
PRIMARlA COMUNEI T ARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungcni, jud. Bra~ov; cod postal: 507220 

D I S P 0 ZIT I A nr. 304 
din. data de 25. 03. 2020 

privind convocarea Consiliului Local Tarlungeni in ~edinta ordinara 
in data de 31ma1·tie2020, ora 14:00; 

Subsemnatul DESCHEA SEVERIUS FLORIN, Primarul Comunei Tarlungeni, judeµil 
Bra~ov, potrivit prevederilor art. 133(1). art. 134(1) lit. "a", ale art. 134(3) lit "a", at1. 135 din OUG 
nr. 57/2019 Partea I - privind Codul adrninistrativ; 

In temeiul ait.196 (1) lit. "b" din OUG m. 57/2019, privind Codul administrativ, Partea I: 

DIS PUN: 
Art. 1: In data de 31 martie 2020 ora 14:00, membrii Consiliului Local al Comunei 

Tarlungeni sunt convocati 1n ~edinta ordinara la sediul Primariei Comunei Tarlungeni din strada 
Zizinului nr. 2, avand urrnatorul proiect al ordinii de zi: 

PROJECT AL ORDINH DE ZI SEDINT A 31 martie 2020: 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organiz.are si Functionare a 

Consiliului Local al Comunei Tarlungeni. conform Anexei care face parte integranta din prezenta 
- initiator di. Prirnar, Beschea Severius Florin. 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. I - Comisia pentru Agricultura, Activitati cconomico
financiare, Activitati social-culturale si culte (d-na Safta Maria Elena, d-na Cioflinc Maria Adriana, di. Bescbea 
Gbeorghe, d1. Barti Arpad, di. Szasz Attila). 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. II - Comisia pcntru lnvatamant, Sanatate si Familic, 
Amenajarea Teritoriului si Urbanism, Munca si Protectie Sociala (di. Miron Alexandro, d-na Borhaci Gyongyi, 
d-na Mocanu-Bocarnea Ioana, di. Jano Zoltan, di. Otelas Constantin). 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. HI - Comisia Juridica si de Disciplina, pentru Protectia 
Copilului, Tineret si Sport, Protectia Mediului si Turism (di. Zbarcea Claudiu-Constantin, di. Fejer Laszlo-Balazs, 
di. Tarean Titel, di. Brumar Marian, di. Varga Vasile). 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire pentru masa lemnoasa fasonata la 
drum auto confonn Anexei la HCA nr. 14/23.03.2020, inaintate de Ocolul Silvie « Ciucas » R.A 
Tarlungeni - initiator dl. Primar, Beschea Severi us Florin. 

Transmis sprc avizare Comlsiei de speclalitatc nr. T - Comisia pentru Agricultura, Activitati economico
financiare, Activitati social-culturale si culte (d-na Safta Matria Elena, d-na Cioflinc Maria Adriana, di. Beschea 
Gheorghe, di. Barti Arpad, di. Szasz Attila). 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei 
Tarlungeni, pentru anul 2020, conform Anexei care face partc integranta din prezenta hotarare -
initiator, di. Primar Beschea Severius Florin; 

Transmis sprc avizare Comisiei de specialitate nr. I - Comisia pentru Agricultura, Activittti economico
financiare, Activitati social-culturale si culte (d-na Safta Maria Elena, d-na Ciofllnc Maria Adriana, di. Beschea 
Gheorghe, di. Barti Arpad, di. Szasz Attila). 

4. Diverse. 
Art. 2: (1) Proiectele de hotarari inscrise pe proiectul ordinii de zi tnsotite de anexele 

corespun.zatoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum $i de celelalte documente 
conexe, in format electronic (pe site-ul institutiei - www.comunatarlungeni.ro) sau scriptic, pe hartie, 
sunt puse la dispozitia consilierilor locali prin grija Secretarului General al Comunei Tarlungeni, 
respectiv prin Serviciul Politie Locala Tarlungeni - comunicare la adresa de domiciliu. 

(2) Proiectele de hotarari 1nscrise pe proiectul ordinii de zi insotite de anexele 
corespunzatoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum ~i de celelalte documente 



conexe, in format electronic se publica pe pagina de internet a Comunei TarlWlgeni, 
www.comunatarlunQeni.ro, pentru ca cetatenii interesa1i sa fonnuleze ~i sa depuna amendamente la 
aces tea. 

Art. 3: Consilierii locali sunt invitati sa fo1muleze ~i sa depuna amendamente asupra 
proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi. 

Art. 4: Prezenta dispozitie poate fi contestata conform prevederilor Legii nr. 554/2004 -
Legea contenciosului administrativ, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare. 

Art. 5: Secretarul General al UAT ComWla Tarlungeni va duce la indeplinire prczenta 
dispozit.ie. 

Art. 6: Dispozitia se comunica, in conformitate cu prevederile art. 135(4) ~i ale art. 243(1) 
lit. "e:' din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ : 

• Primarului Comunci Tarlungeni, Jud. Brasov; 
• Institutiei Prefectului Jud. Brasov; 
• pe pagina de internet a Comunei Tarlungeni - www.comunatarlungeni.ro. 

PRIMAR 
BESCHEA SEVERJUS FLORIN-

Intocmit, ~·Pr_,~: ~ ~ 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
SECRETARCOMUNA TARLUNGENI 

FAICREIHAN 

c.jur. Pedestru D. ( ~ :)) 
«'.' "'~ ,.., 4 ~ <?;> 

/' u\() 
~ 

1 BARTI ARPAD ........ . ........ ...... .. .. 
2 BES CHEA GHEORGHE ............... .. 
3 BORHACI GYONGYl ................... .. 
4 BRUMAR MARIAN ..................... . 
5 CIOFLINC MARIA ADRIANA ........ . 
6 FEJER LASZLO-BALAZS .............. . 
7 IANO ZOLTAN ........................... . 
8 MIRON ALEXANDRO .................. . 
9 MOCANU-BOCARNEA JOANA ....... . 

10 OTELAS CONSTANTIN ................. . 
11 SAFTA MARIA ELENA ................. . 
12 SZASZ ATTILA .......................... . 
13 T AREAN TITEL .......................... . 
14 VARGA VASILE .......................... . 
15 ZBARCEA CLAUDIU C-TIN .......... .. 
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PRIM ARIA COMUNEI T ARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni, com. Tl1rlungeni,jud. Br~ov; cod postal: 507220 

D I S P 0 ZIT I A nr. 304 
din data de 25. 03. 2020 

privind convocarea Consiliului Local Tarlungeni in ~edinta ordina.-a 
in data de 31 martie 2020, ora 14:00; 

Subsemnatul BESCHEA SEVERlUS FLORIN, Primarul Comunei Tarlungeni, judetul 
Bra~ov, potrivit prevederilor art. 133(1), art. 134(1) lit. "aH. ale art. 134(3) lit. "a", art. 135 din OUG 
nr. 57/2019 Partea I - privind Codul administrativ; 

In temeiul art.196 (1) lit. "b" din OUG nr. 57/2019~ privind Codul administrativ, Partea I: 

DIS PUN: 
Art. 1: In data de 31 martie 2020 ora 14:00, membrii Consiliului Local al Comunei 

Tarlungeni sunt convocati in ~edin}a ordinara la sediul Primariei Comunei Tarlungeni din strada 
Zizinului nr. 2, avand urmatorul proiect al ordinii de zi: 

PROIECT AL ORDINII DE ZI SEDINTA 31martie2020: 
1. Proicct de hotarare privind aprobarea Regularnentului de Organizare si Functionare a 

Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, confom1 Anexei care face parte integranta din prezenta 
- initiator dl. Primar, Deschca Severius Florin. 

Transmis spre avizare Comisiel de spccialitate nr. I - Comisia pentru Agricultura, Activitati economico
financiare, Activltati social-culturale si culte (d-na Safta Maria Elena, d-na Cioflinc Maria Adriana, dl. Beschea 
Gheorghe, di. Rarti Arpad, di. Szasz Attila). 

Traosmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. II - Comisia pentru Invatamant, Sanatate si Familic, 
Amenajaren Terltoriului si Urbanism, Munca si Protectie Sociala (di. Miron Alexandru, d-na Borhaci Gyongyi, 
d-na Mocanu-Bocarnea Joana, di. fano Zoltan, dl. Otelas Constantin). 

Transmis spre aviznre Comisiei de specialitate nr. Ill - Comisia Juridica side Disciplina, pentru Protectia 
Copilului, Tineret si Sport, Protectia Mediului si Turism (di. Zbarcea Claudiu-Constantin, di. Fejer Laszlo-Balazs, 
di. Tarean Titel, di. Brumar Marian, di.. Varga Vasile). 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire pentru masa lemnoasa fasonata la 
drwn auto conform Anexei la HCA nr. 14/23.03.2020, inaintate de Ocolul Silvie« Ciucas » R.A 
Tarlungeni - initiator dl. Primm·, Beschea Severius Florin. 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate or. I - Comish1 pentru Agricultura, Activitati economico
financiarc, Activitati social-<:ulturale si culte (d-na Safta Maria Elena, d-na Cioflinc Maria Adriana, di. Beschea 
Gheorghe, di. Barti Arpad, di. Szasz Attila). 

3. Proiect de hotarare privind aprooarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei 
Tarlungeni, pentrn anul 2020, conform Anexci care face parte integranta din prezenta hotarare -
initiator, dl. Primar Beschea Severius Florin; 

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. I - Comisia pentru Agricultura, Activitati economico
financiare, Activitati social-culturale si culte (d-na Safta Maria Elena, d··na Cioflinc Maria Adriana, di. Bescbea 
Gheorghe, di. Barti Arpad, dl. Szasz Attila). 

4. Diverse. 
Art. 2: (1) Proiectele de hotarari 1nscrise pe proiectul ordinii de zi insotite de anexele 

corespunzatoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum $i de celelalte documente 
conexe, in format electronic (pe site-ul institutiei- www.comunatarlungeni.ro) sau scriptic, pe hartie, 
sunt puse la dispozi?a consilierilor locali prin grija Secretarului General al Comunei Tarlungeni, 
respectiv prin Serviciul Po1itie Locala Tarlungeni - comunicare la adresa de domiciliu. 

(2) Proiectele de hotarari inscrisc pe proiectul ordinii de zi insotite de anexele 
corespunzatoare, referatele d~ aprobare, rapoartele de specialitate, precum $i de cclelalte documente 



·..._. 



conexe, in format electronic se publica pe pagina de internet a Comunei Tarlungeni, 
rw.c .~a::: 1 

_ _ro, pentru ca cetatenii interesati sa formuleze ~i sa depuna amendamente la 
acestea. 

Art. 3: Consilierii locali sunt invitati sa formuleze ~i sa depuna amendamente asupra 
proiectelur de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi. 

Art. 4: Prezenta dispozitie poatc fi contestata conform prevcderilor Legii nr. 554/2004 -
Legea contenciosului administrativ, cu moclificarile s.i completarile ulterioare. 

Art. 5: Secretarul General al UAT Comuna Tarlungeni va duce la indeplinire prezenta 
dispozitie. 

Art. 6: Dispozitia sc comunica, 1n conformitate cu prevederile rut. 135(4) ~i ale art. 243(1) 
lit. "e" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . 

• Primarului Comunei Tarlungcni, Jud. Brasov; 
• lnstitutiei Prefectului Jud. Brasov; 
• pe pagina de internet a Comunei Tarlungeni - www.comunatarlungeni.ro. 

Contrasemncaza pentru legalitate, 
SECRET AR COMUNA TARLUNGENI 

FAICREIHAN 

I BARTI ARPAD ......................... . 
2 BES CHEA GHEORGHE ................ . 

rq? Intocmit, 
c. jur. Pedestru D. 

3 BORHACI GYONGYI ................... .. I 

4 BRUMAR MARIAN ..................... . 
5 CIOFLINC MARIA ADRIANA ........ . 
6 FEJER LASZLO-BALAZS ............. .. 
7 TANO ZOLTAN .......................... .. 
8 MIRON ALEXANDRU .................. . 
9 MOCANU-BOCARNEA IO ANA ...... .. 

10 OTELAS CONST ANTIN ................ .. 
11 SAFT A MARIA ELENA ................ .. 
12 SZASZ A TIILA .......................... . 
13 TAR.BAN TITEL .......................... . 
14 VARGA VASILE ......................... .. 
15 ZBARCEA CLAUDIU C-TIN .. ......... . 





CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.71 4; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului tU'. 2, sat Tii.rlungeni, com. Tarlungeni,jud. Bra~ov; cod postal: 507220 

PROCES - VERBAL 
Intocmit astazi 05.03.2020 ora 15:00 

cu ocazia ~edintei extraordinare de indata, a Consiliului Local Tarlungeni; 

Pr~edintele de ~edinfa, dl. Tarean T., constata ca sunt prezenfi 11 consilieri iocaH. 
Absenti: d-na Safta M., d-na Mocanu-Bocamea I., dl. Barti A., dl. Miron A. 

Se supune la vot procesul-verbal al ~edintei anterioare ~i acesta se adopta cu 9 voturi 
"pentru" si 2 abtineri ( dl. Bmmar M., si dl. Szasz A: consilieri locali care au absentat la sedinta 
trecuta). 

