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REGULAMENT DE ORGANIZARE 9r FUNCTTONARE
AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. In acceptiunea Legii nr. 39312004 privind Statutul alesilor locali, actualizata, prin
alesi locali se inlelege consilierii locali, primarul gi viceprimarul.
Art. 2. (1) Participarea alesilor locali la activitatea autoritatilor administratiei publice
locale are un caracter public si legitim, fiind in acord cu interesele generale ale
colectivitatii in care isi desfasoara mandatul.
(2) ln exercitarea mandatului, alesii locali sunt in serviciul colectivitatii locale.
Art. 3. In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, alesii locali indeplinesc o
functie de autoritate publica si sunt ocrotiti de lege.

CAPITOLUL II
Constituirea Gonsiliului Local al Comunei Tdrlungeni

Art. 4. (1) Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia

.

locala in Comuna Tdrlungeni sunt Consiliul Local al Comunei Tdrlungeni, ca autoritate
deliberativa si primarul, ca autoritate executiva.
(2) In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.21512001 privind administratia
publica locala, republicata, actualizata, prefectul convoaca consilierii declarati alesi
pentru sedinta de constituire in termen de 20 zile de la data desfasurarii alegerilor, dupa
ce mandatarul financiar al fiecarui partid politic din care fac parte consilierii alesi,
depune la Autoritatea Electorala Permanenta un raport detaliat de venituri si cheltuieli,
in termen de 15 zile de la data alegerilor, conform prevederilorart.33 alin. (1) si (1n1)
din Legea nr. 33412006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale,
cu modificarile si completarile ulterioare. La sedinta de constituire pot participa prefectul
sau reprezentantul sau, precum si primarul, chiar daca procedura de validare a
mandatului acestuia nu a fost finalizata.
(3) Sedinta este legal constituita daca padicipa cel putin doua treimi din numarul
consilierilor declarati alesi. ln cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate,
sedinta se va organiza in aceleasi conditii, peste 3 zile,la convocarea prefectului, prin
Unc-a-mr€sterega-l
constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte 3 zile, in
aceleasi conditii.

ordin

(4) In situatia in care Consiliul Local nu se poate reuni nici la aceasta ultima convocare,
din cauza absentei, fara motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante,
prin ordin, locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari
anterioare, daca acestia nu pot fi inlocuiti de supleantii inscrisi pe listele de candidati
respective, organizandu-se alegeri pentru completare, in termen de 30 zile, in conditiile
Legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
au lipsit
tsiOi.oinrl pref6ctului prin care se declara vacante locurile consilierilor care
nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencios administrativ, in
termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.
(6) Absenta consilierilor de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se
iace dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau
a facut imposibila prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in interes de
serviciu sau a unor evenimente de forta majora: inundatii sau alte catastrofe care au
impiedicat deplasarea; deces in familie sau alte situatii similare.
Ar| S. (1) Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul
acestuia, care il invita pe cel mai in varsta consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai
tineri, sa preia conducerea lucrarilor sedintei.
(2) Dupa'preluarea conducerii sedintei se ia o pauza, in timpul careia se constituie
unitatii
ilri.rprrit" de consilieri, potrivit Statutului alesilor locali, iar secretaruldosarele
Idrinirtr"tiv-teritoriale prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia

consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor de pe lista, inaintate de la biroul
electoral de cicumscriptie. Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor
alesi care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier'
(3) Consilierii se pot eonstitui in grupuri, in funclie de partidele sau aliantele politice pe
ale cdror liste au fost alegi, dacd sunt in numar de cel pulin 3.
(4) Consilierii care nu Tndeplinesc condiliile prevdzute la alin. (3) pot constitui un grup
prin asociere.
al majoritdtii
iS; Orupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis
membrilor gruPului.
(6) Prevederile art. 2 alin. (3) se aplicd 9i consilierilor independenli.
care nu au participat la
iZj Consitierii nu pot forma grupuri Tn numele unor partide
pentru
a intra in consiliu cu cel
alegeri sau care nu au intrunit numdrul de voturi necesar
putin un consilier.
care sunt reprezentate in consiliu
igl'in cazul fuziondrii, doud sau mai multe partide,
sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
(9) Daca primirul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut
mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa a acestuia pentru una din
aceste functii, daca procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizata.
Art.6. (1) La reluarea lucrarilor, pentru validarea mandatelor de consilieri, consilierii
declarati alesi vor alege, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea de maini, dintre
membrii lor, o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri locali. Comisia
functioneaza pe intreaga durata a mandatului, cu respectarea dispozitiilor art. 31 alin. 3,
4 si 5 din Legea ni. 2151 2OOl privind administratia publica locala, republicata,
actualizala.
(2) Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de
consilieri constituite, potrivit art.. 2 alin. (2) si urmatoarele. Numarul de locuri cuvenite

fiecarui grup se determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza
si va reflecta, pe cat posibil, configuratia politica a consiliului.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al
majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in
hotararea nr.1 .
(4) Comisia de validare a mandatelor alege din rAndul membrilor sdi un pregedinte gi un
secretar, cu votul majoritatii consilierilor prezenti.
Art.7. (1) Dupa alegerea comisiei de validare se dispune o noua pauza, in timpul
cdreia va fi examinata de cdtre comisie legalitatea alegerii fiecdrui consilier, pe baza
dosarelor prezentate de pregedintele de^varsta, gi vor fi elaborate propunerile de
validare sau de invalidare a mandatelor. in acest scop se incheie un proces-verbal,
conform modelului din anexa nr.1 la regulamentul-cadru prevazut in Ordonanta
Guvern ulu i nr. 35 12002.
(2) Daca primarul, al cdrui mandat a fost validat, a fost ales 9i consilier gi opteazd
pentru functia de primar sau dacd consilierii care defin funcfii incompatibile opteazd in
scris pentru renun{area la funclia de consilier, va fi examinat, in vederea validdrii,
dosarul supleantului, respectiv supleantilor de pe aceeagi lista, in ordinea Tn care cei in
cauza au fost inscrigi pe lista de candidati.
(3) lnvalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai in
cazul in care aceasta a constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite
expres prin iege sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre
biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr.7011991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, constatata in conditiile Legii privind alegerea autoritatilor publice
locale. Invalidarea mandatului se va propune si in cazul validarii primarului, alin. (2).
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la gedinta de constituire pot fi validati sau invalidati
in lipsa.
(5) In cazul in care, pana la data validarii, un candidat declarat ales nu mai face parte
din partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv, mandatul
acestuia nu va fi validat, urmand a fi validat primul supleant pe lista.
Art. 8. (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin votul
deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este
supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.
(2) Rezultatul validdrii mandatelor se consemneazd in hotdrdrea nr. 2 de indatd
consilierilor care au absentat motivat.
Art. 9. (1) Dupa validarea a cel putin doua treimi din numarul de consilieri se va
proceda la depunerea juramantului prevazut de art, 32 din legea administratiei publice
locale.
(2) Juramantul se depune de fiecare consilier validat in ordine alfabetica, in fata unei
mese special amenajate, pe care se afla cate un exemplar din Gonstitutie si Biblie.
Consilierul va pune mana stanga, atat pe Constitutie, cat si pe Biblie, daca este cazul si
va pronunta cuvantul ,,Jur", dupa care va semna juramantul de credinta, care va fi
imprimat pe un formular special.
Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de
validare, iar-al doilea -se jnmaneaz€-consiiierului.--Juramantul se depunein Jimba
romana, cu sau fara formula religioasa.
(3) Consilierii locali care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de

drept, fapt ce se consemneaza in procesul verbal de sedinta, urmand sa se supuna
validarii mandatul primului supleant de pe lista, daca pana la validarea mandatului,
partidul politic sau alianta politica confirma in scris apartenenta la partid a consilierului in
cauza.
(4) Dupa depunerea juramantului de catre cel putin doua treimi din numarul membrilor
eonsiliului local, presedintele in varsta declara consiliul legal constituit. Declararea
consiliului ca legal constituit se constata prin hotardrea nr. 3.
(5) Hotararea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesati
la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul
celor absenti de la sedinta, de la comunicare.
Instanta de contencios administrativ se pronunta in cel mult 30 de zile. In acest caz,
procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva
si irevocabila.

