIOTARAREA
NR. 61 DIN 31.10.2012

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Consiliului local al comunei Ion Creanga
Consiliul local al comunei Ion Creanga,judetul Neamt ;
Examinand referatul inregistat la nr.6459 din 04 10.2012 intocmit de s€fietarul
comunei Ion Creanga si de Expunerea de motive a primarului comunei avand nr.6460

din

04.10.2012

Avand in vedere prevederile O.G nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare si fucntionare a Consiliului local cu
modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu prevederile ad.4 din Legeanr.5212003 privind transparenta
decizionala in administratia publica si ale prevederilor art 60din Legea nr'2412000
privind nomele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor nomative .
Luand actdeavizul favorabilal comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al comunei Ion Creanga.
ln temeiul prevederilor art. 36 , alin. (3) , lit "a" si ale art. 45 , alin.(l) din
Legea nr. 215 / 2001 , privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare :

HOTAF.A.STE

Art.

:

a Consiliului local
care face parte integranta din acesta

1 . Se aproba Regulamentului de organizare si iunctionare

al comunei lon

Art.2Se

Creanga , conform anexei

revoca Regulamentului de otganizare sifunctionare

a Consiliului local

comunei Ion Creanga aprobat prin H.C.L. nr.8/31.032012
Secretarul comunei va asigura publicitatea si comunicarea prezentei
institutiilor si persoanelor interesate .

Art.3

SEDTNTA
CONSILIER
CANARAU GABRIELA
,fu2

PRESEDINTE DE

U

ContrasemneMa ptr'legalitate

SECRETAR

NITA MIHAELA

al

l

REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FI]NCTIONARE

A CONSILIULUI LOCAL

CAPITOLUL I
CONSTITUIREA (O\SIT N I L I LOCAL
Al1. I (l) Potrivit legii,in termen de 20 zile de Ia data desfasurarii alegerilor va avea loc sedinta de constituirc a
Consiliului Local.Convocarea consilierilor declarati alesi ,la sedinta de constituire a Consiliului se face de catre
prefect.

(2) SediDta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati
alesi .ln cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritale,peste trei zile,se va organiza o noua sedinta.In acest scop
prefectul va emite un nou ordir.
(3)Daca nici la a treia convocare nu se prczinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati
alesi ,prcfectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprczentarea la sedinta a consilierilor absenti.
Daca absentele nu au la baza motive temeinice ,determinate de boala,care a necesitat spitalizare sa,inobilizarea la
patdeplasarca in strninntate iD interes de serviciu,eveni ente de forta majora cum ar fi: inundatii sau alte
catastrofe,care au impiedicatdeplasarcadeces in familie sau alte situatii similar€,prcfectul va emite un ordin prin
care va declara vacante iocurile consilierilor declarati alesicare au lipsit nemotiv Iacele trei con\ocari anterioare.
Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesati la instanta de coniecios administrativ in temen de
cinci zile de la comunicare.
(4)Hotamrea instantei este definitiva si il€vocabila.
Inainte de emiterea ordinului prevezut la alin.(3) prefectul va verifica daca pe listele de candidati depuse
de partidele politice,aliantele politice sau aliaDtele electorale ai caror consilieri declarati alesi au lipsit nemotivat
mai sunt supleanti.ln caz afirmativ prin aceelasi ordin se va dispune organizarea unei noi sedinte de constituire la
care vor fi convocati supleantii,
(5)Daca pe listele de candidati nu mai surt supleaDti sau acestia rofuza la mndul lor sa se prezinte la

sedinta prcfectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit
alin.(3).Alegerile se vor orgaliza iD conditiile legii nr.6'/125.02.2001 pentru alegerea auto tatilor administratiei
publice locale ,in cel mult 30 zile de la data emiterii ordinului prefectului si la acestea vor putea pafiicipa partidele
politice,aliantelor politice electorale care au depus initial liste de candidati independenti,care nu au fost declarati alesi
la alegerile anterioare.
Aft. 2
La sedinta de constituire legal intrunita poate pafticipa si primarul care a fost declarat ales,chiar daca
procedum de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.
Aft.
Sedinta de constituire esle deschisa de prefect sau de reprezentanlul acestuia care il irvita pe cel mai in
varsla dinlre consilieri precum si pe cei doi asistenli ai acestuia sa preia conducerea sedinte;.Asistentij presedintelui
de varsta vor fi desemnati cei maitiner; coDsilieri.
(2)D!Lpa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza ;n timpul camia se pot constitui grupurile de consilieri
potrivit prevederilor statutului alesilor Iocali ,iar secretnrul unitatii administrativ teritoriale prezinta presedintelui de
varsta si asistentilor acestllia dosarele consilierilor declaratii alesi si pe cele ale supleantilor asa cum acestea au fost
primite de la biroukl elecioral de circumscripti,3. Dosarele pot fi ;nsotite de optiunilc scrise ale consilierilor alesi care
ocupa functii incompatibile potrivit legii cu calitatea de consilier
(3)Daca primarul declamt ales a candidat si pentru furlclia de colrsiliel si a obtinut mandatul dosarul
acestuia va fi iDsotit de optiunea scrisa pentru una din cele doua functii.
(4)Prevederile alin.(3) se aplica numai in cazul ir carc procedura de validare a mandatului primarului a
fost finalizat
(1) La reluarea lucrarilor consilieriideclarati alesi vor alege prii vot deschis exprimat prin ridicare de maiii
o comisie de validare alcatuita din
5 consilier locali.Numarul nembrilor comisiei se stabileste prin vot deschis
la propunerea prcsedintelui de va6ta .Cornisia este aleasa pe intrega durata a mandatului.