Se da citire Proiectului de Ordine de zi: 
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a CL Tarlungeni pe o 

perioada de 3 luni de zile - initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin. 
'fransmis spre av1zare Comisfel de specialitate nr. III - Comisia Juridica si de Disciplina, pentn1 Protectia 

Co1iilulul, Tineret si Sport, Protectin Mediulul si Turism (di. Zbarcea Claudlu-Constantln, di. Fejer Laszlo-Balazs, dl. 
Tarean Titel, di. Brumar Marian, di. Varga Vasile). 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini ~i Studiului 
de oportunitatc piivind efectuarea serviciilor de transport pub he de persoane prin curse regulate 
pentm unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociafiei Metropolitane pentru 
Dezvoltare Durabila a Transporn1lui Public Bra~ov ~i pentru aprobarea proiectului Contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de cala.tori, prin curse regulate -
initiator, dl. Primar Beschea Severius Florin; 

'fransmis spre avizarc Comislei de specialltate nr. ill - Comisia Jurldica si de Oisciplina, pentru Protectia 
Copilului, Tineret si Sport, Protectia Mediulul si Turism (di. Zbarcea Claudiu-Constantin, di. Fejer Laszlo-Balazs, dl. 
Tarean Titel, di. Brumar Marian, di. Varga Vasile). 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire pentru masa lemnoasa fasonata 
la drum auto conform Anexei la HCA nr. 13/02.03.2020, inaintate de Ocolul Silvie« Ciucas » 
R.A Tarlungeni - initiator, dl. Primar, Beschea Severius Florin. 

Transmis spre avlzarc Comisiel de specialitate nr. I - Comisia pentru agricuttura, activitati ewnomico·financlare, 
activitati soclal-culturale si culte (d-nn Safta Maria Elena, d-na Cioflinc Maria Adriana, di. Beschea Gbeorghc, di. Barti 
A1·pad, di. ST.asz Attila). 

Se supune la vot Proiectul ordinii de zi si acesta se voteaza in unanimitate. 
Incep dezbaterile. 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta a CL Tarlungeni pe o 
perioada de 3 luni de zile - initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin. 

Transmis spre avizare Comisici de speclalitate or. Jll - Comisia Juridica si de Disciplina, pentru Protectia 
Copilului, TiJ1eret si Sport, Protectla Mediului si Turism (di. Zbarcea Clnudiu-Constantin, di. Fejer Laszlo-Balazs, di. 
Tarean Titel, dl. Brumar Marian, ell. Varga Vasile). 

Dl. Tarean T.: ,,Propuneri pentm Pre~edintele de ~edinta?" 
Dl. Otel~ C-tin: ,,A vand in vedere ca ar fi randul unui reprezentant al J\LDE, il propun pe 

domnul Varga V., sau alt reprezentant al ALDE." 
Dl. Varga V.: ,,Am probleme de dictie, sunt mai sasait. Propun sa fie domnul Ofel~ C-tin." 
Dna. Cioflanc M.: ,,il propun pe domnul Be~chea Gheorghe." 
DI. Tarean T.: ,,Se supune la vot propunerea: dl. Otela~ Constantin este ales cu 10 voturi 

,,pentru" si 1 abtinere - a dwnnealui, Pre~edinte de ~edinta." 





2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului, Caietului de sarcini $i Studiului 
de oportunitate privind efectuarea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate 
pentru unitatile administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei Metropolitane pentru 
Dezvoltare Durabila a Transportului Public Bra~ov $i pentru aprobarea proiectului Contractului 
de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori, prin curse regulate -
initiator, dl. Primar Beschea Severius Florin; 

Transmis spre avizare Comisfei de specialltate nr. HI - ComJsia Juridica si de Disciplina, pentr·u Protectia 
Copilului, Tlneret si Sport, Protectia Mediului si Tu.rism (di. Zbarcea Claudlu-Constantin, di. Fejer Laszlo-Balazs, di. 
Tarean Tltel, di. Brumar Marian, dl. Varga Vasile). 

Dl. Prirnar: ,,Este vorba de transportul cu Servicii Sacelene. Urmeaza sa facem un studiu 
1mprelma cu cei de la Servicii Sacelene, referitor la numaru.J. de persoane care fac naveta din 
Comuna Tarlungeni, in Municipiul Sacele. Cei de la Servicii Sacelene sunt dispu~i sa ne puna 
la dispozitie autobuzele in functie de cate persoane ar urma sa beneficieze de acest transport. 
Se vor face adrese catre angajatorii din Sacele, in functie de eficienta acestui traseu, vom lua o 

· decizie. Vom analiza sprijinirea elevilor de liceu care fac naveta la Sacele." 
Dna. Borhaci G.: ,,In legatura cu traseul Tarlungeni-Sacele ~i gratuitatea pentru elevii de 

liceu, aceasta sc va aplica ~i elevilor din clasele l 0 IV?'' 
Dl. Primar: ,,Posibilitatea de subventionare se face doar pentru elevii de liceu, la fel cum s

a discutat ~i pentru elevii care fac naveta la Bra~ov. Nu putem subventiona transportul pentJ.u 
elevii din clasele I-VIII, deoarece avem $coala Gimnaziala Tarlungeni unde exista clase I-VIII. 
Subventionam doar pentru cei care frecventeaza institutii de 1nvatamant care nu sm1t in 
Tarlungerri, de exemplu liceu." 

Dna. Cioflanc M.: HCursele pe ruta Tarlungeni-Sacele, c§.nd vor fl?" 
DI. Primar: ,,Vor fi dimineata ~i dupaftmasa, in functie de necesitatc. Trebuie sa vedem ce 

se va intampla cu RAT Bra~ov, deoarece am avut o surpriza neplacuta din partea RAT. M-am 
dus sa vad care sunt autobuzele care urmeaza sa deserveasca locaJitatea noastra, am vazut ce 
autobuze deservesc zona metropolitana, pe traseele Wlde a intrat deja RAT. Mi-am <lat seama 
c~ ace~tia nu sunt pregatifi sa 1nceapa operarea, deoarece nu au venit noile autobuze electrice 
care sa deserveasca Municipiul Br~ov, iar ei nu pot opera cu autobuzele actuale verzi care sunt 
mai noi. Daca nu vin cu autobuzele verzi, vin degeaba. Nu putem accepta sa se plimbe goale 
prin sat ni~te autobuze vechi, iar noi sa platim factura, nu se poate. La Codlea, in luna ianuarie 
a venit o factura din partea RAT de 135.000 de lei, cam asta ar fi suma lunara aferenta ~i 
Comunei Tarlungeni, deoarece numarul de kilometri este similar. Incasarile de la populat]a din 
Codlea a fost de 58.000 de lei, ceea ce inseamna ca UAT Codlea trebuia sa achite 77.000 de lei. 
Cu orice rise, nu ne putem pennite sa facem acest lucru. Am discutat ~i cu domnul Codreanu ~i 
a promis ca in scurt timp va schimba autobuzele/autocarele care deservesc comuna Tarlungeni. 
Am luat in calcul varianta ca din banii pe care i·am fi dat la RAT BV, sa oferim transport gratuit 
pentru toata lumea. Macar a~a autobuzele ar circula pline, ~i macar ~tim pe ce dam banii. Este 
o discupe ipotetica. Nu am fost de acord sa vina cu ma~ini vechi. La Sanpetru, RAT are 3,5 lei 
biletul, Codreanu, a ta.cut biletul 2 lei, vine cu 5 minute 1naintea RAT ~i merge pl in, iar 
autobuzul RAT merge gol. La Prejmer la fel. fo Ra~nov biletul este 6 lei, Codreanu merge cu 3 
lei ~i vine cu 5 minute inaintea RAT··ului. Astea s-au intamplat deoarece Guvemul In vara anului 
trecut a prelungit licentele transportatorilor precum Codreanu pana in 2023. Singura varianta In 
care aveam un avantaj tn fata actualului operator, era sa venim cu autobuze noi ~i sa facem 
diferen~a. Codreanu vine cu ni~te autocare, dar el a spus ca va schimba ma~inile." 

DI. Szasz A.: ,,S-au racut atatea studii ... un simplu calcul nus-a facut." 
Dl. Primar: ~,Am discutat de atatea ori cu reprezentanfii Agenfiei Metroplitane, am 1ntrebat 

de fiecare data: cine sunt speciali~tii in transport care au :facut calculele?" 





Dl. Szasz A.: ,,Au venit cu tot felul de abureli." 
Dl. Be~chea Ghe.: ,,Am anuntat oamenii, le-am spus ca va veni RAT-ul." 
Dl. Primar: ,,Este normal ca am anunµtt, deoarece am senmat un contract cu o entitate. Le

am sugerat sa nu puna 1 februarie ci sa puna ca termen 1 martie, dar sa fie 1 martie. La Varna 
au inceput sail ,,atace" pe Codreanu, asta nu a mai trimis autobuze 9i pana sa vina RAT-ul ... nu 
a avut cine sale asigure transportul. Daca ni-1 puneam pe Codreanu 1n cap, ramaneam tara 
transport. Am alocat bani pentru transport, noi toti am vrut sa facem Jucru acesta, avem bugetul 
aprobat, am pus 600.000 de lei pentru transport. Noi am facut tot ce ni s-a cerut, iar ei nu au 
autobuze .... " 

Dl. Szasz A.: ,,Se 9tia ca indiferent de situatie, noi trebuie sa platim diferenta." 
Dl. Primar: ,,Noi la 5 zile trebuia sa platim factura.'' 
DI. Szasz A.: ,,Daca el realiza profit, dadea diferenta?" 
Dl. Primar: ,,Daca ie~ea in profit, dadea diferenta, dar in conditiile astea el nu facea profit." 
Dl. Szasz A.: ,,Eu nu inteleg cum Codreanu merge cu toate autobuzele care trebuie reparate 

zilnic ~i avea profit, iar a9tia cu autobuzele de ultima generafie de la RAT, nu fac profit.'' 
Dl. Primar: ,,Pai de aia m-am dus la ei. Nu sunt dotarile, asta este problema. M-am dus sa 

1mi arate ma~inile care efectiv pleaca sprn Tarlungeni." 
Dl. Szasz A.: ,,Ar trebui sa ti dam 1njudecata! Ne-au indus 1n eroare." 
Dna. Cioflanc M.: ,,Cat ne costa transportul cu Servicii Sacelene?" 
DI. Primar: ,.Deocamdata nu trebuie sa platim nirnic. Ne-am asociat cu ei. 0 sa facem 

transpo1tul catre Mun. Sacele cu Servicii Sacelene doar daca este eficient. Dae! va fi nevoie sa 
pun em o diferenia, probabil nu va fi una mare pentru ca numarul de curse va fi mult mai mic." 

DI. Szasz A.: ,,Pai nu ar trebui sa facem un studiu?" 
DI. Primar: ,,Au spus ca fac ei studiul. Vor trimite adrese catre finnele mari din Sacele sa 

le comunice numarul de angajati care fac naveta din Tarlungeni. Decizia o vom lua cand vom 
avea datele concrete. Cei de la Sacele trebuiau sa fie SA, am intrat ~i noi ~i V ama Buzaului, ei 
astfel sa poata obtine licenta in Sacele. Am zis ca trebuia sa ii sprijinim ~i pe ei cand au nevoie, 
deoarece ~i ei m-au chemat pentru realiza:rea unui proiect serios de investitii prin fonduri 
europene, despre care vom discuta. Am zis ca in astfel de situatii nu trebuie sa tinem cont de 
culoarea politica. A vem nevoie de cei de la Sacele, apariinem cu evidenta populatiei de ei, 
Trezoreria, Finantele etc, suntem legati de ei. Transportul pe Sacele va viza ~i zona Cernatu, 
zona in care destul de multi cetateni de la noi trebuie sa ajunga. Exista posibilitatea mai apoi cu 
autobuzul de Sacele, sa mearga pana in Bra~ov la Poienelor. Este un lucru bun." 

Dl. Szasz A.: ,,El de ce trebuia sa intre 1n treaba asta cu Agentia?" 
Dl. Primar: ,,Trebuia sa intre pentru ca el nu mai avea licenta." 
Dl. Szasz A.: ,,Pai unde sunt zmeii fil;tia, sane explice?" 
Dl. Primar: ,,Pai nu mai sunt. Aurelian Danu nu mai e ... " 
DI. Szasz A.: ,,Imi pare bine ca le-am zis eu la mai demult ce aveam de zis.'' 
Dl. Primar: ,,Le-ai zis, dar nu i-a ajutat cu nimic." 
Dl. Otela~ C-tin: ,,Daca ~i cei de la Sacele vin cu o povara mai mare, dacii vor bani multi?" 
DI. Primar: ,,Nu vor face nimic fara acordul nost:ru. Aveau nevoie sa mai aiba pe cineva in 

societatea lor." 
Dl. Moise D.: ,,Noi suntem actionari la Servicii Sacelene, ei urmand sa fie al doilea 

operator din aria de delegare a transportului public din zona metropolitana.'' 
Se supune la vot proiectul nr. 2 de hotarare - unanimitate. 





3. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de pornire pentru masa lernnoasa fasonata 
la drum auto conform Anexei la HCA nr. 13/02.03.2020, inaintate de Ocolul Silvie« Ciucas » 
R.A Tarlungeni - initiator, dl. Primar, Beschea Severius Florin. 

Transmis spre avizare Comisiei de speclalitate or. J - Comlsla pentru agricultura, activitati economico-flnanciare, 
activitati social-culturale si culte (d·na Safta Maria Elena, d··na Cioflinc Mnria Adriana, dl. Bescbea Gheorghc, di. Barti 
Arpad, di. Szasz Attila). 

Dl. Primar: ,,Este prezent ~i domnul director Szakal, daca aveti 1ntrcMri, va rog ... " 
Dl. Szakal A-Z.: ,.Este vorba despre scaderea prctului pentru speciile cuprinse in anexa. La 

pretul de peste 310, 330, va comunic ca nu a venit nimeni la licitatie. Saptamana trecutli. a fost 
o licitatie ~i la Sacele iar bu~teanul la 300 de lei, nus-a vandut. Am considerat oportun 1mpreuna 
cu colegii de la Oco1, cu Consiliul de Administratie sa venim cu propunerea de scadere a 
pretului. Masa lemnoasa este pe stoc, la margine de drum, iar daca nu se vinde, aceasta risca sa 
se degradeze, plus ca blocheaza rampa ~i nu se mai poate exploata in continuare. Este vorba de 
scaderea preµilui pentru lemnul care se afla azi la drum auto, fag ~i paltin." 