CAPITOLUL I!I
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL
SECTIUNEA 1
Pregedintele de sedinta

Art. 10. (1) Dupa declararea Consiliului Local ca legal constituit, se procedeaza

la

alegerea presedintelui de sedinta prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie.
Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni, el va
conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta.
(2) Dupa alegerea presedintelui de sedinta, acesta preia conducerea lucrarilor
consiliului. Rezultatele alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in hotardrea
nr.4.
HotarArile 1-4 se semneaza de presedintele de varsta si de cei 2 asistenti ai acestuia si
se contrasemneaza de secretar. Ele au caracter constatator, nu produc efecte juridice si
nu pot face obiectul unor actiuni in justitie.
(3) Consilierul ales presedinte de sedinta poate fi schimbat din functie la initiativa a cel
putin uneitreimi din numarul consilierilor cu votul majoritatii consilierilor in functie.
Art. 11.(1) Presedintele de sedinta ales, are urmatoarele atributii principale:
- conduce sedintele consiliului local;
- supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si
anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor;
- semneaza hotararile adoptate de Consiliul Local, chiar daca a votat impotriva adoptarii
acestora, precum si procesul verbal;
- asigura mentinerea ordinii conform prevederilor art. 39-45 din Legea nr.21512001,
republicatd gi actualizatd;
- supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a
consiliului;
- aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune
consiliului aplica rea unorasemeRea sanctiuni - -.
(2) Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege sau
insarcinari date de Gonsiliul tocal.

In cazul in care presedintele ales pentru sedinta respectiva a Consiliului nu-si poate
indeplini atributiile, se procedeaza la alegerea unui alt consilier pentru aceasta functie.
SECTIUNE A a 2-a

Alegerea viceprimarului

Art" 12" (1) Consiliul Local alege din r6ndul membrilor sdi viceprimarul, cu votul
majoritatii consilierilor locali in functie, conform art. 57 din Legea nr. 21512001 privind
administratia publica locala, republicata, actualizata.
(2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului, se face de citre oricare
dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
(3) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul cdreia se completeazd
buletinele de vot.
(4) Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajat5, putdndu-se folosi, la
alegere, una dintre urmdtoarele modalitati:
a) fiecare consilier primegte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor
candidalilor. Intrand in cabina, din lista candidafilor vor fi barate printr-o linie orizontala
numele tuturor candidalilor pe care consilierul nu doregte sa ii aleagd. Pe buletin va
rdmAne nebarat numele consilierului pe care doregte sa il aleagd votantul;
b) pe buletinul de vot se scnie cuvAntul ,,DA" in dreptul numelui/numelor celui/celor pe
care doregte sa il/sa ii voteze;
c) alte modalitdfi, la alegerea consiliului.
(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritdtii consilierilor in
functie.
(6) in situalia in care nu s-a intrunit majoritatea prevdzutd la alin. (5), se organizeazd un
al doilea tur de scrutin, in aceeagi gedinla, la care vor participa candidalii situati pe
primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul
care a obtinut cel mai mare numir de voturi.
in caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai
candidalii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatul care a obtinut
cele mai multe voturi.
Viceprimarul intra in exercitarea mandatului dupa declararea lor ca alesi locali.
Pe durata exercitarii mandatului de viceprimar, viceprimarul isi pastteaza calitatea de
consilier local. fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut si isi inceteaza
mandatul inainte de termen, in urma eliberariisau revocarii acestuia din functie.
Art. 13. (1) Alegerea viceprimarului va fi consemnatd in hotdrdrea nr. 5 a Consiliului
Local.
(2) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului Consiliului Local.
in cazul Tn care mandatul Consiliului Local inceteazd inainte de expirarea duratei
normale de 4 ani, inceteazd de drept gi mandatul viceprimarului, fdrd vreo alta
formalitate.

SECTIUNEA a 3-a
Comisiile de specialitate

-'Art; 1+. (1) In funetie de spedfieul-loeal si nevsile activitatii

sale,

€onsiliul Local

organizeaza comisii de specialitate, in principalele domenii de activitate, la constituirea
acestora aplicandu-se repartizarca procentuala pe formatiuni politice conform alcatuirii

Consiliului l-ocal, dupa cum urmeaza:
- Comisia pentru activitati economico * financiare si agricultura;
- Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, protectie mediu si turism;
- Comisia pentru cultuia, culte, invatamant, munca, sanatate si protectia sociala a
persoanelor aflate in nevoie;
- Comisia juridica, de disciplina si validare'
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii'
nrt. tS. (1) Comisiile de specialitate lucreazd valabil in prezenta majoritdlii membrilor 9i
iau hotdrAri cu votul majoritdtii membrilor lor.
(2) Comisia poate invita sa participe la gedinlele sale specialigti din cadrul aparatului
la unitdtile aflate Tn
iropriu al Consiliului Local sau din afard acestuia, in special de gi
subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la gedintele comisiei consilierii care au
fdcut propunerile ce stau labaza lucrdrilor comisiei.
publice. Comisia poate invita gi alte
$ediniele comisiei de specialitate sunt, de regula,
persoane care sa participe la dezbateri.
puncte de pe ordinea
iS) Comisia poate hotdrd ca unele gedinle sau dezbaterea unor
de zi sa se desfdgoare cu ugile inchise'
(4) Nominalizarea membrilorfiecdrei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a
consilierilor independenli, de cdtre consiliul local, avAndu-se in vedere, de regula,
opliunea acestoia, pregdtirea lor profesionald gi domeniul Tn care isi desfdgoard
activitatea.

(5) in funclie de numdrul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3
comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizalia de gedinta se va achita
numai pentru activitatea desfasurata in comisia de baza(6) Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majoritdtii consilierilor
ce o compun, c6te un pregedinte 9i cdte un secretar.
Art. 16.(1) Comisiile de specialitate au urmitoarele atribu[ii principale:
a) analizeazd proiectele de hotdrari ale consiliului local;
b) se pronunla asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
.j into.r"si avize asupra proiectelor de hotdrdri gi asupra problemelor analizate, pe
care le prezintd consiliului local'
(2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de
orianizare 9i funclionare a consiliului sau insdrcindri date prin hotdrdri ale consiliului
local, dacd acestea au legatura cu activitatea lor.
(3) Comisiile de specialitate lucreaza in plen si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor
lor.

Art. 17. (1) Pregedintele comisiei de specialitate are urmdtoarele atribulii principale:
a) asigura.reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local gi cu celelalte
comisii;
b) convoacd gedinfele comisiei;
c) conduce gedinlele comisiei;
dj propune ia la iucrdrile comisiei sa participe gi alte persoane din afard acesteia, dacd
apreciazd ca este necesar;
participa la- Jucrdrile -eelodalte eomisii -€are--examineazd-probleme ce prezinti importanta pentru comisia pe care o conduce;
f) susline in gedinlele de consiliu avizele formulate de comisie;

ej

g) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar.

(2) Pregedintele comisiei indeplinegte orice alte atributii referitoare la

activitatea
a
consiliului
functionarc
de
organizare
regulamentul
prevdzute
lege,
de
de
comisiei,
9i
sau stabilite de consiliul local.
Art. 18. Secretarul comisiei indeplinegte urmdtoarele atribulii principale:
a) efectueazd apelul nominal gi tine evidenta participdrii la gedinte a membrilor comisiei;
b) numara voturile 9i il informeazd pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru
adoptarea fiec5rei hotdrdri gi asupra rezultatului votarii;
c) asigura redactarea avizelor gi proceselor-verbale etc.
Secretarul comisiei indeplinegte orice alte sarcini prevdzute de regulamentul de
organizare gi funcfionare a consiliului sau insdrcindri stabilite de comisie sau de cdtre
pregedinte.

Art. 19. (1) Convocarea gedintelor comisiei se face de cdtre pregedintele acesteia cu
cel pulin 3 zile inainte de sedintele extraordinare si cu 5 zile inaintea sedintelor
orrjinare.
ln caz de forta majora (conflict armat, stare de necesitate, inundalii, incendii, cutremur)
gi situalii de maximd urgenld (proiecte cu finanlare nerambursabild sau parlial
nerambursabil5, finantate din alte surse decdt bugetul local) se convoacd in gedinla de
indatd Consiliul local.
(2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea pregedintelui. Oricare dintre
membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la gedintele acesteia este obligatorie.
( ) ln caz de absenta la gedinla comisiei de baza consilierului in cauza nu i se acorda
indemnizalie de gedinla. Dacd absentele continua, fdrd a fi motivate, pregedintele
comisiei poate aplica sanctiunile prevdzute in competenta sa de Statutul alegilor locali
sau poate propune consiliului aplicarea altor sanctiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui
dirr comisie.
Art. 20. $edin[ele comisiilor de specialitate se desfdgoard, de regula, inaintea gedintelor
consiliului, atunci cAnd ordinea de zi a gedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte
de hotd16ri asupra cdrora i se solicita avizul.
Art. 21. (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotdr6ri sau a celorlalte probleme
replartizate comisiei pregedintele acesteia va desemna un consilier care va face in
cadrul gedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacd aceasta nu
este prezentatd de initiator.