-

3 (l)

Art.4-

I

(2) Desemnarea candidatilor peDtru comisia de validare se face de catre grirpurile de consilieri constituita
potriv it art.3 alin.(2),iar numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se determina in functie de numarul de mandate
obtinute de grupul in cauza.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual prin vot deschis al majoritatii consilierilor
prezenti la sedinta de coDstituire,iar rezultatul va fi consemnat in hotararea numarul l.
Art. 5 Comisia de validare a mandatelor alege din randul mernbrilor sai un presedinte si un secretar,cu respectarea
proceduriide vot. La art. ,+ alin.(3)
Art.6- (l) Dupa alegerea comisiei de validare presedintele dispune o noua pauza in timpulcareia va fi examinata
de catre comisie legalitatea alegerii fiecarui consilier pe baza dosarelor prezentate de presedintele de varsta si vor fi
elaborate propunerile de validare sau invalidare a nandatelor. hr acest scop se incheie un proces verbal al carui model
este prezeDtat iD anexa nr, L
(2)Daca prinarul al carui mandat a fost validat,a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de primar
sau daca consilierii care detin functii incompatibile opteaza in scris pentru renuntare la functia de consilier va fi
examinat in vederea validarii,dosarul supleaDlului ,respecliv supleantilor de pg aceeasi lista de caDdidati.
(3)lDvalidarea alegcrii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare nufiai daca
a
^ceasta
constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca al€gere^ s-a facut prin frauda
electomla constatata de catre biroul electoral potrivit prevederilor legii nr. 67125.03.2004,pentru alegerea a(toritatilor
adninistratiei publice localc.lnvalidarea rnandatului se va propune in cazurile prevezute la alin. 2
(4)Consilierii care lipsesc molivat de la sedirta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa .
(5) In cazul in care pana la data validarii un candidat declarat ales numai face parte din partidul pe a
carui lista a fost ales ,la ccrerea scrisa apartiduhri respectiv va fi validat mandatul primului supleant de pe lista.
A,tt.1- (f) Validarea sau invalidarea nrandaiului se lace in ordiiea alfabetica priD votul deschis al nrajoritatii
consilierilor prezenti la sedinta .Persoana al oarui mandat este supus validarii sau invalidarii nu palticipa la vot.
(2) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in hotararea nr.2, care se comunica de indata
consilierilor care au absentat motivar,
(l) Consilierii locali ale caror maudate au fost validate depun in lata consiliului local unnatorul
Art.8
juramant: " Jur sa respect Constitutia si legilc tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea
mea pentru binele locuitorilor comunei(orasuluijud€lului).Asa sa imiajute Dumnezeu!"
(2)Jura,naotul se depune dlrpa urmatoarea procedura i secretarul comunei va da citire jnra'nantului,
dupa care consilieri validati se vor prezeDta in ordinea alfabelicfl,ir fata unei Drese special amenajate pe care se afla un
exemplar din Constitutie si Biblie. Consilierul va pune mana pe Constih(ie si pe Biblie daca este cazul propunta
cuvanlul "JUR" dupa carc se va semnajuramantul de credinta care va fi imprimat pe formular special.
(3)Juramantul se senlneaza in doua exenplare ,ulr exemplar se pastreaza la dosarul de validare iar al
doilea se inmaneaza consilierului.
(4)Consilierii pot depune j uranantu I f'ara fbrmula religioasa.ln acest cazjuramantul vs fi impriirat pe
formular fara aceasta formula
(s)Consilierii care rcfuza sa depuDa juranrantul suDt considerati dem;sionati de drept fapt care se
consemneaza in procesul varbal al sedintci.
ln acest caz se va supune validarii mandatul primului supleant de pe lista partidului politic,aliantei politice
sau aliantei electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele politice si aliantele politice confirma in
scds apartenenta Ia paftid a consilierului iu cauza .
(6)Dupa depunerca juramantLrlui de catre cel putin doua tr€imi diD Dumarul nlelnbrilor consiliului local
presedintele de varsta declara corrsiliul local legal constituit. Declamrea consiliului ca legal constituit se constata prin
hotararea r. 3
(7)Consilietii care au fbsl validati iD Iipsa vor dcpune j u ranartu I ir unnatoarea sed;nta de cons;liu local de
la constituirea acestui?r.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL
Ar1. 9 (l) Dupa declatarea Consiliului local ca legal constituit se procedeaza la alcger€a presdintelui de sedinta.
Alegerea se face prin votul deschis al majorilatii consilierilor in fonclie. Durata mandatului presedintelui de sedinta nu
poale fi mai mare de 3 luni.
(2) Dupa alegerea presediDtelui de sedinta acesta preia conducerea Iucrarilor consiliului.
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(3)

-

Rezultatul alegerii presedintelui de sedinia

in hotararea nr. 4.
varsta si cei 2 asistenti ai acestuia si se conhasemneaza
de secretar. Aceste hotarari au caracter consultator. Ele nu produc efecte _juridice, neputand forma obiectul unor
actiuni injustitie.
Art. l0 (1) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:
a) conduce sedintele consiliului Iocal;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul
votarii, cu precizarca voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor.
c) Semneaza hotararile adoptale de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestor4
prccum si procesul-vefbar.
d) Asigura mentinerea ordinei si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor;
e) Supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului;
0 Aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului

(4)Hotararile 1- 4

se consemneaza

se semneaza de presedintele de

aplicarea unor asemenea sanctiuni.

(2) Presedintele de sedjnta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul Regulameff
sau;nsarcinad date de consiliul local.

SECTIIJNEA A I]-A
ALEGEREA VICEPRIMARULUI

Art.

I

I

(1) Consiliul local alege din randul membrilor sai pe viceprimar. Alegerea se face prin vot

(2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului se face de catre oricare dintre
consilieri sau de grupurile de consilieri.
(3) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza, in timpul careia se completeaza buletinele
de vot.
(4) Exetcitarea votului se face intr-o cabina special amenajata putandu-se folosi, Ia alegere, una
din urmatoarele modalitati:
(a) Fiecare coDsilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor
candidatilor. Intrand in cabina, din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele
tuturcr candidatilor pe care consilierul nu dorcste sa ii aleaga. Pe buletin va ramane nebamt numele
consilierului sau, dupa caz, al consilierilor pe care doreste sa iyii aleaga votantul.
(b) Pe butetirui de vot se scrie cuvantul "Da" in dreptul numelui celui pe care doreste sa il
voteze,
(c) Alte modalitati, la alegerea consiliului:
(5) Este declarat viceprimar cand;d^tul care a obtinut

volul

majoritatii consilierilor in

functie.