DI. Primar: ,,Cu lemnul de brad, care este situatia?" 
Dl. Fejer L-B.: ,,Acesta deocamdata se vinde. S-a vandut ~i catre Holtz ... " 
Dl. Primar: ,,Trebuie sane gandim ~i la populatie ~i sa revenim la pretul de anul trecut. Toti 

cei care cumpara lemn de brad pentru un gard, acoperi~ etc, trebuie sa ne gandim ~i la ei. Holtz 
cat pHite~te pentru lemnul de brad?" 

DI. Fejer L-B.: ,,Pentru lemnul subtire, 210 plus transport, undeva la 270 de lei." 
DI. Primar: ,,Cetateanul cat plate~ter 
DI. Fejer L-B.: ,,155 de lei/me pentru lemnul cu un diametru sub 24 de cm." 
Dl. Qtela~ C-tin: ,,Pai nu este a~a! Nu estc 150 .... nu are cum sa fie. Este aproape 180 de lei. 

A~a zice lumea." 
DL Fejer L-B.: ,,Pai veniti cu hartia, cu argumente." 
Dna. Cioflanc M .: ,,Pai daca responsabilii de la Ocol ne spun ca asta e preµil..." 
DI. O!el~ C-tin: ,,Va rog sa imi dati voie sa va spun." 
Dna. Cioflanc M.: ,,Haideti sa discutam pe hartii, nu pe ce spune unul sau altul. Sa discutam 

de lemnul de pe proiect, nu despre altceva. Nu pot sa votez ceva ce nu este pe proiectul de 
hotarare." 

Dl. Primar: ,,Discutam despre ce este in acest proiect, la diverse discutam despre ce dorifi." 
DI. Otelruj C-tin: ,,Lemnul pentru populatie sa se ieftineasca ca anul trecut. Cu ocazia asta 

trebuie sa rezolvam ~i asta. Nu ma luati pe mine ca nu sunt pe proiect. Populatia este mai 
importanta ca orice." 

Dna. Cioflanc M.: ,,Eu ~tiu ca populafia este mai imporanta., dar eu nu pot sa votez ceva ce 
nu este pe proiect." 

Dl. Szakal A-Z.: ,,Sunt de acord sa discutfiln la Diverse ~i acest aspece' 
Dl. Ofela~ C-tin: ,,Sunteti de acord sa ieftinim lemnul pentru populatie la fel ca anul trecut?" 
Dl. Be~chea Ghe.: ,,in baza carui proiect?" 
Dna. Cioflanc M.: ,,Putem analiza un proiect 1n sensul asta la ~edinfa viitoare. Va rog sa 

supuneti la vot proiectul a~a cum este! Dupa asta discutam la Diverse." 
DI. Otela~ C-tin: ,,Era bine sane mtelegem!" 
DI. Szakal A-Z.: ,,Acest material lemnos a fost seas la licitafie conform pre~ului aprobat de 

dumneavoastra, licitatia a avut loc ~i nu a venit nimeni pentru pretul de 340 de lei. Asta este 
problema acum. Mun. Sacele nu a vandut nici cu 300 de lei. Suntem obligati sa scadem pretul 
pentru bu~teanul de la drum auto." 

DI. Szasz A.: ,,Era bine daca puteam sa vedem in paralel preful vechi ~i noua propunere." 





Dl. Szakal A-Z.: ,,Pretul vechi este la dumneavoastra la Primarie, pentru ca dumneavoastra 
l··ati aprobat." 

DI. Szasz A.: ,,Pai nu pot sale tin minte pe toate." 
Dl. Szakal A-Z.: ,,Este o propunere ~i speram sa 11 vindcm a~a. Daca mai scadem preful, nu 

mai este rentabil nici pentru noi cei de la Ocol." 
Dl. Szasz A.: ,,Daca nu se vinde nici a~a?" 
Se supune la vot proiectul de hotarare nr. 3 - 10 voturi ,,pentru" si 1 abtinere (di. Fejer L

B.). 

4. Diverse: 
Dl. Otela~ Cutin: ,,Eu am multi tigani care vor sa construiasca ~i vor lemn mai ieftin!" 
Dl. Szasz A.: "Cu autorizatier 
Dl. Otela~ c .. tin: .,Cu autorizatie sau fara, asta e situatia." 
Dl. Szasz A.: ,,Fara autorizatie nu se poate." 
Dl. Varga V.: ,,La toti cetatenii le spune ca nu e lemn de vanzare. Uncle este lemnul?" 
Discutii neinteligibile ... 
Dl. Otel~ C-tin: ,,Bine, bine. Declar ~edinta inchisa!" 

Nemaiexistand alte probleme care sa fie supuse dezbaterilor de catre consilierii locali, d.1. 
Presedinte de sedinta declara 1nchisa ~edinta extraordinara de indata a Consiliului Local al 
Comunei Tarlungeni din data de 05.03.2020. 

Pre~edinte de ~edinfa, 
OTELAS CONSTANTIN 

C&€ti 
SECRETAR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI, 
FAIC REIHAN 
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OCOLVL SlLVIC CIL'CAS R.A. 

JOS/194/2006, CUT RO 18J33 l 64, Cont R050BTRL0080 I 202T37056XX -Banca Transilvania 
Str. Zizinului, or. 2, comuna Tarlw1gem,jud. Brasov 
Tel : 0268/365556, Fax: 0268/365557 

HOT ARAREA NR . J 4 
DIN 23.03.2020 

pnvind aproharea propunerii pretu1ui d r>- ·riire a licitatie masci lemnoasc fasona1a la drum 

auto dinpartizllenr.100, J33, 131.127 

Consiliul de Administratic al Ocolului Silvie Ciucas RA. mtrunit in se.dinta ordinara in data de 
21 03.2020, Ora 12,00 

Analizand adresa nr. 644/20.03.2020 inaintata Jc c.:itre director si scful oco]ului silvic 

HCL nr. 95127.12.2019 
Conform prevederilor art. 20 alin 5 din 110 ru·. 7 l 5/2017 pentru aprobarea Regu!amentului <le 

vaiurificarc a masei lemnoase din fond forcstier proprietate publica 
Potrivit art. 11 din Regulamentul de organ,zarc si functionare a Ocolului Silvie Ciucas R.A 

HOTAIU.STE: 

Art.I. Se aproba propunert:a pretului de pomire a licitatic masei lemnoasc fasona•a In drum 

auto din panizile nr. l 00, 133, 13 J, J 27 confonn rcfcrntului intocmit de catrc dir¢ctorul - ing. Sz.ukal 

Andras lsolt si ~eful ocolui ~ilvic - ing. Comsa Engen s1 inregistrat sub nr. 644123.03.2020 , anexa la 

prc2'.enta hotatare. 

Art.2 Compartimentele functionale din cadrul Oc.olului Silvie ,,Ciucas•• R.A. vor duce la 

i.ndeplinire prevederile prezenlei hotarari si vor iraainro spre aprobare autorit.atii pubUce tutelare -

Cnnsillu! local al comunei Tarlungeni - propunerea pretului de pornire a licitatie materi1.1lului lcmnos 

fasonat 1a drnm auto din panizile nr. l 00, l 33, 131, 127 prevazute in ancxa prezemci hotarari . 

.\rt.3 Prczenta homrare a fost aprobata cu un nwnar de 4 voturi << pcntru>>, 0 << impotriva 

>> si 0 << abtinere >> din totalul de 4 mcmbri prczenti, lip.~ reprezentant Ministeru1 Finantelor 

P.ibltce 

Presedime 
Noaghea Nelu Petre 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
TARLUNGENI 

t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni, com. Ti:irlungeni, jud. Bra~ov; cod postal: 507220 

Nr. 4977/25.03.2020 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea rectificarii bugetul11i de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, 

pentru anul 2020, conformAnexei care face parte integranta dilr prezenta hotarare; 

Subsemnatul BESCHEA SEVERIUS FLORIN, Primarul Comunei Tarlungeni, Judetul 
Br~ov analizand Raportul de Specialitate propus de Compartimentul "Buget - Contabilitate", 
inregistrat cu nr. 4987/25.03.2020, prin care se propune aprobarea rectificarii bugetului de 
venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pe anul 2020; 

Analizand prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si 
completarilc ulterioare; 

In baza prevederilor Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 si ale Ordinului 
nr. 3751/2019 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheicrea exercitiului bugelar 
al anului 2019; 

In temeiul prevederilor art. 5, alin. 3, art. 13, rut. 19 alin. 2, art. 20, alin. 1, lit. h, art. 49 
alin. 4,5,6, 7 ale Legii 273/2006 privind :finantele publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Conform art. 129, al. 2, lit. ,,b", pct. 4, lit. ,,a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrati v; 

in temeiul art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ, 
propun urmatorul: 

PROJECT DE HOTARARE: 

Art. l: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba rectificarea bugetului de venituri 
si cheltuieli al Comunei Tarlungeni pe anul 2020, intre articole si alineate, conform Anexei care 
face parte integranta din prezenta hotfuare. 

Art. 2: Prezenta hotarare se comunica : 
Institutiei Prefectului judetului Brasov; 
Primarului Comunei Tarlungeni; 
Compartimentului ,,Buget-Contabilitate" din cadrul Prirnariei Comunei Tarlungeni; 
DGRFP Brasov; 
Spre afisai·e. 

Art. 3: Prezenta hotarare a fost adoptam cu w1 numar de ....... voturi « pentru >1, ........ 
« impotriva » si ........ abtineri din numarul total de 15 consilieri in functie, ......... consilieri 
locali fiind prezenti. 

PRIMAR 
BESCHEA ~ORIN 

AVIZAT, 
SECRETAR GENERALAL UAT COI\UJNA TARLUNGENI 

FAIC REllIAN 

Jntocmit, 
c. j ur. Pedestru D. 





CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: 
primaria.tarlungenhi ' ahoo.com, str. Zizinului nr. 2, Sal Tarlungeni, Com. 
Tarlungeni,jud. Br~ov; cod postal: 507220 

Nr. 4975 din data de 25.03.2020 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea pretului de pornire pentru masa lemnoasa fasonata la drum auto 

conform Anexei la HCA nr. 14/23.03.2020, 
inaintate de Ocolul Silvie « Ciucas » R.A Tarlungeni; 

Intrucat Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov detine in 
proprietate teren forcstier. iar valorificarea masei lemnoase se face prin licitatie 
organizata conform prevederilor HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 
valorificare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate 
publica; 

Avand in vedere solicitarea inaintata de Ocolul Silvie « Ciucas » R.A Tarlungeni, 
inregistrata la Prirnaria Comunei Tarlungeni cu nr. 4843/24.03.2020; 

Vazand prevederile HCA nr. 14/23.03.2020 si ale Anexei la HCA nr. 14/23.03.2020, 
inaintate de Ocolul Silvie « Ciucas » RA Tarlungeni, Jud. Brasov ; 

Confonn art. 10, alin. 2, lit. a si lit. b, art. 59, alin. 1 si 2, art. 62, alin.2 din Legea 
46/2008 privind Codul Silvie, prin care estc rcglementat regirnul silvic si administrarea 
fondului forestier, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

Avand in vedere prevederile art. 20, alin. 5 din HG nr. 715/2017 pentru aprobarca 
Regulamentului de valoriticare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier 
proprietate publica si a Metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase 
fasonate la drum auto, care se recolteaza din fondul forestier proprictate publica al 
Comunei Tarlungeni, aprobata prin HCL Tarlungeni nr. 95/ 27.12.2019; 

Confonn art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, coroborat cu art. 136, art. 139, alin. I ~i 
alin. 3, lit."g'' din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propun urmatorul: 

PROJECT DE HOT ARARE : 
Art. 1 : Se aproba pretul de pornire pentru masa lemnoasa fasonata la drum auto din 

partizile 100 Dalghiu, 133 Dalghiu, 131 PR. Podului, respectiv 127 VI. Sasului care se 
recolteaza din fondul forcsticr proprietate publica a Comunei TarJungeni conform Anexei 
la HCA nr. 14123.03.2020, inaintate de Ocolul Silvie« Ciucas » R.A Tarlungeni. 

Art. 2 : Cu aducerea la indepl inire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
Primarul Comunei Tarlungeni si Ocolul Silvie "Ciucas" R.A Tarlungeni, Jud. Brasov. 

Art. 3: Secretarul General al UAT Comuna Tarlungeni va comunica prezenta 
hotarare: 

• Institutiei Prefectului, Jud. Brasov ; 
• Primarului Comunei Tarlungeni; 
• Ocolutui Silvie « Ciucas » R.A.; 
• Spre afisare. 





Art. 4: Prczenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ....... voturi « pentru », ....... . 
« impotriva » si ........ abtincri din numarul total de 15 consilieri in functie, ... consilieri 
locali fiind prezenti. 

PRIMAR 
BESCHEASEVERIUSFLORIN 

~~ ~ 
Intocmit, ~ ~ ~ 
Cons.jur. Pedestru D. ~ n.)) 

~ 

AVIZAT, 
SECRETAR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 
FAICREIHAN 

~0-L' 





PRIMARIA COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365. 714; f: 0268.365.072. e; primaria.tarlungenl@yahoo.com 
str. Zi:zinului nr. 2, sat nrll!ngenl, com T~rlungeni , Juel. Bra~ov; cod postal: 507220 

rl 

Nr tnreg.4987125.03.2020 s~ 
;~ ' 

Catre Consiliul Local Tarlungeni 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind rectiffcarea BUGETUL.UI DE VENITURI SI CHEL TUIELI al 

Com. Tarlungeni pe trim II al anului 2020 

Compartimentul Buget- Contabilitate, din cadrul Primariei Com.Tarlungeni prin pre7..entul 
raport va aducem la cunostinta ca este necesara rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
Com.Tarlungeni pe trim.II al anului 2020, mtre articote si aliniate, conform anexe1 atasate . 