Consilierul desemnat va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor 9i a
prqpunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea
voturilor consilierilor prezenti.
(2) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesard, atdt
amendamentele 9i propunerile acceptate, cat gi cele respinse.
Votul in comisii este, de regula, deschis. in anumite situalii comisia poate hotdri ca votul
sa fie secret, stabilind de la cazla caz gi modalitatea de exprimare a acestuia.
Art. 22. (1) Lucrdrile gedinlelor comisiei se consemneazd, prin gnja secretarului
acesteia, intr-un proces-verbal. Dupd incheierea gedintei procesul-verbal va fi semnat
de cEtre toli membTii comisTei: (2) Pregedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale gedinlelor sa fie consultate de
alte persoane interesate care nu au participat la gedinta, cu excepfia proceselor-verbale

Tntocmite in gedin{ele ale cdror lucrdri s-au desfdgurat cu ugile inchise'

".-

fond in
Dacd in urma deibaterilor din gedinla consiliului local se impun modificdri de
-onlinutul
pentru
proiectului
poate
retrimiterea
hotdri
proiectului, pregedintele de gedinla
reexaminare de cdtre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul,
respectiv rapodul.
speciale de analiza 9i verificare,
1ij'Consitiuilocal poate hotdri organizarea unor comisii
la'propunerea consilierilor sau a primarului.
Componenta nominald a comisiilor speciale, obiectivele 9i tematica activitdtii acestora,
perioada ?n care vor lucra gi mandatul lor se stabilesc prin hotdr6re a consiliului local.
bomisia de analiza gi veiificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de
acesta, rapoftul ?nto-cmit in urma analizelor gi verificdrilor. efectuate. Raportul va
cuprinde, dacd este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitdlii in domeniul
supus analizei sau verificdrii'
(4i Operaliunile desfdgurate in cadrul procedurii de constituire comisiilor de

a

ipecialitate, numdrul gi denumirea acestora, numdrul membrilor fiecdrei comisii 9i
modul de stabilire a locurilor ce revin fiecdrui grup de ; consilieri sau consilieri
independenli, precum gi componenta nominald a acestora se stabilesc prin hotdrdrea
nr. 6 a consiliului local.

SECTIUNEA a 4-a

Alte dispozitii
Art.23. (1) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului de catre presedintele de
sedinta se trece conform legii, la ceremonia de depunere a juramantului de catre
primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. ln acest scop
judecatorul sau alta persoana desemnata de presedintele judecatoriei care a validat
mandatul prezinta in fata consiliului hotarare de validare.
(2) Dupa prezentarea hotararii de validare, primarul va depune juramantul prevazut de
gz'"1n. 1 din Legea nr.21st2}o1, folosindu-se procedura stabilita in art. 8 alin' 1 din
"ri. Ordonanla nr. 3:SIZOOZ pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si
din
functionare a consiliilor locale, actualizata.
(3) Dupa depunerea juramantului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.
ait. z+. (1) Frimarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa isi exprime punctul
de vedere asupra tuiuror problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al

primarului se consem neaza, in mod obligatoriu, in procesul verbal de sedinta.
gedinle a Consiliului local.
iZ; eri*"rul va ocupa un loc distinct Tn sala de
A*. zs. Secretarui comunei participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului, fara
local'
drept de vot si are urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului
'asigura
consiliului local, la cererea
indeplinirea procedurilor de convocare
a;
piir"rltri sau a cel putin unei treimi din numarui consilierilor in functie;
b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;
cj etectue aza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;
Jj nrr"r" votuiile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de
sedinta;
e) informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru
adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;
f) asigura intocmirea procesului-verbal, pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei

a

solicita acordul
sedinte procesul-verbal al sedintei anterioare, asupra continutului carora
consiliului;
ti asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si
stampilarea acestora;
nj ,rin"r"ste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia
plrt" consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 46, alin. (1) din Legea
pe
adrninistratiei publice locale nr. 21512001, republicata, actualizata. ll informeaza
sanctiunile
si face cunoscute
fresedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii
prevazute de lege in asemenea cazuri;
'tj
prezinta in fala consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor
consiliului; daca este cazul,
[roiecte de hotarare sau a altor masuri supuse deliberarii
refuzasa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;
m) contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile consiliului
local, pe care le considera legale;

n) poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi

a

sedintelor ordinare ale consiliului local;

membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea
""otO" inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor
""tiuit"tii,
discutate si aProbate de consiliu;

oi

p; raspunoe de aducerea la cunostinta a hotarararilor consiliului, la termenele stabilite
piin t"g", prefectului, primarului, sefilor de compartimente ale primariei, societatilor

comerciale din subordinea primariei;
r) raspunde de inmanarea sub semnatura a proiectelor respinse, retrase sau la care se
impun modificari de fond'
Secretarul indeplineste orice alte atributii, stabilite de lege sau insarcinari date de
consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

CAPITOLUL III
FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL
SECTIUNEA I
Etaborarea proiectelor de hotarare
Art. 26. Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari apartine primarului, consilierilor
locali si cetatenilor.
Art.27. (1) proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi
redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop, secretarul
unitatii administrativ-teritoriale si personalul de specialitate din aparatul propriu al
consiliului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.
(2) proiectele de hotaraie se inscriu in ordinea de zi a sedintelor, prin mentionarea
iittrtri si a initiatorului si se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicarea
comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune
amendamente si se realizeaza prin grija secretarului unitatii administrativ - teritoriale'
art. zg. (1) proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si

precum si compartimentelor de
avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Nominalizarea
*.ort ale aparatului propriu al consiliului, in vederea intocmirii raportului.
se face de catre
comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza
primar impreuna cu secretarul'
si a
(2) Odata cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului
inainte
specialitate
de
avizului, avandu-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei
de intocmirea de catre aceasta a avizului'
(3) Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau Poate renunta, in
orice moment, la sustinerea lor.
a
Art. 29" Dupa examinarea proiectului sau propunerilor, comisia de sPecialitate
local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, resPingerea

consiliului
proiectului sau Propunerilor' ..
Ar1 eO. (1)in cadiul procedurii de elaborare a proiectelorcu caracterde act normativ
publice locale are obligalia sd publice un anun! referitor la aceastd actiune
publicului, 9i sd-l
"orinirtLiiei
site-ul piopiir, sd-l afigeze la sed'luipropiiu, intr-un spaliu accesibil
in
administraliei
transmitd cdtre mass-media centralS sau locald, dupd caz. Autoritatea
o cerere
depus
au
publice va transmite proiectele de hotdrare tuturor persoanelor care
pentru primirea acestor informalii'
va fi adus la cunogtinla
[Zl A.r.tul referitor la elaborarea unui proieot de hotdrAre
piolrutricu cel pulin 30 de zile inainte de supunerea spre analiz6, avizare 9i adoptare
o expunere
be cdtre autoritaiila publice. Anunlul va cuprinde o noti de fundamentare,
de
proiectului
de motive sau un referat de aprobare privind necesitatea adoptdrii
precum 9i termenul
hotdrdre propus, textul complet'al proiectului actului respectiv,
propuneri, sugestii,
limitd, locul gi modalitatea in care cei interesa{i pot trimite in scris
la
opinii'c, uaio"re de recomandare privind proiectul de hotdrdre. Anunlul referitor se
afaceri
eiaborarea unui proiect de hotdrdie cu relevanld asupra mediului de
constituite, pe
transimte de cdtre ini[iator asocialiilor de afaceri 9i altor asociatii legal
putin 10 zile.
Jomenii de activitate. perioada pentru a dezbaterii publice este de cel
dezbaterea
Dacd o asocialie legal constituitd sau o altd autoritate publici solicitd
prOti.a a unui proilct de hotdrdre, autoritatea publicd este obligatd sd decidd
de la
[ig"ni.ur"a unei intdlniri in acest scop, intdlniri organizate in cel mult 10 zile
trebuiesc
intalniri
pu-oti."r", datei gi locului unde urmeazd sd fie organizate. Aceste
imediate' in
organizate cu excepfia cazului in care se impune adoptarea de solulii
propune
adoptarea
se
u"i.r", evitdrii unei'grave atingeri aduse examinate' Daca
proiectului, se pot formula amendamente'
masurile
care va
iS; nvizut'se transmite secretarului Comunei Tdrlungeni, cel mai.dispune
tarziu o data cu
corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri,
invitatia pentru sedinta.
SECTIUNE A a 2-a