6)ln situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la alin. (5) se organizeaza al doilea tur
de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele locuri. In al doilea tur de
scrutin este declarat ales viceprirnar consilierul care a obt;nut cel mai mare nunar de voturi.
Art. 12 In caz de balotaj se va proceda la un Dou tur de scrutin, la care pot participa numai candidatii care
au obtinut cele nlni multe voturi.
Ar1.
Alegerea vicepdmarului va fi consemnata in hotararea nr. 5 a Consiliului local. Pdn aceeasi
hotarare Consiliul local ia act de incetarea manda$1ui de consilier al viceprimarului, in locul accstuia fiind
validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale rcspective, in
situatia in care conducerea acestora confirma in scris ca persoana in cauza mai este membru al partiduhi

13

Aft. l4 Durata mandatului viceprinarullri este egala cu durata maDdatului Consiliului local. In cazul in
care mandatul Consiliului local iiceteaza inainte de expirarea durateinormale de 4 ani, inceteaza de drept
si mandatul viceprinarului, fara vreo alta formalitate.

-

S ECTIL]}.IEA A III-A
COMISIILE DE SPECIALITATE

Art.

15

(1) Dupa constituirea Consiliului local , stabileste si orgarizeaza comisii de specialitate pe
principalele donenii de activitate.
(2)Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, de numirea acestora si
numarul de membri, care \,a
intodeauna impar, se stabilesc de catre Consiliul local, in functie de
specificul activitatii din fiecare unitat€ administrativ-teritoriala iar principalele domenii de activitate in

fi

care ce pol orgari/a comi.iide specia'irare.
(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate nunai consilierii.

Art. 16 (l) Conisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii si iau hotarari cu votul
majoritatii membrilor lor.
(2) Cornisia poate invita sa participe la sedintele sale specialistii din cadrul aparatului propriu
al Consiliului local sau din afara acestuia in special de la unitatile aflate in subordi ea Consiliului. Au
dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor
comisiei.
(3) Sedintele com;siei de specialitate suDt de regula publice.
(4) Comisia poate invita ca la dezbaterile sale sa fie prezente si alte persoane.
(5)Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se
desfasoare cu usile irchise.
Art. 17- (1)Numarul Iocurilor care revine fiecarui glup de consilieri, iar a consilierilor independenti de
catre Consiliu, avandu-se in vedere optiunea acestora in cadrul Consiliului.
(2)Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a
consilierilor independenti, de catre Consiliu, avandu-se in vedere de regula optiunea acestora si pregatirea
Ior profesionala si domeniul in care isi desfsoara activitatea.
(3) In fuictie de numarul membrilor constituit, Lnr consilier
poate face parte din unatrei
comisii, dintre care una esie comjsia de baza. Indemnizatia de sediita se va achita numai penrru activitatea
desfasurata in comisia de baza.
Art. 18 - Fiecare comisie de specialitate isi alege prin votul deschis al majoritatii consilierilor ce o
compun, cate un prcsedirte si cate un secretar.
Art. l9 (1) Conisiile de specialitate au umaloar€le atributii principale:
a) analizeaza proiectele de hotarari ale Consiliului local;
b) se pronunta asupra altor probleme trinise de Consiliul local spre avizarc;
c)intocnesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupm problemelor analizate pe care le
prezinta ConsiliulLri Iocal;
(2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin Regulamentul de
organizare si functiorare a Consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.
AI1. 20 ( I ) Presed intele comi siei de special itate are urmatoarcle atributii principale:
a) asigura repreze[tarea comisiei in rapofiurile acestuia cu Consiliul loca] si cu
celelalte comisii;
b) con\ oaca ccdinlele cornisiei,

c)
d)
e)

0

g)

conduce sedillrele comisrei;
propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca
apaeciaza ca este necesar;

participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce preziuta
importanta pentru comisia pe care o conduce;
sustine in sedirtele de consiliu avizele formulate de comisii;
anuDta rezultatul votarii, pe baza dalelor communicate de secretar.

(2) Presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea cornisiei
prevazute de lege, de Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local sau stabilite de
Consiliul local.
Art. 21 - (1) Secretarul conisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:
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(a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta palliciparii la sedjnte a nembrilor
comisiei;

(b) numara voturile si

il

inforrneaza pe presedintele de sedinta asupra cvorumului

necesar pentru adoptarea fiecarci hotamri si asupra rezultatulu; votarii;
(c) asigura redactarea avizelor si proceselor-verbale.
prevazute de Regulamentu! de
(2)Secretarul comisiei indeplineste orice alte
organizare si functionare a Consiliului local sau insarcinari stabilife de comisie sau de catre presedidte.
Att.22 - (1,) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre ptesedintele acesteia, cu cel putin trei zile
inainte.

sarcini

(2) Ordinea de zi se aproba de corrisie la propunerea presedintelui, oricare dintre membrii
comisiei poate cere iDcluderea pe ordinea de zi a uDor probleme.
(3) Padiciparea menbrilor conisiei la sedintele acesteia este obligatorie.
(4)ln caz de absenla la sedinta comisiei de baza consilierului in cauza nu se acorda
indemnizatie de sedinta. Daca abseDtele continua fara a fi motivate presedintele comisiei poate propune
consiliului aplicarea altor sanctiuni statutare. irrclLlsiv inlocuirea lui din comisie.
Art. 23 - Sedintele comisiilor de specialitate se deslasoara de regula inaintea sedintelor Consiliului, atunci
se
caDd ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora
solicita avizul.
Art. 2,+ (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarnri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei,
presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a
problemei aflat€ pe ordinea de zi, daca aceasta Du este prezentala de initiator.
(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei de b^za, amendamentelor
si a propunerilor formulate de rnembrii acesteia, care au fost aprobale cu majoritate de voturi consilierilor

I

i

-

prezenti.

(3) Avizele intocmite de comisie vol cuprinde separat , cu motivarea

necesara atat

amendamentelor si propunerilor aceeptate cai si cele respinse.