In temeiul prevederilor ale Legii Bugetului de Stat nr. 50//2019, ale art.5, alin3, art.13, art 19 
alin.2, art.20 alin.1, lit.h, art.49 alin 4.5,6,7 ale Le91i 273/2006 Finantelor Publice Locale, republicat . 
cu modificarile si completarile ulterioare si in temeiul prevederilor din OUG 5712019 privind 
aprobarea Codului Administrativ va inaintam prezentu! raport: 

Pnmaria a pnm1t suma de 1 471.510 lei. ART 42.65 Finantarea P. N. D. L.. pentru plata 
lucrarilor executate la lnvest1tia •. MODERNIZARE STRAZI (str. Tudor Vladimirescu; str. lzvor. str 
Harrnanului)" 

Art: 42.65.00 ( F1nant~rea P. N. D. L) = 1.471.510 lei 

De asemenea a mai fost primita suma de 84.680 lei Art 43.20.00 (Alte subventii primite do la 
administratia centrala) pentru plata lucrarilor executate la lnvestitia,. INFllNTARE S!STEM DE 
CANALIZARE PE TERITORIUL COM.TARLUNGENl,JUD BRASOV, CU DEVERSAREA APELOH 
UZATE IN STATIA OE EPURARE A LOCALITATll" 

Art: 43.20.00 (Alte subventii primite de la administratia centrala} ::: 84.680 lei 

CHEL TUIELI: 

SE ctiu'1ea FUNCTIONARE. 
In unna analizatii cheltuielilor. a necesarului pana la sfarsitul trimestrului si a discutiilor cu 

ordonator .... pn.1cipal de credite: compartimentul buget- comabilitate propune urrnatoarele modifo.;an 

Capitolul 84.03.02 ''TRANSPORT IN COMUN~ 
-art. 40.03.00 ( Subventii pentru acoperirea diferentelor de tarif) Se disponibilizeaza 
suma de = 450.000 lei 



Ca1 itolul 51.01.Q3- "AUTORITATI EXECUTIVE": 

-art. 20.01.03 (lncalzire , lluminat si forta motrica) Se suplimenteaza cu suma de 10.000 lei 
-art. 20.02.00 (Reparatii curente) Se suplimenteaza cu suma de 230.000 lei 
( Reparatii urgente si necesare la cladirea arhivei si la cladire/spatiu Purcareni nr 51 ) 

Ca[ itolur 66.~Q.QQ- "ALTE ACTIUNJ SANITARE": 
-art. 20.02.00 (Reparatii curente) Se suplimenteaza cu suma de 100.000 lei 

Capitolul 67.03.07 - "CAMINE CULTURALE": 
-art. 20.01.03 (lncalzire , lluminat si forta rnotrica Se suplimenteaza cu suma de 10.000 lei 

Capitolu_l 68.60.50 "ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASISTENTEI $0CIALE" ,: 
-art. 57.02.02 (Ajutoare sociale in natura) Se suplimenteaza cu suma de 100.000 lei 

2) . .§j!ctiunea DEZVOLTARE. 

Capitolul 74.06.00 "CANALIZARE SI TRATAREA APELOR REZIOUALE" 
-art.71.01.01 La investitia .. INFllNTARE SISTEM DE CANALIZARE PE TERITORIUL 

COM.TARLUNGENl,JUD.BRASOV, CU DEVERSAREA APELOR UZATE IN STATIA DE EPURARE 
A LOCALITATll" se suplimenteaza cu suma de =84.680 lei 

Capitolul 84.03.03 "STRAZI" 
-art. 71.01.01 la investitia .. MODERNIZARE STRAZI (str. Tudor Vladirnirescu; str. lzvor, str 

Harr1anului)" se suplimenteaza cu suma de =1.471.51 O lei. 

Cor";"1partime1t Buget~Contabilitate, 

( onsiler As. Biris Carmen 



VfNllURI 1 ··· .. ..... .. . ...... -~ 

I 
flNANT AREA PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZVOL TARE LOCALA 

AL TESUBVENTi l PRIMITE OE LA- ·
ADMINISTRATJA CENTRALA 

TOTAL GENERAL VENITURI 

42.65.00 

43.20.00 

-- ___ _.._ ____ ~---

CHELTUIELI 

NECESAR f UNCTIONARE 

Oonumire Articol [ 
bu~ · t. 1 DE ADU$ DE LUAT l 
Sursa de 1111a11tare: A. Integral de la 

Paragraful (clasificatia functionala) : A.51.01.03 
PRIMARIE 

· ~& ... _, __ ,_,., . __. .... -
lncalzire. 1luminat si forta motrica 20.01 .03 ·- -
Reparat11 curente 20.02.00 -·-
TOTAL 

Paragraful (clasificatia functionala) = A.66.60.00 AL TE 
ACTIUNI SANIT ARE 

buget 

-
10. 

· ~ 

230. 
240. ·-

1 - · 

oo~ r 
000 1-
000 I 

' 
T l 

- - -
Re2a_ra_1_1i cu_r_en_t_e ________ l __ 2_0,_02_._oo_ J 100.000 
TOTAL _ 100.000 0 

Paragraful (clasificatia functionala): A.67.03.07 .~· 
CAMINE CUL TURALE + 
lnca-lz-ir_e_, il~minat si forta motric!_ ~ 20.01~.0-3-_~r-~-1-0-.0~00 --
TOTAL I· 10.000 0 

~--~~---~ . 
Paragraful (claslflcatia funetionala} : A.68.50.50 Al TE 
_Q_~~L TUIELI IN OOMENtUL ASISTf NTEI SOCIALg_ 

I 57.02.02~ Ajutoare soclale 1n natura 
rOTAL 

-~- ~t 

Paragraful (clasificatia func-t-lo_n_a_la-) ~: ~A-.8 ..... 4-.03.02 --
TRANSPORT IN COMUN 

de tanf · ·· -- -- ---

... I 
·~ 

100.000 

100.000 

+ 

0,00 

450.000 

+-

I 

Anexa 

1.471.510 

84.680 - -- , 1.556.190,00 I 

L>IFf.RE:N r A 

10.000 

?.:)O :oo 
-- ·Jo .. _ 

240.000 : 

100()()() 

100.000 

i 0 000 
1 

10:000 l 

1 00 .~100 

100.000 

·450 000 
Subv~ntii pentru acoperirea d~erente~or 40 03 00 E~~· 

! TOTAL 0 I 
. T~~AL GE~_':_RA_~.-~UNCTIONARE - r --= -450.000100 

450.000,00 0 . 

450.000 l --=-=·=~~-9 .J 



' 
I 

1, ,, 
I 

NECESAR INVESTITll 

Articol J - I 
bugetar DE ADUS DE LUAT 

Den um ire 

Sursa de finantare: A. Integral de la buget 
i-P;ragraful (clasificatla functionala) : A.74.06.00 -~ 
I CA

0

NALIZARE SI TRATAREA APELOR REZIDUALE + • 

lnvestitii; INFllNTARE SISTEM DE ~- -

I 
CANALIZARE PE TERITORIUL 
COM.TARLUNGENl,JUD.BRASOV, CU 71.01.01 84.680 
DEVERSAREAAPELOR UZATE IN STAT!A 
DEEP .ARE A LOCALITATll 
TOTAi 

Paragraful (claslficatia functlonala) : A.84.03.03 STRAZI 

tnvestitii; MODERNIZARE STRAZI 
(str. Tudor Vladimirescu; str. lzvor, str. 71.01.01 
Harmanului)" -I 

84.680 

+ 

1.471 .510 

+ 

4 
TOTAL I 

lroTALGENERALD_EZVOLTARE ,~~~~~ - ~ 1.471.510 

_!:556.190,00 o.~[ 

DIFERENTA, 

84.sso I 

84.680 . 

1 .471 .510 

1.471.510 

1.556.190,00 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
TARLUNGENI 

t: 026R.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat TarlWlgeni, com. Tll.rlungeni, jud. Bra~ov; cod postal: 507220 

Nr. 4978/25.03.2020 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de ltota1·are privind aproharea rectificarii hugetului local de venituri si 
cheltuieli al Comunei Tarlungeni, pentru anul 2020, conform Anexei care face parte 

integranta din prezenta; 

Subsemnatul Beschea Severius Florin, Primarul Comunei Tarlungeni, analizand 
Raportul de specialitate intocmit de catre Compartimentul "Buget-Contabilitate" al Primariei 
Comunei Tarlungeni, inregistrat cu nr. 4987/25.03.2020, prin care se solicita aprobarea 
rectificarii bugetului local al Comunei Tarlungeni pe anul 2020, conform Anexei; 

Analizand prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si 
completruile ulterioare; 

In baza prevederilor Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 si ale Ordinului 
nr. 375112019 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind jncheierea exercitiului bugetar 
al anului 2019; 

In temeiul prevederilor art. 5, alin. 3, art. J 3, art. 19 alin. 2, art. 20, alin. 1, lit. h, art 49 
alin. 4,5,6,7 ale Legii 273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Conform art. 129, al. 2, lit. "b", pct. 4, lit. ,,a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
adrninistrativ; 

in temeiul art. 136 din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ, 
propun aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comwiei Tarlungeni pe anul 
2020, conform proiectului de hotarare si Anexci inaintate de Compartimentul ,,Buget
Contabilitate'' din cadrul Prirnariei Comunei Tarlungeni. 

PRIMAR 
BESCHEASEVERRJSFLORIN 

~-
Intocmit, 
c. jur. D. Pedestru 





.. ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinu1ui nr. 2, sat Tiirlungeni, com. Tarlungeni,jud. Bra~ov; cod postal: 507220 

Nr. 4974 din data de 25.03.2020 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare ~i 
Functionare a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, 

confonn Anexei, care face parte integranta din prezenta; 

Analizand raportul de specialitate nr. 4972 din data de 25.03.2020, inaintat de Secretarul 
General al Comune1 Tarlungen4 subsemnatul Beschea Severius Florin, Primar al Comunei 
Tarlungeni, fu calitate de initiator al proiectului de hotarare privind aprobarea Regu1amentului 
de organizare ~i functionare a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov si, 

in baza: 
• prevederilor art. 632 pa11ea IX- a , art.129, din OUG nr 57/2019 privind Codul 

administrati v ; 

• prevederilor Legii nr. 52 I 2003 privind transparenta decizionala fu adrninistratia 
publica; 

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. "a", art.196 alin. (1), lit."a" din Ordonanta de Urgen~a 
m_ 57 2019 privind Codul Administrativ, propun aprobarea Regulamentu1ui de Organizare ~i 
Functionare a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, conformAnexei inaintate 
si urmatorului proicct de hotarare. 

PRIMAR 
BESCHEA SEVERIUS FLORJIS 

Intocmit, 
c. jur. Pedestru D. 





PRIMARIA COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268 365.072, e: primaria tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni. com. TMungeni, jud. Bra$OV; cod postal: 507220 

Nr lnreg.4.987/ 25.03 .2020 Se-aproba, 

r ~ 
Catre Consiliul Local Tarlungertf ,. -~ ·' 

' v 

RAPORT DE SPECIALIT ATE 
Privind rectificarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHEL TUIEU al 

Com. Tarlungeni pe trim II al anului 2020 

Compartimentul Buget· Contabilitate, din cadrul Primariei Com.Tarlungeni prin prezentul 
raport va aducem la cunostinta ca este necesara rectificarea bugetu!ui de venituri si cheltuieli al 
Com.Tarlungeni pe trim.II al anului 2020, intre articole si aliniate, conform anexei atasate . 

In temeiul prevederilor ale Legii Bugetului de Stat, ale Legii 273/2006 Finantelor Publice 
Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare s! in temeiul prevederilor din OUG 
57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ va inaintam prezentul raport: 

VENITURI: 

Primaria a primit suma de 1.471.510 lei, ART. 42.65 Finantarea P. N. D. L pentru plata 
lucrarilor executate la lnvestitia,, MODERNIZARE STRAZI (str. Tudor Vladimirescu; str. lzvor, str 
Harmanului)" 

Art: 42.65.00 ( Finantarea P. N. D. L) 1.4 71.510 lei 

De asemenea a mai fost primita suma de 84.680 lei Art 43.20.00 (Alte subventii primite de la 
administratia centrala) pentru plata lucrarilor executate la investitia ,, INFllNTARE SISTEM DE 
CANALIZARE PE TERITORIUL COM.TARLUNGENl,JUD.BRASOV, CU DEVERSAREA APELOR 
UZA'TE IN STATlA DE EPURARE A LOCALITATll" 

Art: 43.20.00 (Alte subventii primite de la administratia centrala) 84.680 lei 

CHEL TUIELI: 

Sectiunea FUNCTIONARE. 
In urma analizarii cheltuielilor, a necesarului pana la sfarsitul trimestrului si a discutiilor cu 

ordonatorul principal de credite: compartimentul buget- contabilitate propune urmatoarele modificari 

Capitolul 84.03.02 "TRANSPORT IN COMUN" 
-art. 40.03.00 ( Subventii pentru acoperirea diferentelor de tarif) Se disponibilizeaza 
suma de 450.000 lei 



'-· 



Capitolul 51.01.03- "AUTORITATI EXECUTIVE": 

-art. 20.01.03 (Jncalzire , lluminat si forta motrica) Se suplimenteaza cu suma de 
~art. 20.02.00 (Reparatii curente) Se suplimenteaza cu suma de 
( Reparatii urgente si necesare la cladire/spatiu Purcareni nr.51 ) 

Capitolul 66.50.00- "AL TE ACTIUNI SANrTARE": 
-art. 20.02.00 (Reparatii curente) Se suplimenteaza cu suma de 

Capitolul 67.03.07 - "CAMINE CULTURALE": 
-art. 20.01.03 (lncalzire , lluminat si forta motrica Se suplimenteaza cu suma de 

10.000 lei 
30.000 lei 

100.000 lei 

10.000 lei 

Capitolul 68.50.50 "Al TE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE" ,: 
-art. 57.02.02 (Ajutoare sociale in natura) Se suplimenteaza cu suma de 100.000 lei 

2). Sectiunea DEZVOL TARE. 