Procedura de vot
Art" 31" (1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret'
(2) Votul'deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal.
de sedinta, ce modalitate de
tdi Consif iul local hotaraste,'la propunerea presedintelui
anumita modalitate'
uot uu folosi, in afara de cazul in care, prin lege, se stabileste o
fi luate intotdeauna prin
persoane
vor
(4) Hotararile cu caracter individual cu privire la

vot secret, cu exceptia cazurilor prevazute de lege'
Consiliul local adoptd hotdrAri care cad sub incidenla Legii nr'
in
i;t
transparenla decizionald Tn administralia publicd votul este nominal.
iitzooz privind ""t"
procesul verbal at geOinlei publice, incluzdnd gi votul fiecdrui membru, cu exceptia
publice sau
cazurilor Tn care s-i hotarAt vot secret, va fi afigat la sediul autoritdtii
publicat in site-ul ProPriu.
Art. 32. (1) pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
de vot va fi clara si precisa , fara echivoc si fara putinta de
iZ) n"O".i^r"^ buletinelor
inierpretari diferite. pentru exprimarea optiunilor se vor folosi, de regula, cuvintele ,,da"
sau ,,nu".
voturilor nu se iau in calcul
is) Eiutetinele de vot se introduc in urna. La numararea
sau au fost
buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului
folosite ambele cuvinte. Numaratul buletinelor se realizeaza de catre o comisie
desemnata prin vot deschis, din randul consilierilor'
desfasoara in modul urmator: presedintele explica
1+; Votur"a prin apel nominal se
administrativo5iectut votarii si sensul cuvintelor "pentru" si "contra". Secretarul unitatii
alfabetica'
teritoriale va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, in ordinea
"contra", in functie de
Consilierul nominalizat se ridica si pronunta cuvantul "pentru" sau
consilierilor
optiunea sa. Dupa citirea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui
care au lipsit la Primul tur.
Art. 3g.'(1) Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor
prezenti, in'afara de cazul in care, prin lege, se dispune altfel.
iZ; nOtin"rile se contabilizeaza la voturile ,,contra".
nrt, g+. eonsilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres
modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.

i; .;;rt

Art. 35. proiectul de hotarare respins nu poate fi readus in dezbaterea acestuia in
cursul aceleiasi sedinte.
SECTIUNEA a 3-a

Funclionarea Gonsiliului Local
prelungit,
Art. 3-6. (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi
prin lege organicd, in caz de rdzboi sau catastrofd'
ca
ii) coiritiui local igi exercitd mandatul de la data constituirii p6nd la data declardrii
legal constituit a consiliului nou-ales.
Ait. SZ. (1) Consiliul local se intrunegte in gedinle ordinare, lunar, la convocarea
primarului.

iiiConsiriul local se poate intruni

primarului sau a
9i ?n gedinle extraordinare, la cererea

cel pulin unei treimi din numdrul membrilor consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face in scris, prin intermediul secretarului unitdtii
cel pulin 3
idministrativ-teritoriale, cu cel pu[in 5 zile inainte gedinlelor ordinare sau cu
puse la
zile inainte de gedinlele extraordinare. Odatd cu notificarea convocdrii, sunt
dispozilie consilierilor locali materialele inscrise pe ordinea de zi.
de forfd majord 9i de maximd urgenfd pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
a
comunei sau in alte situilii stabilite de regulamentul de organizare 9i funclionare
consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de indatd.
,"ita!ia ia gedinld se vor preciza data, ora, locul desfdgurdrii gi ordinea de zi a

atT;;;
tsj

i,

acesteia.
(6) Ordine a de

zia gedinlei.consiliului local se aduce la cunogtinld locuitorilor comunei
piin r*r-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
se contemneazd in procesul-verbal al gedinlei'
itii; tort"(1)cazurile convocarea
legal in prezenla majoritdtii
Art.38.
S"O,ni"f" consiliului local se desfdgoard

consilierilor locali in funclie'
in care absenta este
(2) prezenta consirieriror rocari ra gedinld este obrigatorie. cazurire
gi funclionare.a consiliului local'
motivatd se stabiresc prin reguramentui ce organilare
ori consecutiv este sanclionat.
consirierur rocar care absenleazd nemotivat de doui
Tn prevederile art. 30, alin. (5)
Absenla consirierurui este motivatd dacd se incadreazd
din legLa nr. 21512001 republicatd, actualizatd'
de gedinta'
nrt. S"9. $edinfele consiliului local sunt conduse de un pregedinte
Art.40. (1)$edin(ele consiliului local sunt publice'
limba romdnS.
iz) Lu.rariie"sedintelor se desfdgoard inlocal, precum modulin care gi-a exercitat votul
9i
(3) Dezbaterile oiriiedinlele consiliului
semnat de pregedintele de
proces-verbal,
intr-un
fiecare consirier rocir se consemneazd
administrativ-teritoriale.
fedinle gi de secretarul unitdlii
igi
(4) pregedintele Je sedintd, impreund cu secretarul unitdlii administrativ-teritoriale
celor consemnate'
asumd, prin semnatuid, responsabilitatea veridicitd[ii
al
(5) La inceputul fiecdrei gedinle, secretarul supune spre aprobare.procesul-verbal
au dreptul ca, in cadrul gedintei' sd conteste
iJOint"i anierioare. Consilierii locali
a opiniilor exprimate in
conlinutul procesului-verbal 9i sa ceard menlionarea exactS
gedinta anterioard'
care au fost dezbdtute in gedinld se depun intr-un
i.ipi;rur-verbar 9i doeumentere.
numerotat' semnat 9i sigilat de
dosar special al gedinlei respective, care va
procesului-verbal'
preleOiniele de gedinla
9i Oe secretar, dupd aprobare.a
"zrle
secretarul unitdtii administrativgedinfei,
de la terminarea
t"rr"n d" 3
pagina de internet a unitdtii
pe
teritoriale afigeazd la sediul primdriei 9i, dupi caz,
gedinlei
uJrinirtr"tiv-ieritoriale o copie a procesului-verbal al
la propunerea celui
Art.4L (1) Ordin"" J" zi agedinlelorse aprobd detonsiliul local, poate face numai
zi se
care, a cerut intrunirea .onrilirlri. Suplimentarea ordinii de
gedinla
urmdtoare' cu acordul
pentru probleme urgente, care. nu pot fi am6nate pAnd la
prezenli, scoaterea unui
initiatorului gi numii cu'votul majoritdlii consilie-rilor locali
cu acordur iniliatorurui sau
proiect de hotdr6r" o" p" proiectu.r ordinii de zi se face numai
dacd acesta nu Tndeplinegte conditiile legale'
se incheie intotdeauna cu
ordinea de zi jJinl"tor ordinare alJconsiliului local sd
punctul Diverse.
'fil ii"^.ui nu"probdrii ordinii de zi, in condiliile prevdzute la alin' (1), nu se acordd
gedinfa respectivd'
indemnizalia cuvenitd consilierilor locali pentru
zi a gedinlei consiliului local nu
Art. 42.(1) Proiectele de hotdrAri inscrise pe oidinea de
de resort din cadrul
pot fi dezbdtute dacd nu sunt insolite de raportul compartimentului
in termen de 30 de zile de la
aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat
a consiliului' cu
ilrugirirurea pioiecirlri, pr".rm gi de raportul comisiei de specialitate
nr' 21512001' cand
exceplia cazurilor prevliute ta art 39 alin. (2) gi (4) din legea
.ontitirt local se intruneste in sedinte extraordinare si de indata'
atribuliilor ce ii revin consiliul local adoptd hotdrari, cu votul

fi

lii'ir-

"

ilru. i;;l;;""rcitarea

majoritdlii membrilor prezenli, in afard de cazurile in care legea sau regulamentul de
organizare gi funclionate a consiliului cere o altd majoritate.
(ZI Se aOopta cu votul majoritdtii consilierilor locali in funclie urmdtoarele hotdrAri ale
consiliului local:
a) hotdrArile privind bugetul local;
b) hotdrArile privind contraetarea de imprumuturi, in conditiile legii;
c) hotdrArile prin care se stabilesc impozite gitaxe locale;
d) hotdrArile privind participarea la programe de dezvoltare judeteand, regionali, zonald
sau de cooperare transfrontalierd;
e) hotdrdrile privind organizarea gi dezvoltarea urbanisticd a localitdtilor 9i amenajarea
teritoriului:
0 hotardrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritdfi publice, cu persoane
juridice romAne sau strdine.
(3) HotarArile privind patrimoniul se adoptd cu votul a doud treimi din numdrul total al
consilierilor locali in functie.
(4) Daca bugetul local nu poate fi adoptat dupd doud gedinle consecutive, care vor avea
loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfdgura pe baza bugetului anului
precedent pdnd la adoptarea noului buget, dar nu mai tdrziu de 45 de zile de la data
publicdrii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I
(5) Consiliul local stabilegte ca unele hotdrdri sd se ia cu vot secret. Hotdrdrile cu
caracter individual cu privire la persoane vor fi luate intotdeauna prin vot secret.
Modalitatea de vot se stabilegte inaintea dezbaterii proiectului de hotdr6re propus prin
votuf a 213 din votul consilierilor prezenJi. in cazul in care nu se voteazd cu vot secret
hotdr6rile se iau cu vot deschis.
(6) Proiectele de hotdrdri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de
cetSfeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului
unitalii administrativ-teritoriale 9i al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
'Art.44.