(4) Avizul intocnit potrivil alin. (2) si (3) se prezinta secretarului unilatii administrativva ingriji d.3 nulliplicarea si difuzarea acesiora catre consilieri, odata cu ordinea de zi.
in
comisie este de regula deschis.In anumite situatii comisia poate hotad ca votul sa fie
Votul

teritoriale care

Art.25

-

se

secret, stabilind de la caz la caz si nodalitatea de exprimare a acestuia.
Art. 26 - (1) Lucrarile sedintelor cornisiei se consemneaza prin grija secretarului acesteia, intr-un procesverbal. Dupa ilcheierea sedintei procesul-verbal va fi sennat de catre prcsedinte si secretarul comisiei.

(2) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedinielor sa fie consultate de alte
persoane interesate care nu au participat la sedinte, cu exceptia proceselor verbale intocmite in sedintele ale
caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.

Art. 27 - Daca in urma dezbaterilor din sedinta Consiliului local se impun modificari de fond in
continutul pro;ectului, presed;ntele de sedinta poate hotari retimiterea proiectului penhll reexaDrinare de
catre comisia sau corrpaft;mentul de specialitate care a intocmit avizul, tespectiv mportul.

si

conlisii speciale de analiza si verificare la propunerea
28 (l) Consiliul local poate organiza
consilierilor sau a primarului.
(2) Componenta nominala a conisiilor prevazute la alin. (l), obiectivele si tematica activitalii
acestora, perioada in care vor lucra si rnandatul lor se stabilesc prin hotararea Consiliului local.
(3) Comisia de analiza si verificare va prezenta Consiliului iocal la termenul stabilit de acesta
raportul intocm;t jn unna analizelor si verificarilor efectuate. RaportLrl va cuprinde, daca este cazul,
propuneri concr€te d€ inbunatatire a activitaiii iil doneniul supus analizei sau verjficarii.
Art. 29 Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituirc
comisiilor de specialitate, nunarul
grup
consilieri independenti, precum si
denumirea
acestom,
a
lucrarilor
ce
revin
fiecarui
de
consilieri
sau
si
prin
hotararea nr. 6 a Consiliului local.
componenta nominala a acestora se stabilesc

Af.

-

a

SECTIUNEA A IV-A _ ALTE DISPOZITTI
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Art. 30 - ( I ) Dupa preluarea conducerii lucrarilor Consiliului local de catre presedintele de sedinta se trece
lfl ceremoDia de depunere ajuramantului de catre prinlal, daca procedura de validare a mandatului acestuia
a fost fiDalizata. Ir acest scopjudecatorul sau alta persoaDa desemData de presedirtele Judecatoriei prezinta
in fata Consiliului local hotararea de validare.
(2) Dupa prezentarea hotararii de validare, primarul va depune juramantul prevazut la alin. (l),
art. 8, folosindu-se procedum stabilita in acelasi text.
Art. 3l - ( I ) Dupa depunereajuramantului, primarul iDtr! in exercitiul de drept al mandatului.
(2) Primarulocupa in sala de sedinte un loc distinct.
(l) Daca la lucrarile Consiliuhri Iocal pa(icipa prefectul, presedintele Consiliului Judetean sau
reprezentaDti ai acestora, vor ocupa un Ioc distinct.
AI1. 32 - Primarul panicipa la sediDtele CoDsiliului si arc dreptul sa isi exprinre puncrul de vedere asupra
tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de \,edere al primarului se coNemneaza in mod
obligatoriu, in procesul-verbal de sedinta.
Aft. 33 - (1) Secretarul comuDei pafticipa in nrod obligatoriu la sedintele CoDsiliLrlui. Secretarului ii revin
umatoarele atributii priDcipale privitoare la sediitele Consiliului local:
a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului local, la cercrea prinarului
sau a cel putii u[ei lreimi din numarul consilierilor in functie;
b) asigura electuarea lucrarilor de secretariat;
c)efectueaza apelul [ominal si tiDe evideDta participalii la sedinte a consilierilor;
d)numara voturile si consemneaza rezultaul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;
e) inforrneaza presedintele de sedinta cu privire la cvorumul recesar pentru adoptarea fiecarei
hotarari a Consiliului local:
f) asigura intocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, puDe la dispozitia consilierilor
inaintea fiecarei sedinte procesul-\,erbal, respectiv stenograna dactilografiata a sedintei
anterioare, asupra continutrlui carora solicita acordul Consiliului.
g) asigura intocnrirea dosarelor de sedinta, legarca, numerotar€a pagiltilor, semn4rea si
stampilarea aceslotal

h) urmareste ca Ia deliberarea si adoprarca unor hotarari ale Consiliului Iocal sa nu ia parte
consilierii care se iicadreaza in dispozitiile art. 47, alin- (l) din legea administratiei publice
Iocale, cu modificaril€ si complotarile ulterioare, informeaza pe presediDtele de sediDta cu
pr'ivirc la asernenea sihratii si face cunoscute sanctiuDile prevazute de lege in asernenea cazuri
i) preziita in fata Consiliului loca! punctul sau de vedere cu privire la legalizarea unor proiecte
de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii Consiliului, daca este cazul, refuza sa
contrasenrneze hotararile pe care le considera ilegale;
j) contfasemneaza, in conditijle legii si ale prezentului Regulament hotararile Consiliului local
pe care le considera legale.

k) poate propunc primarului inscr;erea unor probleme in proiectul ordinii de zi si a sedintelor
ordinare ale ConsiliUlui locali

l)

acorda meDlbrilor Consiliului asjstenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii,
inclusiv la redactarea proiectelor de hotamri sau la definitivarea celor discutate si aprobate de
Consiliul local. Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al Consiliului local.
(2) Secretarul indeplirreste orice alte atributii stabilite de lege, Regulamentul de
orgaDizare si functionare a Corrsiliului local sau ilsarcinari date dc CoDsiliul local privitoare la buna
organizare si desfasurarc a sedintelor Consiliului.

CAPITOLUL III
FUNCTIONARLA CONSILIULUI LOCAL
SECTIUNEA I _DESFASURAREA SEDINTELOR
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(l) OrdiDea de zi a sedintelor Consiliulu; local cupriide proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor
de specialitate, mpoarte sau irlornaliale conducatorilor unitatii subordonate sau care se afla sub autoritatea
Consiliului, timpul acordat declaratiilor politice, intrebarilor, interpelarilor- petitiilor si a ahor probleme care se
Art.