Capitolul 51.01.03 - "AUTORITATI EXECUTIVE": 

-art.71.03.00 ,,Lucrari de reparatii la invelitoarea acoperisului sediu arhiva Primaria 
com.Tarlungeni." se suplimenteaza cu suma de 120.000 lei 

Capitolul 66.50.00 - "AL TE ACTIUNI SANIT ARE": 
-art. 71.01.01 ,,Reabilitare Dispensar Uman Tarlungeni"se suplimenteaza cu suma de 

100.000 lei 

Capitolul 74.06.00 "CANALIZARE SI TRATAREA APELOR REZIDUALE" 
-art.71.01.01 La investitia ,, INFllNTARE SISTEM DE CANALIZARE PE TERITORIUL 

COM.TARLUNGENl,JUD.BRASOV, CU DEVERSAREA APELOR UZATE IN STATIA DE EPURARE: 
A LOCALITATll" se suplimenteaza cu suma de 84.680 lei 

-art.71.03.00 la investitia "REPARATll CAPITALE SISTEM SCURGERE APE PLUVIALE 
COMUNA TARLUNGENI" se disponibilizeaza suma de 70.000 lei 

Capitolul 84.03.03 "STRAZI" 
-art. 71.01.01 La investitia ,, MODERNIZARE STRAZI (str. Tudor Vladimirescu; str. lzvor, str. 

Harmanului)" se suplimenteaza cu suma de 1.471.510 lei. 
-art. 71.01.01 la investitia "PIETRUIRE STRAZI CARTIER VALEA DANULUI" se 

suplimenteaza cu suma de 140.000 lei 

Compartiment Buget-Contabilitate, 

Consiter As. Biris Carmen 





Anexa 

VENITURI Lei 

FINANT AREA PROGRAMULUI NATIONAL 
DE DEZVOLTARE LOCALA 42.65.00 

1.471 .510 
AL TE SUBVENTll PRl.MITE DE LA 
ADMINISTRATIA CENTRALA 43.20.00 

84.680 

TOTAL GENERAL VENITURI 1.s5s.1so,oo I 

CHELTUIELI 

NECESAR FUNCTIONARE 

Denumire Articol 
bugetar DE ADUS DE LUAT 

DIFERENTA 
Sursa de finantare: A. Integral de la 

bug et 
Paragraful (clasificatia functionala) : A.51.01.03 
PRIMARIE + -
lncalzire , iluminat si forta motrica 20.01.03 10.000 10.000 

Reparatii curente 20.02.00 30.000 30.000 
TOTAL 40.000 0 40.000 
Paragraful (clasificatia functionala) : A.S7.03.07 

I 

CAMINE CULTURALE + -
lncalzire, iluminat si forta motrica 20.01.03 10.000 10.000 
TOTAL 10.000 0 10.000 
Paragraf.ul (clasificatia functionala} :· A.68.50.50 AL TE 
CHELTUIEU IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE + -
Ajutoare sociale in natura 57.02.02 100.000 100.000 
TOTAL 100.000 0,00 100.000 
Paragraful (clasificatia functionala) : A.84.03.02 
TRANSPORT JN COMUN + ~ 

Subventii pentru acoperirea diferentelor 
40.03.00 de tarif 450.000 -450.000 

TOTAL 0 450.000.00 0 
TOT AL GENERAL FUNCTIONARE 150.000,00 450.000 -300.000 





NECESAR INVESTITll 

Denumire Articol 
bugetar DEADUS DE LUAT DIFERENTA 

Sursa de finantare: A. Integral c!e la buget 

74.0~.oo CANALIZARE SI TRATAREA APELOR REZIDUALE + . 
lnvestitii; INFllNTARE SISTEM DE 
CANALIZARE PE TERITORIUL 
COM. TARLUNGENl,JUD. BRASOV, CU 71.01.01 84.680 84.680 
DEVERSAREA APELOR UZATE IN STATlA 
DE EPURARE A LOCALITATll 
lnvestitie: REPARATll CAPITALE SISTEM 
SCURGERE APE PLUVIALE COMUNA 71.03.00 -60.000 
TARLUNGENI 
TOTAL 84.680 -60.000 24.680 

51.01 .03 PRIMARIE 

lnvestitii;Lucrari de reparatie la 
invelitoarea acoperisului - sediu arhiva 71.03.00 120.000 120.000 
Primaria Com.Tarlunqeni 
TOTAL 120.000 120.000 

66.50.00 ALTE ACTIUNI SANITARE + . 
lnvestitii; Reabilitare Dispensar Uman 

71.01.01 100.000 100.000 
Tarlunqeni 
TOTAL 100.000 100.000 

84.03.03 STRAZI + ~ 

lnvestitii; MODERNIZARE STRAZI 
(str. Tudor Vladimirescu; str. lzvor, str. 71.01.01 1.471.510 1.471.510 

Harmanului)" 
lnvestitie: PIETRU!RE STRAZI CARTIER 

71.01.01 140.000 140.000 
VALEA DANULUI SAT ZIZIN 
TOTAL 1.916.190 1.940.870 

TOTAL GENERAL DEZVOl,..TARE 1.916.190 .s.o .o.o.o ,00 1.856.190 





CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365. 713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarluntJeni.a \'ahoo.com, 

str. Zizinului nr. 2, Sat Tarlungeni, Com. Tarlungeni, jud. Bra~ov; cod postal: 507220 

Nr. 4976/ 25.03.2020 

REFERATDEAPROBARE 
a proiectului de hotarare privind aprobarca pretului de porn ire penlru masa 

lemnoasa fasonata la drum auto conform Anexei la HCA nr. 14/23.03.2020, 
inaintate de Ocolul Silvie« Ciucas » R.A Tarlungeni; 

lntrucat Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov detine in 
proprietate teren forestier, iar valorificarea masei Jemnoase se face prin licitatie 
organizata conform prevederi1or HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de 
vaJorificare a masei lemnoasc care se recolteaz;a anual din fondul forestier proprietate 
publica; 

A vand in vedere solicitarea inaintata de Ocolul Silvie « Ciucas » R.A Tarlungeni, 
inregistrata la Prirnaria Comunei Tar1ungcni cu nr. 4843/24.03.2020 ; 

Vazand prevederile HCA nr. 14/23.03.2020 si ale Anexei la HCA nr. 14/23.03.2020, 
inaintate de Ocolu1 Silvie« Ciucas »RA Tarlungeni, Jud. Brasov; 

Conform art. I 0, al in. 2, lit. a si lit. b, art. 59, al in. 1 si 2, art. 62, alin.2 din Legea 
46/2008 privind Codul Silvie, prin care este reglernentat regirnul siJvic si administrarea 
fondului forestier, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Avand in vedere prevederile art. 20, alin. 5 din HG nr. 715/2017 pentru aprobarca 
Regularnentului de valorificare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier 
proprietate publica si a Metodologiei de calcul a pretului de referinta al masei lemnoase 
fasonate la drum auto, care se reco1teaza din fondul forestier proprietate pub I ica al 
Comunei Tarlungeni, aprobata prin HCL Tarlungeni nr. 95/ 27.12.2019; 

Conform art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d si in temeiul celor prezentate propun 
Consiliului Local al Comunei Tarlungeni dezbaterea si adoptarea proiectului de hotararc 
privind aprobarea pretului de pornire pentru masa lemnoasa fasonata la drum auto din 
partizile 100 Dalghiu, 133 Dalghiu, 131 Pr. Podului, respectiv J 27 VI. SasuJui care se 
recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni conform Anexei 
la HCA nr. 14/23.03.2020, inaintate de Ocolul Silvie« Ciucas » R.A Tarlungeni. 

PRJMAR fNTOCMJT, 
BESCHEA SEVERIUS FLORIN C •• JUR. PEDESTRU D 

~ 
.... 





CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.rarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Ti1rlungeni, com. Urlungeni,jud. Bra~ov; cod postal: 507220 

N ... 4973 din data de 25.03.2020 

PROIECT DE HOT ARARE: 
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare 

a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, 
conform Anexei~ care face pa1te integranta din prezenta; 

Analizand referatul de aprobare nr. 4974 din data de 25.03.2020, inaintat de Beschea Severius 
Florin, Primar al Comunei Tarlungeni, 1n calitate de initiator cu privire la aprobarea Regulamentului 
de organizare ~i funcfionare a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov; 

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 4972 din data de 25.03.2020 intocmit de 
Secretarul General al Comunei Tarlungeni; 

In baza: 
• prevederilor art. 632 partca IX- a , art.129: din OUG nr 57/2019 privind Codul 

administrativ ; 
• prevederilor Legii nr. 52 I 2003 privind transparenta decizionala in ad.m.inistratia publica; 
in temdul art. 129 alin. (2) lit. "a", art.196 alin. (1), lit."a" din Ordonanta de Urgenta nr. 57 

2019 privind Codul Administrativ, propun mmatorul: 

PROIECT DE HOTARARE: 

Art. I. (1) Se aproba Regulamentul de Organizare !?i Functionare a Consiliului Local al 
comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, conform Anexei, anexa ce face parte integranta din prezenta 
hotararc. 

Art. 2. (1) Prezentul Regulament va intra in vigoare la data adoptarii, cu exccptia rut. 3 - 9, 
care intra in vigoare la data des~urarii alegerilor pentru autoritatile administrafiei publice locale 
care se organizeaza incepand cu anul 2020. 

(2) La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari, se abroga, in mod 
corespunzator Hotararea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 8/2016, privind aprobru·ea 
Regulamentului de organizare ~i functionare al Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, cu excepfia 
art. 10 - 16, care se abroga la data desra~urarii alegerilor pentru autoritatile administrali.ei publice 
locale care se organizeaza incepand cu anul 2020. 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei horarari se incredinteaza Primarul Comunei 
Tarlungeni $i consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Tarlungeni. 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetul Brasov ~i autoritatilor 
interesate ~i se aduce la cuno~tinta publica prin grija Secretarului General al UAT Comuna 
Tarlungeni. 

PRIMAR 
BESCHEA SEVERIUS FLORIN 

#¢e:. \' 
lntocmit, 
c. jur. Pedestru D. 

A VIZAT PTR. LEGALIT ATE 
SECRETAR GENERAL AL UAT 
C01\1UNA TARLUNGENI 
FAICREIHAN 

pf Ui 





CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni,jud. B~ov; cod postal: 507220 

Nr. 4972 din data de 25.03.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare $i Functionare a 

Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov; 

Subsemnata Faic Reihan, in calitate de Secretar General al Comunei Tarlungeni, Judetul 
Brasov, solicit Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, adoptarea unei hotarari de consiliu piin care 
sa se aprobe: ,,Regulamentul de Organizare fi FuncJionare a Consiliului LocaI'', in conformitate 
cu prevederile legale In materie. 

Temeiul de drept al solicitarii: 
-conform OUG ru·. 57/2019 privind Codul administrativ art.129: 
"(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atribufii: 
a) atr_ibufii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea pruprie, precum $i organizarea $i 
jimcfionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institu/ii/or pub/ice de interes local §i ale 
societaf ilor # regiilor auto no me de interes local; 
Art. 632: 
"in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului cod, consiliile locale au obligafia de 
a-$i revizui Regulamentele de organizare §i .fimcfionare. " 

Temeiul de fapt: 
armonizarea prevederilor din Regulamentul propus cu modificarile legislative survenite prin 
adoptarea OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ; 

Ultimul Regulament de Organizarc ~i Functionare a Consiliului local a fost aprobat prin HCL 
Tarlungeni nr. 8/22.07.2016. 

inaintez Consiliului Local Tarlungeni prezentul Raport si Regulamentul de Organizare si 
Functionare a CL Tarlungeni, conform Anexei, in vederea adoptarii unei hotarad in accst sens. 

SECRETAR GENERAL AL UAT COMUNA TARLUNGENI 
FAICREIHAN 
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ANE:xA LA HCL TARLUNGENI NR. ........... DIN DATA DE ................ .. 