(1) Nu poate lua parte la deliberare gi la adoptarea hotdrArilor consilierul local
care, fie personal, fie prin so!, sofie, afini sau rude pdnd la gradul al patrulea inclusiv,
are un interes patrimonial in problema supusd dezbaterilor consiliului local.
(2) HotarArile adoptate de consiliul local cu incdlcarea dispozitiilor alin. (1) sunt nule de
drept. Nulitatea se constatd de cdtre instanta de contencios administrativ. Actiunea
poate fi introdusd de orice persoand interesatd'
Art. aS. HotdrArile consiliului local se semneazd de pregedintele de gedinld 9i se
contrasem neazd, pentru legalitate, de cdtre secretar. in cazul in care pregedintele de
gedinld lipsegte sau refuzd sd semneze, hotdrArea consiliului local se semneazd de 3-5
consilieri locali.
Art. 46. (1) Secretarul unitdlii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotdrdrea ?n
cazul in care considerd cd aceasta este ilegald. in acest caz,va depune in scris 9i va
expune consiliului local opinia sa motivatd, care va fi consemnatd in procesul-verbal al
gedintei.
(Z) Sbcretarul unitdlii administrativ-teritoriale va comunica hotdrdrile consiliului local
primarului gi prefectului de indatd, dar nu mai tArziu de 10 zile lucrdtoare de la data
adoptdrii.
(3) Comunicarea, insolitd de eventualele obieclii cu privire la legalitate, se face in scris

de cdtre secretar gi va fi inregistratd intr-un registru special destinat acestui scop.
Art.47. (1) Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii 9i produc efecte de la data
aducerii lor la cunogtintd publicd, iar cele individuale, de la data comunicdrii.
(2) Aducerea la cunogtintd publicd a hotdrArilor cu caracter normativ se face in termen
de 5 zile de la data comunicirii oficiale cdtre prefect.
Art.48. (1) in exercitarea mandatului, consilierii locali sunt ?n serviciul colectivitdlii
locale.
(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului gi al aparatului de specialitate,
sd pund la dispozitie consilierilor locali in termen de minim 5 zile gi maxim 10 zile
informaliile necesare in vederea indeplinirii mandatu lu i.
(3) Consilierii locali sunt obligati ca in indeplinirea mandatului, cel pu[in o datd pe lund
sd acorde audientd in sala de audiente a Primdriei, conform graficului intocmit gi afigat.
lntdlnirile cu cetd{enii ale consilierilor locali se vor desfdgura o datd pe trimestru.
(4) Fiecare consilier local, precum gi viceprimarul sunt obligafi sd prezinte un raport
anual de activitate, care va fifdcut public prin grija secretarului.
(5) Pentru participarea la gedintele consiliului local gi ale comisiilor de specialitate,
consilierul local primegte o indemnizalie stabilitd in condiliile legii.
(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueazd Tn
indeplinirea mandatului lor, ?n conditiile legii.
(7) Consiliul local poate hotari diminuarea cuantumului indemnizatiei prevdzute la alin.
(5) Si a cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin. (6), in concordanld
cu posibilitdtile de finanlare.
Art. 49. La lucrdrile consiliului local pot asista 9i lua cuvdntul, fird drept de vot,

prefectul, pregedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputa[ii gi
senatorii, minigtrii gi ceilal[i membri ai Guvernului, secretarii gi subsecretarii de stat, gefii
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor 9i ale celorlalte organe centrale din
unitdlile administrativ-teritoriale, Tn problemele ce privesc domeniile de responsabilitate
a acestor servicii, precum 9i persoanele interesate, invitate de primar.
SECTIUNEA a 4-a
Desfdgu rarea ged i ntelor
Art. 50. (1) Ordinea de zi

a gedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotdrdri,
rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informdri ale conducdtorilor
unitd{ilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat

declaraliilor politice, intrebarilor, interpelarilor, petitiilor gi altor probleme care se supun
dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisi in cuprinsul invitatiei de gedinla
transmise consilierilor gi se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau prin
orice alt mijloc de publicitate.
(2) Proiectul ordinii de zi se intocmegte la propunerea primarului, consilierilor,
secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetdtenilor.
(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobdrii consiliului.
(4) Proiectele de hotdrdri gi celelalte probleme asupra cdrora urmeazd sa se delibereze
se inscriu pe ordinea de zi numai dacd sunt insofite de avizul comisiilor de specialitate
cdrora le-au fost transmise ?n acest scop gi de raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se
intocmegte 9i se depune la secretarul unitatii administrativ-teritoriale, inainte de

intocmirea avizului de cdtre comisia de specialitate, spre a putea fi avut in vedere de
cdtre aceasta comisie.
Art. 51. (1) Consilierii sunt obligali sa fie prezenti la lucrdrile consiliului 9i sa igi
inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar'
(2) donsilierul care nu poate lua parte la gedinla este obligat sa comunice acest lucru
primarului, pregedintelui de gedinta sau secretarului'
'Art.52.
(f) De2baterile Tncep prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotdrAre sau a
problemei inscrise pe ordinea de zi pe care o face initiatorul, apoi se dd cuvAntul dacd
este cazul gefului compartimentului care a intocmit raportul, urm6nd ca pregedintele
comisiei de lpecialitate sd prezinte avizul comisiei de specialitate.
(2) Dupa efectuarea prezentarilor prevdzute la alin. (1)se trece la dezbateri.
Pregedintele de
igi Consifierii vor participa la dezbateri ?n ordinea inscrierii la cuvAnt,
de obiectul dezbaterii.
iedinla are dreptui sa limiteze durata luarilor de cuvdnt, in funclie
in acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecdrui
vorbitor, precum 9i timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca Tn
cuvAntul sau sa-se refere exclusiv la problema care formeazd obiectul dezbaterii.
pregedintele de gedinfa va urmdri ca prezenta la dezbateri sa se facd din partea tuturor
coniilierilor. in cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecdrui
consilier.
Art. 53, pregedintele de gedinla va permite oricAnd unui consilier sa rdspundd intr-o
problema
de ordin personal sau atunci cdnd a fost nominalizat de un alt vorbitor sau in
'cazul
in care se cere cuvAntulin probleme privitoare la regulament.
Art. 54. pregedintele de gedinla sau pregedintele oricdrui grup de consilieri poate
propune ?ncheierea dezbaterii unei probleme puse in disculia consiliului. Propunerea de
incheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate dacd propunerea a fost
acceptatd de majoritatea consilierilor'
art. is. (1) Este interzisd proferarea de insulte sau calomnii de cdtre consilierii prezenti
la gedinfa, precum gi dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sala.
(2) in i^.ut in care desfdgurarea lucrdrilor este perturbata, pregedintele de gedinfa
poate intrerupe dezbaterile. El poate aplica sancfiunile stabilite de Statutul alegilor locali
in competenta sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancliuni corespunzdtoare.
Art. Sd. (1) Asupra proiectelor de hotdrAri au loc dezbateri generale 9i pe articole,
consilierii'putAnd' formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele
formulate se supun votului consiliului in ordinea formularii lor. Dacd s-a adoptat textul
iniliatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fdrd a
se mai supune votului.
(2) Dupa examinarea proiectului sau propunerilor, comisia de specialitate a consiliului
local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului
sau a propunerilor acestuia.
(3) proieitele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate
si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se inscriu pe
ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a
acestuia,
Art. 57. (1) in cadrul procedurii de elaborare a proiectelor cu caracter de act normativ
administraiiei publice locale are obligalia sa publice un anun! referitor la aceastd acliune
in site-ul propriu, sd-l afigeze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, 9i sd-l