,7

supun dezbaterii Consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmise
se aduce la cunostinta locuitorilor prin rnass-media sau orice alt mijloc de publicitate.
(2) Proiectul ordinii de zi se inioclueste la propunerea primarului, consilierilor, comisiilor de

consiliedlor si

speciaiitate sau la soiicitarea cetatenilor.
(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii ConsiliLllui.
(4) Proiectui dc hotarare si celelalte probleme asupra carora ufineaan sa se delibereze se inscriu pe
ordirea de zi numai daca sunt insotite de avizul conisiilor de specialitatecarora le-au fost transmise in acest

scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al Consiliului local. Raporlul
cornpadimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul unitatii administrativ-teritoriale inainte de
intocdirea avizului de catre comisia de specialitate, spre a putea fi avut in vedere de catrc aceasta comisie.
(5) Sedintele vor fi inregislate pe casete audio.
(6) Casetele vor fi pastrate pentru conformitatea proceselor-verbale ale sedintelor.
(7) Cetatenii comunei care au fost nominalizati i]] cadrul vreunei sedinte de Consiliu local si a caror
imagine morala a avut de suferit, vor avea dreptul la repiica in urmatoarele sedinte ale Consiliului local, daca
acestia isi manifesta dorinta
Aft.
CoDsilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile Coisiliului si sa isi inregistreze prezenta in
evidenta tinuta de secretar,
Art. 36 (1) Dezbaterea probleDrelor se lace de regula in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordirea de zi
aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scuft a proiectului de hotarare sau a prcblemei inscrise pe
ordiiea de z;, pe care o face initiatorul, apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate si daca este
cazul sefului compartimentului care a intocmit rapodul.
(2)Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alin. (1) se trece la dezbateri.
(3)Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant.Presedintele de sedinta are
dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune
Consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si tinpul total de dezbatere a
proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la probleme care formeaza obiectul
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dezbaterii.
Presedintele de sedinta va Llrmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri.
In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri , in functie de marirne.
Art. 37 11) Presedintele de sedinta va permite oricand unor consilieri sa raspunda intr-o problema de ordin
personal saLr atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin.

(l)

se aplica

si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare la

Regulament.

Art.38

-

Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate propune incheierea
dezbaterii unei probleme puse in discutia Consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votltlui.
Discutiile vor fi sistale daca propunerea a fosl acceptata de majoritatea consilierilor.
Art. 39 In timpul deslasuradi sedintelor telefoa|ele nob;le ale consilierilor vor fi inchise. Pentru folosirea lor
in cazuri urgente se va cere aprobarea presedintelui de sedinta, farn perturbarea sedinteiArt. 40 ln timpul desiasurarii sedintelor fumatul in salile destinate acestora este strict interzisa. In intervahl
de o ora in timpul desfaslrarii sediotelor, dar numai ia terminarea dezbaterilor asupra unui proiect se poate lua
o pauza pentru fumat cu aprobarea prii vot deschis al majoritatiiconsilierilor prezenti.
Art. 41 - Este interzisa proferarea de insulte sau calonnrii de catre consilierii prezenti la sedjnta, prccum si
d;aloguldintre vorbitor si persoanele aflate ilr sala.
Art. 42 In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata presedintele de sedinta poate intrerupe
dezbaterile- El poare aplica sanctiunile prevazute de Statutul alesilor locali in competenta sa ori poate propune

-

ConsiliulLri aplicarea de saDctiuni corespunzatoare.
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Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand formula
amerdanente de fond sau (edactare. Anendamentele formulate se supun votului Consiliului in redactare.
Amendamentele formulate se supun votului Consiliului il1 ordinea lormularii 1or. Daca s-a adoptat un
anendament, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

Art.

SECTIUNEA A

II-A

l.ELABORAREA PROIECTELOR DEHOTARARI

Art 44 (l)

Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale Consiliului local apartine primarului,

consilierilor, ceiatenilor.

(2) Proiectele de hotarari vor fi jnsotite de o expunere de motive sivor fi redactate in conformitate
cu normele de tehnica legislativa.In acesl scop secretarul unitatii administrativ-teritoriale si peronalul de
specialitate din aparatul propriu al Consiliului local vor acorda sprjjilr si asistenta tehnica de special;tate.
(3)ln cadrul procedurii de elaborare a proiectului de hotarare, autoritatile administratiei vor
publica un anunt referitor la elaborarea unui proiect de hotarare care va fi ndus la cunostinta publicului cu cel
putin 30 de zile inainte de supunerca spre analiza, avizare si adoptare.
(4)La publicarea anuntului se va stabili o perioada de cel putin lO zile pentru a primi in scris
propuneri, sugestii sau opinii cu privire Ia proiectul de act normativ.
(5) Cele dotta autoritati locale primar si Consiliu local au obligatia de a organiza intalniri in care
sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de o asociatie legal
constituita sau de catre o alta autoritate publica.
(6) Anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul Primariei prin dispozitia de convocarc a
Consiliuluilocal.
(7) Presedintele de sedinta ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa
posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, puncte de vedere ce au valoare de
recomandare.