REGULAMENTUL 
DE ORGANIZARE ~I FUNCTIONARE 

A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI, JUD. BRASOV 

CAPITOLUL I 
DISPOZITll GENERALE 
Art. 1. - (1) Prezentul Regulament de organizare l?i functionare a Consiliului Local al 
Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov are ca obiect stabilirea conditiilor de exercitare a 
mandatului de catre consilierii locali, a drepturilor, obligatiilor !?i raspunderilor ce le revin Tn 
baza mandatului incredintat. 
(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret !?i liber exprimat de catre 
cetatenii cu drept de vot ai Comunei Tarlungeni, potrivit legii pentru alegerea autoritatilor 
administratiei publice locale. 
(3) Participarea consilierilor locali la activitatea Consiliului Local are caracter public !?i 
legitim, fiind In acord cu interesele generale ale locuitorilor Comunei Tarlungeni. 
(4) Tn exercitarea mandatului, consilierii locali sunt in serviciul colectivitatii locale !?i sunt 
responsabili in fata acesteia. Tn asigurarea liberului exerci\iu al mandatului lor, ace~tia 
indeplinesc o functie de autoritate publica ~i sunt ocrotiti de lege, beneficiind de dispozitiile 
leg ii penale cu privire la persoanele care Tndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii 
de stat. De aceea~i protec\ie juridica beneficiaza ~i membrii familiei - sot. sotie ~i copii - Tn 
cazul in care agresiunea impotriva acestora urmare!?te nemijlocit exercitarea de presiuni 
asupra consilierului local in legatura cu exercitarea mandatului sau. 
Art. 2. - (1) Consiliul Local Tarlungeni are, conform leg ii, un numar de 15 consilieri locali. 
(2) Sediul Consiliului Local este la adresa: sat Tarlungeni, str. Zizinului nr. 2, Com. 
Tarlungeni, Jud. Brasov. 
(3) - in sensul prezentului regulament, termenii ~i expresiile de mai jos au urmatoarele 
semnifica~i: 
a) aparatul de specialitate - aparatul de specialitate al Primarului; 
b) autoritatea deliberativa - Consiliul Local al Comunei Tarlungeni; 
c) autoritatea executiva - Primarul Comunei Tarlungeni; 
d) Codul administrativ - Ordonania de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
e) colectivitatea locala - totalitatea locuitorilor Comunei Tarlungeni; 
f) Consiliul Local - Consiliul Local al Comunei Tarlungeni; 
g) cvorumul - numarul minim de membri prevazut de lege pentru lntrunirea valabila a 
Consiliului Local; 
h) hotarare - hotarare a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni; 
i) majoritatea absoluta - primul numar natural strict mai mare decat jumatate din totalul 
membrilor in functie ai Consiliului Local; 
j) majoritatea calificata - primul numar natural care este mai mare decat valoarea numerica 
rezultata in urma aplicarii fractiei/procentului stabilite/stabilit prin lege sau Regulament la 
totalul membrilor Consiliului Local stabilit in condi1iile legii; 
k) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor 
prezen~ la o ~edinta a Consiliului Local, cu condi1ia indeplinirii cvorumului; 
I) proiect de hotarare - proiect de hotarare a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni; 
m) Regulamentul - Regulamentul de organizare ~i func~ionare a Consiliului Local al 
Comunei Tarlungeni; 
n) secretarul general - Secretarul General al Comunei Tarlungeni; 
a) zile - zile calendaristice. 
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CAPITOLUL AL II-LEA 
CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 
Art. 3. - (1) Potrivit legii, Consiliul Local se constituie in eel mult 60 de zile de la data 
desfa!?urarii alegerilor autoritatilor administratiei publice locale. Anterior constituirii 
Consiliului Local, mandatele consilierilor locali declarati ale~i sunt validate in conditiile 
prevazute in Codul administrativ. 
(2) Dupa validarea mandatelor consilierilor locali este organizata o ~edinta privind 
ceremonia de constituire a Consiliului Local, ocazie cu care consilierii locali depun 
juramantul. 
(3) Consilierii locali sunt convocati, conform legii, de catre Prefect pentru ~edinta privind 
ceremonia de constituire a Consiliului Local in eel mult 5 zile de la comunicarea incheierii 
judecatoriei ori a comunicarii hotararii tribunalului, dupa caz, prevazute in Codul 
administrativ, dupa caz, in situatia in care numarul mandatelor de consilier local, validate, 
este mai mare decat primul numar natural strict mai mare decat jumatate din numarul 
membrilor Consiliului Local stabilit potrivit Codului administrativ ~i prevazut la art. 2 alin. (1). 
(4) Convocarea consilierilor locali declara\i ale~i. pentru ~edinta de constituire, se face de 
catre Prefect, prin ordin. La ~edinta de constituire pot participa: 
a) Prefectul sau reprezentantul sau; 
b) Primarul in functie; precum ~i. dupa caz, 
c) candidatul declarat ca!?tigator la alegerile pentru functia de Primar. 
(5) Dupa primirea ordinului Prefectului privind convocarea consilierilor locali, Secretarul 
general comunica consilierilor locali ale caror mandate au fost validate data !?i ora !?edintei 
privind ceremonia de constituire convocata de Prefect, care are lac la sediul Consiliului 
Local. 
(6) ~edinta de constituire este deschisa de Prefect sau de reprezentantul acestuia, care ii 
invita pe eel mai Tn varsta dintre consilierii locali al carui mandat a fast validat, precum ~i pe 
cei 2 asistenti ai acestuia sa preia conducerea lucrarilor :?edintei. Asistenti ai pre~edintelui 
de varsta sunt desemnati cei mai tineri consilieri locali ale caror mandate au fost validate. 
Consilierii locali care intra sub incidenta prezentului alineat se identifica de catre Secretarul 
general care pune la dispozitia Prefectului sau a reprezentantului acestuia lista cu cele 3 
persoane. 
(7) in situatia in care pana la data ~edintei de constituire a fost facuta validarea/invalidarea 
alegerii Primarului, pre!?edintele de varsta invita Secretarul general sa prezinte rezultatul 
validarii sau invalidarii Primarului. 
(8) fn cazul validarii alegerii Primarului, acesta este invitat sa depuna juramantul prevazut 
la art. 4 dupa care-I semneaza. Purtarea e~arfei tricolore de catre Primar este obligatorie. 
(9) Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. 
(10) Dupa depunerea juramantului, pre~edintele de varsta invita Primarul sa prezinte 
declaratii cu privire la exercitarea mandatului, precum ~i orice alte persoane care-~i 
manifesta dorin~a de a lua cuvantul cu privire la acest moment. 
(11) fn cazul In care validarea alegerii Primarului a fost facuta pana la ~edinta de constituire 
legal intrunita, iar acesta nu poate participa, Primarul declarat ales depune juramantul in 
proxima ~edinta a Consiliului Local, ordinara sau extraordinara, dupa caz. 
Art. 4. - (1) Ale!?ii locali ale~i ale caror mandate au fast validate depun urmatorul juramant 
In limba romana: ,,Jur sa respect Consfitufia $i legile (arii $i sa tac, cu buna-credinfa, tot ceea 
ce sta in puterile ~i priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Tarlungeni. A$a sa 
imi ajute Dumnezeu!" · 
(2) Juramantul este imprimat in prealabil pe un formular special cuprinzand prenumele ~i 
numele alesului local, prin grija Secretarului general. Juramantul se semneaza in doua 
exemplare, un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmaneaza 
alesului local. 





(3) Alesul local poate depune juramantul fara formula religioasa, caz 7n care juramantul va 
fi imprimat pe formular fara aceasta formula. 
Art. 5. - (1) Dupa finalizarea procedurilor prevazute la art. 3 alin. (6)-(10), consilierii locali 
ale~i al caror mandat a fost validat depun, In ordine alfabetica, juramantul prevazut la art.4. 
(2) In cazul in care numarul consilierilor locali care au depus juramantul In conditiile alin. (1) 
este mai mic decat primul numar natural strict mai mare decat jumatate din numarul 
membrilor Consiliului Local stabilit potrivit art. 2 alin . (1 ), Prefectul convoaca consilierii locali 
pentru o a doua ~edinta privind ceremonia de constituire in termen de 20 de zile de la data 
prirl)ei ~edinte. 
(3) In cadrul celei de a doua ~edinte pot depune juramantul consilierii locati validati care au 
absentat de la prima ~edinta ~i supleantii ale caror mandate au fast validate in condi1iile 
Codului administrativ ~i consilierii tocati vatidati in conditiile Codului administrativ ~i care nu 
au fost convocati la prima ~edinta de constituire a Consiliului Local. 
(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3) consilierul local declarat ales care nu a putut 
depune juramantul, ca urmare a absen\ei pentru motive temeinice, poate depune juramantul 
in cadrul urmatoarei ~edinte a Consiliului Local. Sunt considerate motive temeinice 
spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedita prin certificat medical, ori situatii precum 
deplasarea in strainatate in interes de serviciu, evenimente de forta majora, cum ar fi 
inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea, deces in familie ori alte situatii 
similare. Motivarea absentei se face in scris, printr-o declaratie pe proprie raspundere, cu 
anexarea documentelor doveditoare, dupa caz. 
(5) Consilierul local al carui mandat a fost validat care nu depune juramantul nici in cea de 
a doua ~edinta privind ceremonia de constituire ori in conditiile prevazute la alin. (4) sau 
care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. 
(6) Locurile consilierilor locali declarati ale~i ale caror mandate nu au fost validate sau care 
sunt considerati demisionati de drept !?i care nu pot ti completate cu supleanti se declara 
vacante prin ordinal Prefectului in termen de 5 zile de la prima ~edinta ordinara a Consiliului 
Local. 
Art. 6. ~ (1) Consiliul Local este legal constituit daca numarul consilierilor locali care au 
depus juramantul in conditiile art. 5 alin. (1) - (3) este mai mare decat primul numar natural 
strict mai mare decat jumatate din numarul membrilor Consiliului Local, stabilit potrivit art. 
2. 
(2) Data constituirii Consiliului Local este considerata data desfa~urarii primei ~edinte 
privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, respectiv a celei de a doua, dupa caz. 
(3) in termen de 3 zile de la data constituirii Consiliului Local, in conditiile alin. (2), Prefectul 
emite un ordin privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului 
Local, care se comunica Secretarului general !?i care 71 aduce la cuno~tinta publica. 
(4) in situa1ia Tn care Consiliul Local nu este legal constituit in conditiile alin. (1), in termen 
de 3 zile de la implinirea termenului prevazut la art. 116 alin. (6) din Codul administrativ 
Prefectul emite un ordin privind constatarea neindeplinirii condi1iilor legale de constituire a 
Consiliului Local, in care se men~oneaza motivele neconstituirii acestuia. 
Art. 7. - Calitatea de consilier local, implicit !?i cea de Viceprimar, din mandatul precedent, 
inceteaza odata cu data constituirii noului Consiliu Local , potrivit prevederilor art. 6 alin. (2). 
Art. 8. - (1) Dupa declararea ca legal constituit a Consiliului Local, consilierilor locali in 
functie Ii se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al Consiliului Local, 
semnata de Primar. 
(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti ale~i ai 
colectivita\ii locale, pe care au dreptul sa ii poarte pe intreaga durata a mandatului. 
(3) Modelul legitimatiei de consilier local ~i eel al semnului distinctiv se stabilesc prin 
hotarare a Consiliului Local fn baza reglementarilor legale In vigoare. Cheltuielile pentru 
confectionarea acestora se suporta din bugetul local. Legitimatia ~i insemnul se pot pastra 
de catre consilierii locali ~i dupa incetarea mandatului cu titlu evocativ. 



·._ 



Art. 9. - (1) Calitatea de consilier local 1nceteaza de drept Ynainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, in urmatoarele cazuri: 
a) demisie; 
b) constatarea ~i sanctionarea, in conditiile legii, a unei stari de incompatibilitate; 
c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ- teritoriala, inclusiv ca urmare a 
reorganizarii acesteia; 
d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 ~edinte ordinare ~i/sau extraordinare consecutive 
ale Consiliului Local, desfa~urate pe durata a trei luni calendaristice; 
e) lipsa nemotivata de la 3 intruniri ale Consiliului Local, convocate pe durata a 3 luni 
calendaristice, care determina imposibilitatea desfa~urarii, in conditiile legii, a ~edintelor 
ordinare ~i/sau extraordinare; 
f) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu 
exceptia cazurilor prevazute de lege; 
g) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la 0 pedeapsa privativa 
de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executarii pedepsei: 
h) punerea sub interdictie judecatoreasca; 
i) pierderea drepturilor electorale; 
j) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale 
pea carei lista a fost ales; 
k) condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savar!?irea unei 
infractiuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul caruia a fost ales, indiferent de 
pedeapsa aplicata !?i de modalitatea de individualizare a executarii acesteia; 
I) deces. 
(2) fn situatiile prevazute la afin. (1) lit. a), c) -f) !?i I) constatarea Tncetarii de drept a 
mandatului de consilier local, precum 9i vacantarea locului de consifier local se realizeaza 
printr-o hotarare a Consiliului Local de constatare, la propunerea Primarului ori, dupa caz, 
a oricarui alt ales local, adoptata in prima ~edinta a Consifiului Local desfa~urata dupa 
aparitia evenimentului. Hotararea Consiliului Local este comunicata de indata judecatoriei 
competente sa valideze mandatul supleantului, in conditiile Codului administrativ, precum 
~i consilierului local. Aceasta hotarare nu se supune la vot, aceasta fiind de constatare a 
unei stari de fapt. 
(3) Consiliul Local are obligatia de a adopta hotararea prevazuta la alin. (2) Tn termen de 30 
de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de Primar 
~i de Secretarul general cu privire la una dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. a), c) - f) ~i 
I). Tn termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru Consiliul Local, 
in cazul neadoptarii de catre acesta a hotararii prevazute la alin. (2), constatarea Tncetarii 
mandatului, precum 9i vacantarea locului de consilier local se realizeaza de catre Prefect 
prin ordin, Tn baza referatului constatator comunicat de catre Secretarul general. 

CAPITOLUL AL 111-LEA 
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL 
SECTIUNEA 1 
Presedintele de sedinta . . . 
Art.10. -(1) Dupa declararea Consiliului Local ca legal constituit, se procedeaza la alegerea 
pre$edintelui de $edinta, care preia conducerea lucrarilor Consiliului Local. Aceasta ~edinta 
are caracter extraordinar. 
(2) Alegerea pre~edintelui de $edinta se face prin hotararea Consiliului Local adoptata, prin 
vot deschis, cu majoritate absoluta. Prin exceptie, pentru adoptarea acestei hotarari, 
proiectul de hotarare a Consiliului Local nu trebuie sa fie insotit de instrumente de motivare, 
respectiv de referatul de aprobare ~i de raportul compartimentului de resort din aparatul de 
specialitate al Primarului. 
(3) Durata mandatului pre$edintelui de $edinta este de 3 luni. 





(4) Pe tot parcursul mandatului Consiliului Local, regula alegerii pre~edintelui de $edinta 
este data de principiul rotatiei tuturor consilierilor locali, In ordinea alfabetica a numelui. 
(5) in cazul in care la o $edi'nta un consilier local care detine functia de pre~edinte de ~edinta 
nu poate participa sau refuza sa preia atributiile de pre$edinte de $edinta, acesta este 
inlocuit de urmatorul consilier local In ordinea alfabetica a numelui. 
(6) Tn hotararea Consiliului Local prevazuta la alin. (2) se mentioneaza durata mandatului 
prevazuta la alin. (1), regula prevazuta la alin. (4) ~i (5) $i, nominal, care este primul consilier 
local care indepline!?te atributiile de pre~edinte de ~edinta. 
Art. 11. • (1) Pre$edintele de ~edinta are urmatoarele atributii principale: 
a) conduce ~edintele Consiliului Local; 
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari, anunta rezultatul votarii, cu 
precizarea voturilor pentru, a voturilor contra l?i abtinerilor, nominal, daca considera ca este 
necesar, urmarind consemnarea acestora in procesul-verbal; 
c) semneaza hotararile adoptate de Consiliul Local; in cazul in care pre~edintele de $edinta 
lipsel?le sau refuza sa semneze, la solicitarea Secretarului general, hotararea Consiliului 
Local se semneaza de urmatorii doi consilieri locali, in ordinea alfabetica a numelui, care isi 
man if es ta dispon ibilitatea; 
d) semneaza procesul-verbal al ~edintei, asumandu-~i responsabilitatea pentru veridicitatea 
celor consemnate; 
e) asigura, In timpul ~edintelor, mentinerea ordinii ~i respectarea Regulamentului; 
f) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de solutionare 
a Consiliului Local; 
g) semneaza procesul-verbal de numerotare ~i sigilare a documentelor care au fast 
dezbatute in 9edinta; 
h) aplica sau propune aplicarea, dupa caz, a sanctiunilor prevazute de Codul administrativ 
pentru consilierii locali; 
(2) Pre~edintele de ~edinta indepline~te orice alte atributii prevazute de lege, de 
Regulament sau insarcinari stabilite de catre Consiliul Local. 