transmitd cdtre mass-media centrald sau locald, dupd caz. Autoritatea administratiei
publice va transmite proiectele de hotdrdre tuturor persoanelor care au depus o cerere
pentru primirea acestor informatii.
va fi adus la cunogtinla
[Zl nnrntul referitor la elaborarea unui proiect de hotdrAre
avizare 9i adoptare
analizd,
piuticutui'cu cel pufin 30 de zile inainte de supunerea spre
de cdtre autoritdlile publice. Anunlul va cuprinde o notd de fundamentare, o expunere
de motive sau un referat de aprobare privind necesitatea adoptirii proiectului de
hotdrAre propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum 9i termenul
limitd, locul gi modalitatea in care cei interesali pot trimite in scris propuneri, sugestii,
opinii .u u"lb"re de recomandare privind proiectul de hotdrdre. Anuntul referitor la
eiaborarea unui proiect de hotdrdre cu relevanld asupra rnediului de afaceri se
pe
transmite de cdtre iniliator asocialiilor de afaceri gi altor asociatii legal constituite,
cu
domenii de activitate. perioada pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii
privire la proiectul de hotarare supus dezbaterii publice este cel putin 10 zile.
Avizul se transmite secretarului Comunei, care va dispune masurile
cu
corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data
invitatia pentru sedinta'
si pentru
Art. 5S: pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local, precunposturi,
cu
solutionarea altor problemJdin activitatea sa, consiliul local poate crea 1-2
juridice.
superioare
studii
persoane
cu
activitate permanenta, pe care vor fi incadrate

tgl

CAPITOLUL V
INTREBARI, INTERPELARI, PETITII SI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Art.5g. (1) Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului si

secretarului
comunei,'piecum si sefiior compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului
sau ai serviciilor si unitatilor subordonate.
(2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut'

(3i Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la

urmatoarea sedinta a consiliului'
Art. 60. Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un
fapt cunoscui. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea
sedinta a consiliului, sau oral, la prima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.
Art.61. (1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar
compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa ile furnizezela termenul
stabilit.
(2) Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris'
sz. (1) orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local. Acestea
se insciiu intr-un registru special, primesc numar, consemnandu-se elementele
principale, cu privire la petent si obiectul cererii.
Comunei transmite petitia autoritatilor competente spre analiza si

i*.

becretarul

solutionare.
petitionarului i se aduce la cunostinta solutia adoptata, in termenul prevazut de lege.
(2) Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

CAPITOLUL VI
oispozlt pRtvtND EXERcITAREA MANDATULUI DE coNslLlER
SECTIUNEA 1
Protecfia teg^ali a alegilor locali
colectivitdtii, fiind
Art. 63. (1) In exercitarea mandatului, alegii locali sunt in serviciul
de lege.
ocrotiti
-liLurtute"a
oe opinie 9i de acliune in exercitarea mandatului alesului local este
pJ
garantatd.

Art. 64. Alegii locali nu pot fi tragi la

rdspundere juridic6 pentru opiniile politice

exprimate in exercitarea mandatului'
a
Art. 65. Relinerea, arestarea sau trimiterea Tn judecatd penald ori contravenlionald
luarea mdsurilorse aduc
alegilor locali, precum 9i faptele sdvArgite care iu.determinat
parte,
cAt 9i prefectului, in
administraliei publice din care fac
ta cunogtinta aiat
"rtoritalii
bre, de cdtre organele care au dispus mdsurile respective.
termen de cel mult24de
considerd in exercitiul
Art.66. (1) pe intrega duratd a mandltului, alegii locali se
penalS'
autoritalii publice 9i sJbucurd de proteclia prevdzutd.de legea
solie 9i copii - in
(2) De aceeagi proteclie jurid-icd Oenefiiiazd gi membrii familiei - sot,
impotriva acestora urmdregte nemijlo-cit exercitarea de
cazul in care
pi"riuni asupra al-esului local in legdturd cu exercitarea mandatului sdu'
insigna de
c"nririerului local, dupd validaie, i se va elibera legitimalia de consilier 9i
consilier prevdzute de Statutul alegilor locali'

"gi"rtnl,

iii

SECTf UNEA a 2-a

Drepturile consilierilor locali
local si ale comisiilor de
Art. 67. (1) pentru participarea la lucrdrile consiliului
de gedin!d.
-consiliului
specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizatie
care participi la gedinlele
pentru membrii
Cf- lnau*nizalia de gedinld
fi in cuantum de 5% din
ordinare ale consiliurrl gi ale comisiilor de specialitate va
indemniza{ia lunard a primarului comunei Tarlungeni.
iar numdrul maxim de gedinle pentru care se
i3l Nr*rrlt *ini* de sedinte este de 3,(2)
este de o gedin{d ordinard de consiliu qi 2
iJut* u.orda indem nizalia, potrivitpearin.
luna'
gedinle de comisii de specialitate
prevederilor alin. (2) - (3) se efectueazd exclusiv
ial-prlt" indemnizaliilor stabitite potrivit
din veniturile proprii ale bugetelor locale'
pe care le-au fdcut in exercitarea
is) consitierii'au dreptul li decontarea cheltuielilor
mandatului, in condiliile legii.
plata cheltuielilor de
(Oj Consifierul are Oreptui dupa .caz, la diurna de deplasare si
mandatului'
iransport si de cazare pentru activitatile prilejuite de exercitarea
cu un calculator
(7) Consilierii vor avea la dispozilie o Tncdpere in exclusivitate, dotatd
comisie de
pentru
fiecare
racordat la internet, un dulap cu p-atru compartimente distincte
vor desfdgura gedin{ele
specialitate in pa*e, o masd gi cel pulin 6 scaune' Aici se
pot
studia legisla{ia si scrisorile
comisiilor de specialitate, iar in restul iimpului consilierii
ce le parvin.
pot fi cumulate cu pensia
Art" 6g. Drepturile bdnegti cuvenite alegilor locali, potrivit legii,

sau cu alte venituri, in condiliile legii'
in mod exceptional
Art. 69. Consilierii care participi la gedinlele de consiliu organizate
invoili de drept, fdrd a le fi afectat salariul 9i
Tn timpul programului de lucru, se consideri
."f"f"ft. drefituri ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncd'
de interes public
Art. 20. (1) Dreptul alegitor locali de avea acces la orice informalie
nu poate fiingrddit'
publice centrale gi locale, institutiile, serviciile publice,
ia'Artoriteliie administraliei
prL.rrn gi persoanele juridice de drept privat sunt obligate sd asigure informarea
treburilor publice gi
corectd a aregiror rocari, potrivit .omp"ienieror ce re revin, asupra
asupra problemelor de interes local'
irt.'1L (1) Dreptul de asociere este garantat alegilor.locali'
structurile
u]rtlir. mandatutui ,eprer"'it"tiv acordlt de colectivitdlile locale,
autoritdlile
cdtre
asociative legal constituite ale alegilor locali vor fi consultate de
centrale Tn toate problemele de interes local.

i

iii i,

"orninirtr"fiei-publice
SECTIUNEA a 3-a
Obligaliile consilierilor locali
au indatorirea de
Art.72.Ale9ii locali, Tn calitate de reprezentanli ai colectivitdlii locale,
administratiei
autoritdtilor
a participa, pe duiata mandatului ia exercitirea funcliilor bund credintd
9i fidelitate
pr[ri." rii.ale din care fac parte sau pe care le reprezint5, cu
iala de lara 9i de colectivitatea care i-a ales'
precYm gi
Art. 73. Consilierii locali sunt obligali sd respecte constitulia 9i legile tdrii,
sd nu
piezentut regulament, sd se supune regulilor de cudoazie 9i disciplind 9i
ori
ofensatoare
injurioase,
foloseascd in cuvAntuj lor. ,r, in relaliile cu cetdlenii expresii
calomnioase.
care interesele lor
Art.74. Alegii locali sunt obligali sd menfi^oneze expres situaliile in
personal nu are
person"te contravin intereselor generale.-in cazurile in care interesul
consilierului.
a
la vot
i"r"rt"r patrimonial, consiliul locil poate permite participarea
profesionald..
probitate
discretie
9i
Art. 75. Alegii locali sunt obligafi la
de cinste gi corectitudine; este interzis
dov-add
dea
sa
obllgali
sunt
Art. 76. Alegii tocali
materiale sau alte
alesului local sd c""ra, pentiu sine sau pentru altul, bani, foloase
avantaje.
faptele 9i
(1) Aregii rocari au obrigalia de a aduce ra cunogtinla cetdlenitor toate
actele administrative ce intereseazi colectivitatea locald'
^:ri,.Afegil locali sunt obligali ca, in exercitarea mandatului, sd organizeze periodic, cel
iZj
inceputul
pulin o datd pe trimestiu,'intAlniri cu cetdfenii 9i sd acorde audiente. La
program de organizare a
fiecdrui trimestru ia fi prezentat in cadrul consiliului local un
acestor audienle 9i/sau intAlniri.
prezinte in consiliul local o informare privind problemele
ig) ntesli locali-sunt obligali sd
iidicate la int6lnirea cu cetdtenii.
obligate sd prezinte consiliului un raport anual de
1+f Comisiile de specialitaie.sunt
activitate, care va d facut public prin grija secretarului"Comunei'
inoeptinirii unor miiiuni oficiale, alegii locali sunt obligali sd prezinte,
ia prima g"Cinla ordinard de consiliu, un raport privind deplasdrile efectuate'
prevederilor aiin, (1), alegii locali vor suporta cheltuielile

ii.