(8) Secretarul comunei va intocmi minuta sedintei publice si va fi afisata la sediul primariei.
(9) Conducatorul autoritatii, respectiv primarul comunei va desemna o persoana din cadrul
institutiei responsabila peDtru relatia cu societatea civila, in vederea aducerii la indeplinire a prevederilor
prezentul i act normativ,
(1o)Persoanele care asista la sedinta Consiliului local, invitati sau din proprie initiativa, trebuie sa
respecte Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local, in caz contrar presedintele de sedinta
va dispune aveftizarea si in ultina instanta evacuarea acestora.
(1) Proioctele de hotarari se aduc la cunostinia consilierilor de indata cu indicarea comisiilor carora
Aft.
le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si a depune amendamente.
(3) Operatiunile prevazute la aljn. (2) se realizeaza prin grija secretarului comuDei.
Art
Proiectele de hotarari se celelalte materiale se transmit sprc dezbatere si avizare comisiilor de
specialitate ale Consiliului local, precum si comparlimentelor de resod ale aparatului propriu al Consiliului
local, in vederea iDtocmirii rapollului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se transmit spre
analiza se face de catre primar inpreuna cu secretarul comunei,
(2) Odata cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului,
avandu-se grija ca raportul sa poata fi transmis si comisiei de specialitate, inainte de intocmirea de catre acesta a
avizului.
(3) Initiatorul proiectului sau a altor propuneri le poate retrage sau poate renunta in orice moment.
Aft. 47 - (1) Dupa expunerea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate intocmeste un aviz cu privire Ia
adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dac^ se propune adoptarea prciectului,
se pot formula amendamente.
(2) Avizul se traDsmite secretarului unitatii administrativ-teritoriale.
care va dispune masurile
corespunzatoare difuzarii lui catre consilieri cel mai tarziu odata cu invitatia pentru sediDta.
Art.
Proiectele de botarari si celelalte propuneri insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul
compaftimentului de resort din apamtul propriu al Consiliutui local se inscriu pe ordinea de zi si se supun
dezbaterii si votului in prima sedinta ordirara a acestuia.
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46-(l)

48

2.

INITIATIVA CETATENF,ASCA

- (1) Cetatenii pot prcpune Consiliului local spre dezbatere si adoptare proiecre de hotarari.
(2)Promovarea unui proiect de hotaral€ poate fi initiata de unul sau mai multi cetateni cu drept de vot,
daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% dilr populatia cu drept de vot a comunei.
(3) Initiatorii depun Ia secretarul localitatii forma propusa pentru proiectul de hotarare. Proiectul de
hotarare va fi afisat spre informarea publiculLri prin gri.ia secretarului.
Art. 49

9

(4) Initiatorii asigura intocmirea listelor de sustinatori pe formulare puse la dispozitie de secretsrul
comunei.

(5) Listele de sustinatori vor fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza
comunei.

Alt.

50 - Dupa depunerea documentatiei si verificarea acesteia de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale,
proiectul de hotarare va urma procedurile regulamentare de lucru ale Consiliului local.

SECTIUNEA A III'A
PROCEDURA DE VOT

Ad. 51- (1) Votul consilierilor este individual sipoate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprina public prin ridicare mainii sau prin apel nominal
(3) Consiliul local hotaraste la propunerea presedirtelui de sedinta sau prin regulament o anumita
modalitate.
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(1) Votarea prin apel nominal se deslasoara in modul urmator: presedirtele explica obiectivul votarii si
sensul cuvintelor "pentru" si "contra". Secretarul comunei va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier in
ordinea alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul "pentru" sau "contra", in functi€ de
Art.

optiunea sa.

(2) Dupa epuizarea listei votului se repeta prin citirea listei din nou a numelui consilierilor care au lipsit
primul
la
tur.
Art. 53 (t) Pentru exercitarca votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa fara ech;voc si fara putinta de interpretari
diferiie. Pentru exprimarea optiunii se vor folosj , do regula cuvintele "da"sau "nu"
(3) Buletinele de vot se introduc intr-o uma. La numararea voturilor nu se ;a in calcul buletinele pe
care nu a fost ezprimata obtiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin.2.
Aft. 54 {1) Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti in afara de cazul in
care prin lege sau regulament se dispune altfel.
(2) Abtinerea se contabilizeaza la votrrile "contra".
(3) Daca in sala de sedinta nu este intrunit cvorumul legal prcsedintele amana votarea pana la
inhunirea acestuia.
Al.t. 55 Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in care au votat,
secretarul fiind obligat sa se conforrneze.
Aft- 56 - Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de Consiliu Du pot fi readuse in dezbaterea acestuia in
cursul aceleiasi sedinte.

CAPITOLUL IV
INTREBARI, INTERPELARI, PETITII SI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Aft. 5? (1) Consilierii pot adrcsa irtrebari primarului , viceprimarului si secretarului unitatii administrativteritorial€ precum si a sefilor compa(imentelor din aparatul propriu al Consiliului local sau ai serviciilor
unitatilor subordonate.

Dh nltrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Ce; inirebati vor raspunde, de regula, imediat sau daca nu este posibil la urmatoarea sedinta a

(2)

Consiliului.
Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut Cel
interpelat are obligat;a de a raspunde in scris pana la urmatoarea sedinta a Consiliului sau oral la proxima sedinta,
potrivit solicitarii autorului interpelarii.
Aft. 59 - (1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul, serviciul sau
unitatea vizata sunt obligate sa I le furnizeze la termenul stabilit, in conditiile l€gii.
(2) Informatiile pot fi cerute si communicate in scris sau oral.

Art.

58

l0
AI1. 60 - Orice cetatean are dr€ptul so se adreseze cu petitii Consiliului local. Acestea se inscriu intr-un registru
special, sunt analizate si solutionate potrivit reglenentarilor legale in vigoare.

CAPITOLUL V
DISPOZITII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CATRD ALESII LOCALI
SECTIUNEA I
EXERCITAREA MANDATULUI DE CATRE CONSILIERII LOCALI

Art.6l -(l)

Dupa declararea calegal constitrit a Consiliului, consilierilor in functie Ii se elibereaza o legitimatie
care atesla calitatea de membru al Consiliului, semnata de primar.

(2) Consilierii locati prinesc un semn dislinctiv al calitarii Ior de reprezentanti alesi ai colect;vitatii locale,
pe care du dreptul sa il poade p9 intreaga durata a mandatului.
Art. 62 - ( l) Calitatea de consilier inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului corrsiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local incet€aza de drept iDainte
urmatoarele cazui:
a) Denrisia;

b) lncompatibilitatea;
c) schimbarea domiciliului

de expimrea duratei normale

a mandatului in

intr-o alta unitate administrativ{eritoriala, inclusiv ca urmare a

reorganiTarii acedeia:

d)
e)

f)
g)
h)

lipsa Demotivata de la lnai mult de 3 sedinte ordiiare consecutive;

imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu
exceptia cazurilor prevazute de lege;
condarrnarea plin hotarare judecatoreasca mmasa definitiva Ia

pedeapsa privativa de

punerea sub interdictie judecatoreasca;

pierderea drepturilor electorale;

h"l) pierderea calilatii de

al

nrebru
nationnle, pe a caror Iista a fost ales

i)

o

libertatei

pafidului politic sau

al

organizatiei minoritatilor

.

deces.