SECTIUNEA a 2-a 
Delegatul satesc 
Art. 12. - ( 1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali ale~i In Consiliul Local sunt 
reprezentati la ~edintele acestuia de un delegat satesc. 
(2) Delegatul satesc este ales pe perioada mandatului Consiliului Local de catre o adunare 
sateasca, constituita din cate un reprezentant al fiecarei familii, convocata ~i organizata de 
Primar 9i desfal?urata in prezenta Primarului sau a Viceprimarului. Rezultatul alegerii 
delegatului satesc se consemneaza de catre Secretarul general sau o alta persoana din 
aparatul de specialitate al Primarului, desemnata de catre acesta, intr-un proces-verbal care 
se inregistreaza la registratura administratiei publice locale ~i se aduce la cuno9tinta 
Consiliului Local la proxima ~edinta. Mandatul de delegat satesc inceteaza inainte de 
termen pentru oricare dintre cazurile prevazute la art. 9, precum ~i in cazul Tn care se 
efectueaza validarea unui mandat al unui supleant care are domiciliul in satul respectiv. 
(3) Delegatul satesc este invitat, in mod obligatoriu, la orice $edinta a Consiliului Local, In 
conditii similare convocarii consilierilor locali, este ascultat asupra oricarei probleme 
prezentate ~i va vota. Votul acestuia are caracter consultativ. 
(4) Pentru participarea la ~edintele Consiliului Local, delegatul satesc are dreptul la: 
a) o indemnizatie egala cu cea pe care o prime~te un consilier local; 
b) decontarea cheltuielilor pe care le efectueaza In indeplinirea mandatului lui, in conditiile 
leg ii. 
(5) Tn adunarea sateasca constituita potrivit alin. (2) se alege ~i un supleant al delegatului 
satesc care participa la ~edintele Consiliului Local, beneficiind de drepturile prevazute la 
alin. (3) ~i (4), in absenta delegatului satesc pe care ii inlocuie9te. Tn cazul in care delegatul 





satesc nu poate participa la ~edinta Consiliului Local, acesta are obligatia de a-I 
lncuno~tiinta pe supleantul sau de convocarea autoritatii deliberative. 

SECTIUNEA a 3-a 
Alegerea in functie ~i eliberarea din functie a Viceprimarului 
Art. 13. - (1) Comuna Tarlungeni are 1 Viceprimar. 
(2) Viceprimarul este ales cu majoritate absoluta din randul consilierilor locali, In ~edinta 
ordinara, In baza manifestarii optiunii de a candida. 
(3) Pe durata exercitarii mandatului, Viceprimarul l~i pastreaza statutul de consilier local, 
fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut. 
(4) Viceprimarul poate fi eliberat din functie prin hotararea Consiliului Local adoptata cu 
majoritate calificata de doua treimi. la propunerea temeinic motivata a primarului sau a unei 
treimi din numarul consilierilor locali in functie. 
(5) Cu eel putin doua zile lnainte de ~edinta Consiliului Local in care se alege Viceprimarul, 
fiecare potential candidat la functia de Viceprimar i~i manifesta optiunea de a candida prin 
transmiterea, prin intermediul Secretarului general, primarului ~i celorlalti consilieri locali a 
urmatoarelor documente In vederea fundamentarii ~i sustinerii candidaturii sale de catre cei 
care pot face propunerea ~i pentru realizarea, conform legii, a referatului de aprobare din 
partea initiatorului, precum ~i a raportului compartimentului de resort din aparatul de 
specialitate al primarului: 
a) misiunea, viziunea ~i valorile Viceprimarului; 
b) un proiect de management prin care detaliaza viziunea, cuprinzand modalitatile de 
solutionare ~i de gestiune a treburilor publice de la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativ
teritoriale; 
c) atributiile Primarului pentru care potentialul candidat considera ca are competenta 
necesara spre a-i fi delegate ~i pe care le va descrie ~i detalia in proiectul de management. 
(6) Doar potentialii candidati care au lndeplinit prevederile alin. (5) pot fi propu~i de catre 
Primar sau de catre ceilalti consilieri locali pentru functia de Viceprimar. Potentialii candidati 
nu se pot autopropune pentru a fi candidati la functia de Viceprimar. 
(7) Viceprimarul fiind inlocuitorul de drept al Primarului, acesta din urma are prima optiune 
de a propune candidati la functia de Viceprimar. 
(8) Alegerea Viceprimarului se face prin vot secret pe baza de buletin de vot. Consilierul 
local voteaza .,pentru" aplicand ~tampila cu mentiunea ,,VOTAT" In patrulaterul care 
cuprinde prenumele ~i numele candidatului pe care ii voteaza. El voteaza ,,contra" 
neaplicand ~tampila in patrulater. Are dreptul de a vota ~i candidatul propus la functia de 
Viceprimar. 
(9) Prin grija Secretarului general se distribuie fiecarui consilier local prezent, cate un buletin 
de vot in care se inscrie prenumele ~i numele consilierului local propus pentru functia de 
Viceprimar, precum ~i apartenenta sa politica. 
(10) Buletinele de vot pentru alegerea Viceprimarului, precum ~i ~tampila cu mentiunea 
,,VOTAT" se asigura prin grija Secretarului general. De asemenea, Secretarul general 
asigura orice alte materiale necesare exercitarii dreptului la vot de catre consilierii locali pe 
intreaga durata a mandatului. 
(11) Numararea voturilor se face de catre Secretarul general. 
(12) in cazul in care rezultatul votului nu indepline9te majoritatea absoluta, procedura de 
alegere a Viceprimarului, in conditiile alin. (7), se repeta cu o noua propunere intr-o ~edinta 
ulterioara. 
(13) in cazul in care trei propuneri consecutive realizate in conditiile alin. (7) nu lntrunesc 
majoritatea absoluta, In urmatoarele 9edinte ordinare procedura de alegere se repeta cu 
propuneri din partea consilierilor locali, pana la desemnare. 
(14) in cazul neintrunirii majoritatii absolute pentru alegerea Viceprimarului nu se realizeaza 
hotarare a Consiliului Local. 





(15) Viceprimarul este subordonat Primarului ~i inlocuitorul de drept al acestuia, in situatiile 
expres prevazute de lege. Tn aceasta calitate Viceprimarul raspunde in tata Primarului de 
modul de aducere la indeplinire a atributiilor delegate de acesta, precum ~i a celor realizate 
ca inlocuitor de drept al Primarului. 
(16) Viceprimarul exercita oricare dintre atributiile delegate de Primar in numele acestuia ~i 
nu in nume propriu. 
(17) Pe durata mandatului Viceprimarului, nerespectarea proiectului de management ori 
neaducerea la indeplinire a atributiilor delegate de catre Primar, precum ~i a celor realizate 
ca inlocuitor de drept al acestuia, constituie temei pentru eliberarea din functie a 
Viceprimarului. 
Art. 14. - Durata mandatului Viceprimarului este egala cu durata mandatului Consiliului 
Local. in cazul in care mandatul Consiliului Local inceteaza inainte de expirarea duratei 
normale de 4 ani, inceteaza de drept ~i mandatul Viceprimarului, fara vreo alta formalitate. 
Art. 15. - Eliberarea din functie a Viceprimarului se poate face de catre Consiliul Local, prin 
hotarare adoptata cu majoritate calificata de doua treimi din numarul consilierilor in functie, 
la propunerea temeinic motivata a Primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali 
in functie. 

SECTIUNEA a 4-a 
Grupurile de consilieri locali 
Art. 16. - (1) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in functie de partidele politice, 
aliantele politice sau aliantele electorale pe ale caror liste au fost ale~i. daca sunt in numar 
de eel putin 3. 
(2) Consilierii locali care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) pot constitui un grup 
prin asociere. 
(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, asistat de un secretar, ale!?i prin votul 
deschis al majoritatii membrilor grupului. Denumirea, componenta !?i conducerea grupului 
politic se transmite Secretarului general care informeaza Consiliul Local asupra grupurilor 
politice formate. 
(4) Prevederile alin. (1) se aplica !?i consilierilor locali independenti. 
(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri In numele unor partide care nu au participat la 
alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in Consiliul Local cu 
eel putin un consilier local. 
(6) Tn cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in Consiliul Local 
sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. 
(7) Primarul, in functie de disponibilitate, pune la dispozitia grupurilor politice spatiile ~i 
logistica necesare desfa~urarii activitatilor politice in vederea exercitarii atributiilor legale ~i 
regulamentare. 

SECTIUNEA a 5-a 
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local 
Art. 17. - (1) Dupa constituire, Consiliul Local hotara~te impartirea consilierilor locali In 
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local. 
(2) Consiliul Local Tarlungeni are 3 Comisii de specialitate: 

a) COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 - PTR. AGRICULTURA, ACTIVITATI ECONOMICO -
FINANCIARE, ACTIVITATI SOCIAL-CULTURALE SI CUL TE- 5 membri; 

b) COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2 - PTR. PROBLEME DE INVATAMANT, SANATATE SI FAMILIE, 
AMENAJAREA TERITORIULUI Sl URBANISM, MUNCA SI PROTECTIE SOCIALA- 5 membri; 

c) COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 - PTR. PROTECTIA COPILULUI, TINERET SI SPORT, 
PROTECTIA MEDIULUI SI TURISM, JURIDICA SI DE DISCIPLINA, APARAREA ORDINll SI LINISTll 
PUBLICE -5 membri; 

(3) Comisia de specialitate de la punctul a) avizeaza proiectele de hotarari/realizeaza 
rapoarte pentru urmatoarele domenii: 





a) economie; 
b) buget finante; 
c) activitati socio-culturale; 
d) culte; 
e) agricultura. 
(4) Comisia de specialitate de la punctul b) avizeaza proiectele de hotarari/realizeaza 
rapoarte pentru urmatoarele domenii: 
a) invatamant; 
b) sanatate; 
c) familie; 
d) amenajarea teritoriului si urbanism; 
e) munca; 
f) protectie sociala; 
(5) Comisia de specialitate de la punctul c) avizeaza proiectele de hotarari/realizeaza 
rapoarte pentru urmatoarele domenii: 
a) juridic; 
b) de disciplina; 
c) tineret si sport; 
d) protectia copilului; 
e) protectia mediului 
f) turism 
g) apararea ordinii si linistii publice. 
Art. 18. - ( 1) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri locali sau consilierilor 
locali independenti In fiecare Comisie de specialitate se stabile~te de catre Consiliul Local, 
in functie de ponderea acestora in cadrul autoritatii deliberative. 
(2) Nominalizarea membrilor fiecarei Comisii se face de fiecare grup de consilieri locali. Tn 
acest sens, in vederea realizarii proiectului de hotarare a Consiliului Local, liderii grupurilor 
politice din Consiliul Local convin, prin consens, asupra componentei fiecarei Comisii de 
specialitate tinand cont, pe cat posibil, de urmatoarele: 
a) reflectarea In fiecare Comisie de specialitate a configuratiei politice a Consiliului Local; 
b) optiunea consilierului local; 
c) pregatirea profesionala !jii domeniul in care consilierul local i~i desfa~oara activitatea; 
d) in functie de numarul membrilor Consiliului Local, un consilier local poate face parte din 
minim una !?i maxim trei Comisii de specialitate din care una este comisia de baza; 
e) echilibrul de gen; 
f) echilibrul de reprezentare a localitatilor componente ale Comunei Tarlungeni de catre 
consilieri locali cu domiciliul/re~edinta in aceste localitati. 
(3) Operatiunile desfa!?urate in cadrul procedurii de constituire a Comisiilor de specialitate, 
numarul membrilor fiecarei Comisii de specialitate, modul de stabilire a locurilor ce revin 
fiecarui grup de consilieri locali sau consilieri locali independen~i, precum ~i componenta 
nominala a acestora se stabilesc prin hotarare a Consiliului Local. Tn vederea realizarii 
proiectului de hotarare a Consiliului local, precum ~i a instrumentelor de prezentare ~i 
motivare, rezultatul negocierilor politice prevazute la alin. (2) se transmite Primarului. 
(4) Pentru componenta Comisiilor de specialitate se var numara consilierii locali in ordinea 
crescatoare a numarului de mandate obtinute de fiecare grup, algoritmul presupunand 
alocarea locurilor, pe rand, fiecare consilier local facand parte eel putin dintr-o singura 
Comisie de specialitate. 
(6) Schimbarea pe parcursul mandatului a componentei Comisiilor de specialitate se face 
prin consens lntre consilierii locali, cu respectarea prevederilor alin. (2). Un consilier local 
nu poate fi obligat sa l~i schimbe Comisia de specialitate din care face parte, cu exceptia 
sanc1ionarii disciplinare. 