ffi'il.iit];r;"

1!iil "ilr,t nLrurp".tdrii
deplasdrii,

in domeniul
Art. 79. (1) Alegii locali au indatorirea de a-si perfecfiona pregdtireaperfectionare

publice locale, urmdnd cursurile de pregdtire, formare 9i
"Orinirtr"liei
organizate in acest scop de instituliile abilitate'
pregdtire, formare .gi perfectionare
tzi Ai"iii locali beneficiazd de plata cursurilor de Tn decursul mandatului,
conform
prbtesionata organizate de insiitulii specializate,
hotdrArii consiliului local'
Art. g0, participarea consilierilor la sedintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate
este obligatorie.

se afl6
Art. g1. ft) ruu se considerd absent consilierul care nu participd la lucrdriintrucAt
in Tndeplinirea unei tnsdrcindri oficiale'
la sedintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate
til consirierul nu poate lipsiindecazul
in care a obtinut aprobarea_consiliului, respectiv a
Oin ."r" face parte, decat
pi"Jint"lui comisiei, daca are motive temeinice, conform art' 30, alin' 5.
fi
Art. g2. Consilierul local care absenteaza nemotivat la doua gedinte consecutive va
potrivit prevederilor statutului alesilor locali.
sanclionat,
'gg.
Alegii locali nu pot face uz 9i nu se pot prevala de aceastd calitate in
Art.
exercitarea unei activitdti private.
Art. g4. Fiecare mem'biu al consiliului local are obligalia depunerii la secretarul
Comunei a raportului anual de activitate'
Tn
Art. gS. Consiliul local va prezenta un raport anual privind transparenla decizionald
administralia publicd ?n conformitate cu art' 12 din l-egea nr' 5212003'
nrt. eS. (liConsilierul local poate demisiona anuntand in scris consiliul'
(2) Solutionarea cererii se va face in conditiile si cu procedurile stabilite porivit statutului
alesilor locali.
SECTIUNEA a 4-a

Exercitarea mandatului consilierilor
A*. gZ. (1) Calitatea de consilier local inceteazd la data declardrii ca legal constituit a
noului consiliu ales'
normale
(2) Calitatea de consilier local Tnceteazd de drept, inainte de expirarea duratei
a mandatului, Tn urmdtoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
.j ..f-,irbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritorialS, inclusiv ca urmare
a reorganizdrii acesteia;
J) riprl nemotivatd de la mai mult de 3 gedinle ordinare consecutive ale consiliului;
ej imposioilitatea exercitdrii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive,
cu exceplia cazurilor prevdzute de lege;
pedeapsa privativd
f) condamnarea, prin hotdrdre judecatoreascd rdmasd definitiva, la o
de libertate;
g) punerea sub interdiclie judecdtoreascd;
h) pierderea drepturilor electorale;
hii) pieroerea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor
nationale pe a carei lista a fost ales;
i) deces.
prin
de drept a mandatului de consilierse constata de cdtre consiliul local,

i'giir."trrea

hotdrdre, la propunerea primarului ori, dupd caz sau a oricdrui consilier'
gedinta,
Art. gg. Consiiierii locali pot demisiona, anuntand in scris pregedintele de propune
iespectiv pregedintele consiliuluijudelean, care ia act de aceasta. Pregedintele
locul
consiliului'adbptarea unei hotdrari piin care se ia act de demisie 9i se declara
vacant.
Art. 89. (1) Functia de consilier local este incompatibila cu:
a)functia de Primar;
b) functia de prefect sau subprefect;
cj calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca in aparatul
propriu al consiliului local;
d) iunctia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, asociat,
si
administrator, membru ai .onriliului de administratie sau cenzor la regiile autonome
societatile comerciale de interes local infiintate sau aflate sub autoritatea consiliului
comerciale
local ori a consiliuluijudetean respectiv sau la regiile autonome si societatile
de interes national care isi au sediul sau care detin filiale in unitatea administrativ-

teritoriala resPectiva ;
e) functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau
de
asociatilor la o societate comerciala de interes local ori la o societate comerciala
interes national care isi are sediul sau care detine filiale in unitatea administrativteritoriala resPectiva ;
sediul ori care
f) functia de ieprezentant al statului la o societate comerciala care isi are
detine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
g) calitatea de deputat sau senator;
lrn.ti" de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate
acestora.
(2) O persoana nu poate exercita in acelasi timp un mandat de consilier local si un
mandat de consilier judetean'
Ari. g0. (1) incetarla mandatului de consilier in cazul schimbdrii domiciliului in alta
unitate administrativ-teritoriald poate interveni numai dupd efectuarea in actul de
potrivit
identitate al celui in cauza a menliunii corespunzdtoare, de cdtre organul abilitat

ii

legii.

(2i prevederile art. 87 alin. (2) lit. e) nu se aplica in cazul in care consilierul a fost

insdrcinat de cdtre consiliul din care face parte, de cdtre Guvern sau de cdtre Parlament
cu exercitarea unei misiuni in lara sau in strdindtate, Pe durata exercitdrii misiunii
incredinlate exercitarea mandatului se suspenda'
numai dupd rdmdnerea
tCl prevederile art. 87 alin. (2) lit. f-h^1) devin aplicabile
definitiva gi irevocabild a hotdrArii judecdtoregti'
Art. 91. (f l in toate situa[iile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei
normale a.acestuia, consiliul local adopta in prima gedinla ordinard, la propunerea
primarului, o hotdrdie prin care se ia act de situalia aparuta 9i se declara vacant locul
consilierului in cauza'
primar
(2) Hotararea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de
d" r".retarul Comunei. Referatul va fi insofit de actele justificative.
9i

SECTIUNEA a 5-a
Rdspunderea alegilor locali

Art. g2. Alegii locali rdspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupd caz,
pentru faptele sdvdrgite in exercitarea atribuliilor ce le revin.
A*. 93. (1) Consilierii rdspund in nume propriu pentru activitatea desfdgurati in

exercitarea mandatului, precum gi solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte
9i pentru hotdrdrile pe care le-au votat.
(Zj in procesul verbal al gedinlei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar la
cererea consilierului, se va menliona in mod expres votul acestuia'
Art. 94. (1) incalcarea de cdtre consilieri a prevederilor Legii nr.21512001, republicata,
actualizata, a prevederilor Legii nr. 39312004, privind Statutul alegilor locali gi ale
prezentulu i reg u lament atrage aplicarea urmdtoarelor sancliuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvAntului;
d) eliminarea din sala de gedintd;
e) excluderea temporard de la lucrdrile consiliului gi ale comisiei de specialitate;
f) retragerea lndemniza\iei de gedinta, pentru 1-2 gedinte;
(2) Sanctiunile prevdzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplicd de cdtre pregedintele de gedinfd,
iar cele de la alin (1) lit. e) Sif) de cdtre consiliu, prin hotdrfire.
(3) Pentru aplicarea sancliunilor prevdzute la alin. 1 lit. e), cazul se va transmite
comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate gi aspectele juridice, aceasta
prezentdnd un raport intocmit pe baza cercetdrilor efectuate, inclusiv a explicatiilor
furnizate de cel in cauzd.
Art. gS, La prima abatere, pregedintele de gedinta atrage atentia consilierului ?n culpa 9i
il invita sa respecte regulamentul.
Art. 96. (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul 9i invitalia pregedintelui 9i continud
sd se abatd de la regulament, precum gi cei care Tncalcd in mod grav, chiar pentru
prima datd, dispoziliile regulamentului vor fi chemati la ordine.
(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul - verbal de gedinta.
Ait. gZ, (1) inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de cdtre pregedinte
sd-gi retragd sau sd explice cuvdntul sau expresiile care au generat incidentul 9i care ar
da loc la aplicarea sanctiunii.
e) Dace expresia intrebuinlatd a fost retrasd ori dacd explicatiile date sunt apreciate de
presedinte ca satisfdcdtoare, sanctiunea nu se mai aplicS.
Art. gg. in cazul in care, dup6 chemarea la ordine un consilier continud sd se abat6 de
la regulament, pregedintele ii va retrage cuvAntul, iar daci persistS, il va elimina din
sal6. Eliminarea din salS echivaleazd cu absenta nemotivati de la gedinfd.
Art. 99. (1) in cazul unor abateri grave, sdvdrgite Tn mod repetat sau al unor abateri
deosebit de grave, consiliul poate aplica sancliunea excluderii temporare a consilierului
de la lucririle consiliului gi ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilitd de comisia de specialitate care are in obiectul de
activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.
Art" 100. Excluderea temporard de la lucrfirile consiliului 9i ale comisiilor de specialitate
nu poate depagi doud gedinte consecutive.
art. tOt. Excluderea de la lucrdrile consiliului gi ale comisiilorde specialitate are drept
consecin!5 neacordarea indemnizatiei de gedintd pe perioada respectivS.
Art" 102" in caz de opunere, interzicerea participdrii la gedin{e se executd cu ajutorul