(3) I[cetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre CoDsiliul Loca], la propunerea
primarului.

Art.

63

Consilierii locali pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedinta. care ia act de aceasta.
local adoptarea unei hotarari p n care se ia act de demisie si se declara locul

Presedintele propune Consiliului

SECTIUNEA A

II.A

EXERCITAREA MANDATULUI DE CATRE PRIMAR

- (1) Dupa depunerea juramantului in cadrul unei ceremonii publice, primarului i se inmaneaza
legitimatia care va fi semnata de presedintele de sedinta, un semn distinctiv al calitatii de prinrar, pe care acesta
are dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului, precun si esarfa in oulorile drapelului national al

Art.64

Romaniei.

(2) trgitimatia si iDsemnu' de primar se pot pastra dupa incetarea mandatului, cu tillu evocativ.
Art. 65 - Calitatea de primar inceteaza la data depu [eri i j uramantulu i de catre noul primar.
Afi. 66 - Prinarul poate demisiona, anuntand iD scris Consiliul local si prefectul. La prima sediDta a Corlsiliului
presediDtele de sedinta ia acl de aceasta situatie si se consemneaza in procesul-verbal.

CAPITOLUL IV
PROTECTIA LEGALA A ALESILOI{ LOCALI

II

Aft. 67- (1) In exercitarea mandatului, alesii locali sunt in serviciul colectivitatii, fiind ocrotiti de lege.
(2) Libertalea de opinie si de actiune ilr exercitarea mandatului alesului local este garantata.
Art. 68 - Alesii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica peniru opir;ile politice e\prirnate in e\ercitarea
mandatului.
All.
Retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala ori contraventionala a alesilor locali se aduc la
cunostinta atat autoritatii administatiei publice din care fac parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24
de ore, de catre organele care au dispus masrrrile respective.
Art.70
Pe intreaga durata a mandatului, alesii locali se considera in exercitiul autoritatii publice si se
bucura de protectia prevazuta de legea penala.
(2) De aceeasi protectie juridica beneficiaza si mombrii faniliei: sot, sotie si copii in cazul in care
agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiLnri asupra alesului local in legatura cu
exercitarea mandatulu; sau.

69

-(l)

CAPITOLUL VII
GRUPURILE DE CONSILIERI

7l

(l) Consilierii

se pot constitui in grupuri, in functie de partide sau aliantele politice pe ale carcr liste
numar de cel putin 3.
(2) Consilierii care nu indeplinesc conditiile prevazute laalin. (l) pot constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin vot deschis al majoritatii nembrilor grupului.
Art. 72 - Consilierii nu pot forma grupuri in Dumele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au
intrunit numarul de voturi necesare pentru a intra in Consiliu cu cel putin un consiljer.
Art.73 - In cazul fuzionarii, doua sau mai nulte partide care sunt reprezentate in Consiliu sau care au deja
constituite grupuri pot foma un grup distiDct-

Art.

au fost alesi, daca sunt in

CAPITOLUL VIII
DREPTURILE ALESILOR LOCALI
Ar1.

Aft.

74 Alesii locali au dreptul 1a initiativa in promovarea actelor administraiive, individual sau in gnrp.
75 - (1) Penhu paticiparea la lucrarile Consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o

indemnizatie de sedinia.

(2) Indemnizatia de sedinta pentru membrii Consiliului care participa la sedintele ordinare ale
Consiliului si ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de pana la 5% din indelrnizatia lunara a primarului.
(3) Numarul de sedinte pentru care se poate acorda irdemDizatia este de o sedinta ordinara de
Consiliu si l- 2 sedinte de comisii de specialitate pe luna.
(4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. 2 si 3 se efectueaza exclusiv din veriturile
proprii ale bugetelor locale.
Art. 76 - Primarii, viceprimadi, consilierii au dreptul la decontarca cheltuielilor pe care le-au facut in exorcitarea
mandatului.

Art. 77 Consilierii care participa la sedintele de consil;u organizate in mod exceptional h timpul prcgramului
de lucru, se considera invoit de drept, fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de
la locul de muncaAft. 78 - Alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, lormare si perfectionare profesionala organizate
de institutii specializate in decursul nandatului. conlorm hotararii Consiliutui local.
Ar1. 79 Dreptul alesilor locali de a avea acces la orice informalii de int€res public nu poate fi ingradit.
Art. 80 (1) Dreptul de asociere este garantat alesilor locali.

t2

(2) In virtutea mandatului reprezenlativ acordat de colectivitatile locale, struciurile asociative legal
constituile ale alesilor locali vor fi consultate de calre autoritatile administratiei publice centrale in toate
problemele de iiteres local.
Art. 81 - In urma indeplinirii unor misiuni oficiale. alesii locali sunt obligati sa prezinte la prima sedinta ordinara
de Consiliu un raport privind deplasarile efectuale in tennen de 30 de zile.
ln caArl nercspectarii prevederilor alin. de mai sus, alesii locali vor suporta cheltuielile deplasarii.

CAPITOI,I]I,IX
OBLIGATIILE ALESILOR LOCALI

82

Alesii locali, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale au indatorirea de a participa pe durata
Art.
mandatului la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care Ie
reprezinta cll buna credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea oare i-a ales.
Art. 83 CoDsilierii locali sunt obliSati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si Regulamentul de
organizare si functionare a Consiliului iocal, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina, sa nu foloseasca in
cuvantul Ior sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
Al1. 84 Alesii locali sunt obligati 1a probitate si discretie profesionala.
Art. 85 - Alesii Iocali surlt obligati sa dea dovada de ciiste si corectitudiDe; esle irterzis sa se ceara, pentru sine
sau pentru altii, bani, foloase materialc sau alte avantaje.
Arl. 86 - Consilierii locali au obligatia de a aduce lA cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administmlive ce
intereseaza colectivitatea locala.
Alesii sunt obligati ca in o(ercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intalrriri cu
cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in Consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea

-

cu cetatenii.

Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte Consiliului un raport anual de activitate, care va

fi facut public

p n gija secretarului coDrurlei.
Art. 87 (l) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrarile

Consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac
parte decat in situatiile prevazute in ReSulamentul de organizare si functionare(2) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari, intrucat se afla in indeplinirea unei
iDsarciDari oficiale, prccum si in alte cazuri stabilite prin Regulamentul de organizare si functionarc a Consiliului
local.

Art. 88 - Alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasla calitate in exercitarea unei activitati

private.

CAPITOLUL X
RASPUNDEREA ALESILOR LOCALI
Art. 89 - Alesii locali raspund, in coDditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz pentru faptele savarsite in
exercitarea atributiilor ce le revin.
(l)Consilierii raspund in nume propriu pentru activilatea desfasurata in exercilarea mandatului, precum si
Art.
solidar, pentrll activitatea consiliului din care fac parte s; pentru hotararile pe care le-au votat.
(2) In procesulverbal al sedintei va fi consemnat rczultatul votului. iar la cercrea consilierului, se va
mentiona in mod expres votul acestuia.
Art. 9l- (l) Incatcarea de catre consilicr a prev€derilor legii nr. 2!5/2001 cu modificarile si completarile ullerioare,
a prevederilor legii nr. 393/2004, legea privind statutul alesilor locali si a Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului local atrage aplicarea urnratoarelor sanctiuni:
a) avertisment:
b) chemarea la ordin:

90

c)
d)
e)

retragerea cuvantului;
eliminarea diD sala de sediDte;
excluderea temporara de la lucrarile Consiliului si ale comisiei de specialitate

0

retragerea indemnizatiei de sedinla, pentru

l-2

sedinte.
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(2) Sanctiunile prcvazute la alin. (1) lit. a) si d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la
aljn. (2) lit. e) si 0 de catre Consiliu, prin hotamrea adoptata cu votul cel putin a doua treimi din numarul

consilierilor in flrnctie.
Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.
(3) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la al;n.1 lit. e),cazul se va trimite comisiei de specialitate care
are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta reprezenta|d un rapoft intocmit pe baza cercetarilor
efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.
Art.92 -La prina abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte
regulamentul.

-

(1) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la
regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prina daia, dispozitiile Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului local vor fi chemati la ordine.

ArL 93

(2) Chemarea Ia ordiDe se inscrie in procesul-verbal de sedinta.
lnainte de a fi chenat la ordine, consilierul este invitat de catre presedinte sa isi retraga sau sa explice
cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrnge aplicarea sanctiunii.
(2) Daca expresia intrebuirtata a fost retrasa od daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca
satisfacatoarc, sanctiunea nu se mai aplica.
Aft.
In cazul in cnre, dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, presedint€le ii
va retrage cuvantul, iar daca persista, il va eliniDa dir sala.
Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nernotivata de la sediita.
Art. 96-(1)ln cazul unor abateri grave, savarsite in lnod repetat sau a unor abaieri deosebit de grave, consiliul poate
aplica sanctiunea excluderii tenporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate-

Art. 94

- (l)

95

(2) Gravitalea abalerii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte
juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.
Art. 97 Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi 2 sedirrte
consecutive, Aceasta are drcpt consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respecliva.
In caz de opunere, intezicerea pafticiparii la sedjnta se executa cu ajutorul fofei publice puse la dispozitia
presedintelui.
ArL 98 - Pentru mentinerea ordinei in sedinta comisiilor de specialitate, presedintii acastora au aceleasi drepturi ca si
prcsedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art. 9l alin. 1 lit. a) - d)

CAPITOLUL XI
DISPOZITII FINALg

Ad.99 (l) Consilierii locali suDt obligati sa-si faca publice intersele personale printr-o declaratie pe propria
mspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul comunei, Un exemplar al declaratiei se pasbeaza de catre secretar
intr-un dosar special, denumit registru de iDterese. Al doilea exemplar al declaratiei de interese se va traDsmite la
secretarul general al Prefecturii, care le va pastra intr-un dosar special denumit Registru general de interese.

Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptare unei hotarari daca au un interes personal in problema
supusa dezbaterii.

(2) In situatiile prevazute la alin. (l) consilierii locali sunt obligat sa anunte Ia inceputul dezbaterilor
interesul peronal pe care il au in problena respectiva.
(3) Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesul(1) Alesii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind nltercsele personale la inceputul fiecarui
an, dar nu mai tarziu de I fobruarie , daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara.
(2) Nerespectarea declaraliei privind interesele personale irr tennenul prevazut la alin. affage
suspendarea de drept a rnandatului, pana la depunerea declaratiilor.
(3) Refuzul depunerii declaratiei privird iDteresele personale atrage incetarea de drept a mandatului.
(4) suspendarea sau iDcetarea mardatului se constata prin hotararea consiliului local.
Al1. 101 Fapta alesilor locali de a face declaratii privind interesele personale care nu corespund adevarului
constituie infractiLrne de fals in declaratii si se pedepsesto pokivit Codului penal.
Art.102 - Prezentul Regulament este iDtocmit conform legislatiei in vigoare:
Ar1. 100

-

I
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- legea 21512001 - legoa administrati€i public€ locale, cu modilicarilc si oompletlrile ulterioare;
. O,C. 35/2002 - aprobarer Rogulamentului oadru de organizrl€ si functionare a consiliilor locale;
- Wa 6Tn0O2 privind aFobar€ OG 35D002 pentru aprobar€o Regularnentului cadru de
organiza& si firnctioDar€ a coNiliilor locale;
- Legea52D003 pri\ind transparenta deoizionala in administratio;
- IEgEa393D004- legea privind stafrttul alesilor locali.
Art.

103 - Prezentul R€gulament ihtra in vigoaro la dsta adoptarii lui in s€dinta Consiliului local. l,a accorsi datd isi
itrc€te.za aplicabilitaEa oric€ .lt€ dispozitii conrare.