forfei publice pusS la dispozilie pregedintelui.
Ari. tOS. (1) Sancliunile prevdzutelaarl.g4, alin. (1) lit. e) 9i f) se aplici prin hotdrAre
adoptatd de.consiliu cu votul a cel pulin doud treimi din numdrul consilierilor in functie.
(2) pe perioada aplicarii sancfiunii, consilierii in cauzd sunt scogi din cvorumul de lucru.
Art. t04. pentru menlinerea ordinii in gedinlele comisiilor de specialitate, pregedinlii
acestora au aceleagi drepturi ca gi pregedintele de gedin!6. Acegtia pot aplica
sarrcliunile prevdzute la ar1. 94, alin' (1) lit' a) - d).
Art. i0S. (i) Pentru abateri grave gi repetate sdvArgite in exercitarea mandatului de
viceprimar, persoanelor in cauzd li se pot aplica urmitoarele sancliuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaliei cu 5-10o/o pe timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din funclie.
(2) Sancliunile prevdzute la alin. (1), lit. a) 9i b) se aplicS, prin hotdrAre a consiliului, la
propunerea motivati a primarului. Motivele care justificd propunerea de sanctionare vor
ii aduse la cunogtinla consilierilor cu cel pulin 5 zile inaintea gedintei.
(3) in cazul santliunilor prevdzute la alin. (1) lit. a) 9i b), hotdr6rea se adoptS cu votul
deschis al majoritdlii consilierilor in funclie, iar in cazul sancliunilor prevSzute la lit. c) 9i
d), cu votul secret a majoritdlii consilierilor in functie.
(1) lit. c) 9i d) poate fi facutd numai dacd se
14; npticarea sancliunilor prevdzute la alin.

i"ce dovada cd viceprimarul a incSlcat Constitufia, celelalte legi ale tarii sau a

prejudiciat interesele tdrii, ale Comunei sau ale locuitorilor acestuia.
iS)"f-r eliberarea din funclie se aplicS, in mod corespunzitor, prevederile Legii nr.
21520A1, rePublicata.
Art. 106. impotriva sancliunii prevdzute la art. 105, alin. (1) lit. c) 9i d), persoana Tn
cauzd se poate adresa instanlei de contencios administrativ competentS. Procedura
prealabilS nu este obligatorie.
Art. 1 07. (1) Alegii locali sunt obligali si igi facd publice interesele personale, printr-o
declaralie pe proprie rdspundere, depus6 in dublu exemplar la secretarul Comunei, un
exemplir se va depune intr-un dosar special numit ,,Registrul de interese", iar cel de al
doilea exemplar se transmite la subprefectul Prefecturii, care le va pastra intr-un dosar
special numit ,,Registrul general de interese".
(2) Registrul de interese are caracter public, putand fi consultat de orice persoana, in
conditiile prevazute de legea nr.54412001 privind liberul acces la informatiile de interes
public.
108. Alegii locali au un interes personal intr-o anumiti problemS, dacd au
posibilitatea si anticipeze cd o decizie a autoritdlii publice din care fac parte ar putea
prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) so[, solie, rude sau afini pdnd la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoand fizica sau juridicS cu care au o relatie de angajament, indiferent de
natura acestuia;
c) o societate comerciald la care delin calitatea de asociat unic, functia de administrator
sau de la care obfin venituri;
d) o alti autoritate din care fac parte;
e) orice persoand fizicit sau juridicd, alta decAt autoritatea din care fac parte, care a
f6cut o platd cdtre acegtia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

n*.

f) o asociatie sau fundatie din care fac parte.

Art. 109. (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea gi adoptarea de hotirdri
dacd au un interes personalin problema supusd dezbaterii.
(2) in situafiile prevdzute la alin. (1), consilierii locali sunt obligali sA anunle, la inceputul
dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectivd.
(3) Anunlarea interesului personal 9i abfinerea de la vot se consemneazd obligatoriu in
procesul - verbal al gedintei.
Art. 110. Alegii locali au obligatia
reactualizeze declaratia privind interesele
personale la inceputul fiecdrui an, dar nu maitArziu de 15 iunie.
Art" 111. (1) Hotdrdrile adoptate cu nerespectarea dispoziliilor art. 109 sunt nule de
drept, potrivit dispozitiilor aft. 46 alin. (1) din Legea administraliei publice locale.
(2) Nedepunerea gi nerespectarea declaratiei privind interesele personale pina la 15
iunie atrage suspendarea de drept a mandatului pana la depunerea declaratiei.
(3) Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage incetarea de drept a
a mandatului.
(4) Suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotarare a consiliului local.
Fapta alesilor locali de a face declaratii privind interesele personale care nu corespund
adevarului, constituie infractiune de fals in declaratii si se pedepseste potrivit codului
Penal.
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CAPITOLUL VII
DISPOZITII FINALE

Art. 112. Secretarul Comunei, precum si compartimentele de specialitate din aparatul
propriu al consiliului local asigura consilierilor asistenta de specialitate.
Art. 113. Prezentul regulament se adopta si poatefi modificat in conditiile legii, cu votul
a doua treimi din numarul membrilor consiliului local.
Art. 114. (1) Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local, precum si pentru

solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea 1 * 2 posturi cu
activitate permanenta, pe care vor fi incadrate, prin hotarare, persoane care au studii
superioare, de regula juridice sau administrative.
(2) Functiile pe care vor fi incadrate persoanele prevazute la alin. (1), se stabilesc prin
hotarare a consiliului local, iar selectionarea acestor persoane se face pe baza de
concurs sau examen organizat in conditiile legii. Comisia de concurs se stabileste de
consiliul local.
(3) Salarizarea persoanelor din aparatul permanent al consiliului local se face potrivit
anexei nr. ll la Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 2412000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata
prin Legea nr. 38312001, cu modificarile si completarile ulterioare, iar cheltuielile
aferente se suporta din bugetul local.
(4) Apararea intereselor consiliului local in fata instantelor de judecata se face de
persoanele angajate in aparatul permanent al consiliului local, daca acestea au
pregatirea profesionala corespunzatoare, sau de un aparator ales, in masura in care
asistenta juridica nu poate fi asigurata astfel. Cheltuielile se suporta din bugetul local. In
aceasta situatie, imputernicirea se semneaza de presedintele de sedinta,

(S) posturile din aparatul permanent al consiliului local nu se includ in numarul maxim
de posturi rezultat din aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea
unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice,
aprobata cu modificari prin Legea nr. 247t2002, cu modificarile si completarile
ulterioare.

(6) personalului din aparatul permanent al consiliului local nu i se aplica prevederile
Legii nr. 188t1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile ulterioare, acesta
urmand a-si desfasura activitatea pe baza de contract de munca.

(7) persoanele incadrate pe posturile create in aparatul permanent isi desfasoara

activitatea sub coordonarea secretarului unitatii administrativ teritoriale si colaboreaza
cu acesta la pregatirea sedintelor consiliului local, asigurarea documentarii si informarii
consilierilor, intocmirea si difuzarea catre acestia a dosarelor de sedinta si a oricaror
alte materiale.

Intocmit,
Cazan Diana
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