Art. 19. • (1) Fiecare Comisie de specialitate i!?i alege pentru intreg mandatul, prin votul 
deschis al majoritatii absolute, cate un pre~edinte ~i cate un secretar. 
(2) Pre~edintele sau secretarul pot fi revocati prin votul majorita\ii absolute din respectiva 
Comisie de specialitate, urmand a se alege un nou pre~edinte sau secretar in condi\iile alin. 
(1 ). 
Art. 20. - (1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale: 
a) analizeaza ~i avizeaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local; 
b) se pronunta sub forma unui raport asupra altor probleme/insarcinari trimise de catre 
Consiliul Local spre analiza. 
(2) Comisiile de specialitate indeplinesc ~i alte atributii stabilite prin Regulament, precum ~i 
Tnsarcinari date prin hotarari ale Consiliului Local, daca acestea au legatura cu domeniile 
lor de competenta. 
Art. 21. • (1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil Tn prezenta majoritatii absolute fi>i iau 
hotarari cu majoritate simpla. 
(2) Pot fi membrii ai Comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 
(3) Comisiile de specialitate pot invita sa participe la ~edintele sale persoanele interesate, 
reprezentanti ai societatilor $i/sau ai regiilor autonome infiintate prin hotarari ale Consiliului 
Local $i pot solicita Primarului incuviintarea participarii, dupa caz, a Administratorului public 
~i/sau a personalului de specialitate din cadrul: 
a) aparatului de specialitate al Primarului; 
b) asociatiilor de dezvoltare intercomunitara sau al structurilor judetene cu personalitate 
juridica ale structurilor asociative ori la nivelul structurilor asociative ale autorita~ilor 
administratiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publica, angajat in baza 
acordurilor de cooperare in care unitatea administrativ-teritoriala este parte; 
c) institutiilor publice locale; 
d) operatorilor de servicii comunitare de utilitati publice. . 
(4) Au dreptul sa participe la $edintele Comisiilor de specialitate ~i consilierii locali care sunt 
membri in alte Comisii de specialitate sau persoanele care au facut propunerile ce stau la 
baza lucrarilor Comisiilor de specialitate. 
(5) ~edintele Comisiilor de specialitate sunt, de regula, publice. Pre$edintele Comisiei poate 
hotarT ca la dezbaterile sale sa fie prezente $i alte persoane interesate sau reprezentanti ai 
mass-media. 
(6) Comisia poate hotari ca unele $edinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi 
Sa Se desfa$Oare CU U$ile inchise. 
Art. 22. - (1) Pre$edintele Comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale: 
a) asigura reprezentarea Comisiei de specialitate in raporturile acesteia cu Consiliul Local, 
aparatul de specialitate al Primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale $i 
cu celelalte comisii; 
b) convoaca !?edintele Comisiei de specialitate; 
c) conduce ~edintele Comisiei de specialitate; 
d) invita sa participe la lucrarile Comisiei de specialitate ~i alte persoane din afara acesteia, 
in cond iliile art. 21 alin. (3); 
e) participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza problemele ce prezinta importanta 
pentru Comisia de specialitate pe care o conduce; 
f) sustine In ~edintele Consiliului Local avizele formulate de Comisia de specialitate; 
g) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretarul Comisiei de 
specialitate; 
h) asigura desfa~urarea $edintelor Tn bune conditii putand aplica sanctiunile prevazute de 
lege t?i cele din Regulament. 
i) indepline$te orice alte atributii referitoare la activitatea Comisiei de specialitate, prevazute 
de lege, de Regulament sau stabilite de catre Consiliul Local; 





j) comunica Secretarului general, in termen de trei zile de la desfa~urarea ~edintei Comisiei 
de specialitate, prezenta ~i procesele-verbale ale fiecarei ~edinte ale Comisiei de 
special itate. 
(2) in indeplinirea atributiei prevazute la alin. (1) lit. b) pre!?edintele Comisiei de specialitate 
realizeaza convocarea Comisiei de specialitate: 
a) in ~edinte ordinare, in termen de 24 de ore de la convocarea ~edintelor ordinare ale 
Consiliului Local; 
b) in !?edinte extraordinare, in termen de 24 de ore de la convocarea !?edintelor extraordinare 
ale Consiliului Local sau de indata, dupa caz, in functie de modul de convocare a acestora; 
c) ori de cate ori considera necesar, in ~edinta extraordinara, cu eel putin 24 de ore lnainte 
de data !?edintei. 
(3) Docurnentul de convocare a ~edintelor Comisiilor de specialitate contine in mod 
obligatoriu urmatoarele: 
a) data ~i ora !?edin\ei: 
b) locul de desfa~urare a ~edintei; 
c) proiectul ordinii de zi a ~edintei. 
Art. 23. - (1) Secretarul Comisiei de specialitate indepline~te urmatoarele atributii principale: 
a) efectueaza apelul nominal ~i tine evidenta participarii la l?edinte a membrilor Comisiei de 
special itate; 
b) numara voturile !?i ii informeaza pe pre~edinte asupra cvorumului necesar pentru 
adoptarea fiecarei hotarari ~i asupra rezultatului votarii; 
c) asigura redactarea avizelor, a rapoartelor, a proceselor verbale, a altar documente 
prevazute de lege precum ~i alte atributii de secretariat. 
(2) Secretarul Comisiei de specialitate indepline~te orice alte sarcini prevazute de 
regulament sau insarcinari stabilite de Comisia de specialitate sau de catre pre~edintele 
acesteia. 
Art. 24. - (1) Convocarea ~edintelor Comisiei de specialitate se face de catre pre!?edintele 
acesteia cu eel putin 24 de ore inainte de !?edinta sau de indata in cazul !?edintelor 
extraordinare ale Comisiilor de specialitate convocate pentru ~edintele extraordinare ale 
Consiliului Local convocate de indata. 
(2) Ordinea de zi se aproba de Comisia de specialitate la propunerea pre!?edintelui. Oricare 
dintre membrii Comisiei de specialitate poate cere includerea pe ordinea de zi a unor 
probleme. 
(3) Participarea membrilor Comisiei de specialitate la ~edintele acesteia este obligatorie. 
(4) in caz de absenta nernotivata la ~edin~a Comisiei de specialitate de baza, consilierului 
in cauza nu i se acorda indemnizatia pe ~edinta respectiva. Daca absentele continua, fara 
a fi motivate, pre!?edintele Comisiei de specialitate poate aplica sanctiunile disciplinare 
prevazute in competenta sa de Regulament sau poate propune Consiliului Local aplicarea 
altar sanctiuni disciplinare prevazute de lege, inclusiv inlocuirea lui din Comisia de 
specialitate, urrnare a unui referat promovat ~i sustinut de catre pre~edintele Comisiei de 
specialitate respectiva. 
Art. 25. - $edintele Comisiilor de specialitate se desfa~oara de regula, inaintea !?edintelor 
Consiliului Local, atunci cand ordinea de zi a ~edintei acestuia cuprinde probleme sau 
proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul Comisiei de specialitate. 
Art. 26. - (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hot~rari ale Consiliului Local sau a celorlalte 
probleme repartizate Comisiei de specialitate, pre!?edintele acesteia va face in cadrul 
~edintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este 
prezentata de initiator. 
(2) Secretarul Comisiei de specialitate va redacta, dupa caz, avizul sau raportul Comisiei 
de specialitate, pe baza amendamentelor ~i a propunerilor formulate de membrii acesteia, 
care au fost aprobate cu majoritate simpla. 





(3) Avizul Comisiei de specialitate asupra unui proiect de hotarare a Consiliului Local poate 
fi favorabil sau nefavorabil, in sensul de admitere sau de respingere a acestuia. 
(4) Avizul Comisiei de specialitate contine, in mod obligatoriu, urmatoarele: 
a) motivarea In fapt 9i drept a avizului; 
b) temeiurile juridice pe baza 9i In executarea carora proiectul de hotarare poate fi adoptat; 
c) temeiul legal din Codul administrativ, respectiv temeiul regulamentar In baza carora 
Comisia de specialitate emite avize; 
d) operatiunile administrative $i/sau materiale prealabile $i/sau ulterioare adoptarii hotararii; 
e) mentiunea privind avizarea proiectelor de hotarare; avizarea poate ti favorabila cu/fara 
amendamente sau nefavorabila; 
f) dupa caz, amendamentele acceptate; 
g) numarul/data inregistrarii in registrul privind evidenta avizelor/rapoartelor Comisiei de 
specialitate pastrat $i completat de catre secretarul acesteia; 
h} semnatura pre9edintelui 9i cea a secretarului Comisiei de specialitate. 
(5) Avizul intocmit potrivit alin. (2) - (4) se prezinta Secretarului general, care se va ingriji de 
multiplicarea 9i difuzarea acestuia catre consilierii locali. 
(6) Avizele Comisiilor de specialitate sunt consultative in raporturile cu autoritatea 
deliberativa. 
Art. 27. - Votul in Comisiile de specialitate este, de regula, deschis. Tn anumite situatii 
Comisia de specialitate poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz ~i 
modalitatea de exprimare a acestuia. 
Art. 28. • (1) Lucrarile ~edintelor Comisiei de specialitate se consemneaza, prin grija 
secretarului acesteia, intr-un proces-verbal care, dupa incheierea $edinfei, va fi semnat de 
catre pre~edintele 9i secretarul Comisiei de specialitate. 
(2) Pre$edintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale $edintelor sa fie consultate de 
alte persoane interesate care nu au participat la $edinta, cu exceptia proceselor-verbale 
intocmite in !?edintele ale caror lucrari s-au desfa$urat cu U$ile inchise, daca au fost cuprinse 
pe ordinea de zi proiecte de hotarari sau propuneri de natura celor prevazute la art. 55 alin. 
(3). 
Art. 29. • Daca in urma dezbaterilor din 9edinta Consiliului Local se impun modificari de 
fond in continutul proiectului, pre~edintele de $edinta poate hotari retrimiterea proiectului 
pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit 
avizul, respectiv raportul. 
Art. 30. - Activitatea Comisiilor de specialitate poate fi verificata printr-o comisie speciala 
stabilita prin hotarare a Consiliului Local, la cererea a eel putin o treime din numarul din 
numarul consilierilor locali in functie. 

SECTIUNEA a 5-a 
Comisiile speciale 
Art. 31. - (1) Consiliul Local poate hotarT organizarea unor comisii speciale de analiza !?i 
verificare, la propunerea a eel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in func\ie sau 
a Primarului comunei, aceasta hotarare fiind luata cu majoritate absoluta. 
(2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin. (1 ), obiectivele !?i tematica activitatii 
acestora, perioada ~i modul In care vor lucra se stabilesc prin hotarare a Consiliului Local 
adoptata in conditiile prevazute la alin.(1 ). 
(3) Comisia de ancheta va prezenta Consiliului Local, la termenul stabilit de acesta, raportul 
intocmit In urma analizelor ~i verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, 
propuneri concrete de imbunatatire a activitatii sau masuri in domeniul supus analizei sau 
verificarii. 
Art. 32. - Operatiunile desfa9urate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor speciale, 
numarul membrilor fiecarei comisii ~i modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de 





consilieri locali sau consilieri locali independenti, precum ~i componenta nominala a 
acestora se stabilesc prin hotarare a Consiliului Local. 

SECTIUNEA a 6-a 
Alte dispozitii 
Art 33. - Primarul participa la ;;edintele Consiliului Local ~i are dreptul sa l~i exprime punctul 
de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al 
Primarului se consemneaza, Tn mod obligatoriu Tn procesul verbal de ~edinta. 
Art. 34. - (1) Secretarul general participa, in mod obligatoriu, fara drept de vot, la ~edintele 
Consiliului Local. Secretarului general Ti revin urmatoarele atributii principale: 
a) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre Consiliul Local !?i 
primar, precum ~i lntre ace~tia ~i prefect; 
b) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, la cererea primarului 
sau a eel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie; 
c) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat fie personal ori prin delegarea de catre Primar 
a acestor sarcini altar persoane din aparatul de specialitate al Primarului; 
d) efectueaza apelul nominal ~i tine evidenta participarii la ~edinte a consilierilor locali. La 
~edintele ordinare ~i extraordinare ale Consiliului Local, prezenta este facuta de Secretarul 
general, iar la ~edintele Comisiilor de specialitate prezenta ~i evidenta participarii este 
transmisa Secretarului general de catre secretarul comisiei de specialitate respective printr
o lista de prezenta care va contine data, prenumele ~i numele consilierilor locali prezenti 
precum !?i semnaturile acestora; 
e) consemneaza rezultatul votarii, pe care 11 prezinta pre!?edintelui de ~edinta; 
f) informeaza pre~edintele de !?edinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea 
fiecarei hotarari a Consiliului Local; 
g) avizeaza pentru legalitate orice proiect de hotarare a Consiliului Local; 
refuzul de avizare se prezinta in scris, conform legii, Consiliului Local/comisiilor de 
specialitate, iar daca este cazul, nu contrasemneza hotararile pe care le considera ilegale; 
h) intocme~te procesul-verbal al ~edintei Consiliului Local, pune la dispozitia consilierilor 
locali inaintea fiecarei ~edinte procesul-verbal al ~edintei anterioare, iar in termen de 3 zile 
de la terminarea ~edintei afi~eaza la sediul Consiliului Local ~i. dupa caz, pe pagina de 
Internet a Comunei Tarlungeni, www.comunatarlungeni.ro, o copie a procesului-verbal al 
~edintei. 
i) asigura intocmirea dosarelor de !?edinta. legarea, numerotarea paginilor, semnarea !?i 
sigilarea acestora, procedand la arhivarea acestora la sfar~itul anului calendaristic; 
j) coordoneaza organizarea arhivei ~i evidenta statistica a hotararilor Consiliului Local; 
k) urmare~te ca la deliberarea ~i adoptarea unor hotarari ale Consiliului Local sa nu ia part~ 
consilieri locali care se incadreaza in prevederile legale privind conflictul de interese. 11 
informeaza pe pre~edintele de !?edinla cu privire la asemenea situa1ii ~i face cunoscute 
sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri : 
I) aduce la cuno~tinta pre~edintelui de ~inta, sanctiunile ce pot fi administrate, in temeiul 
legii ~i al regulamentului, consilierilor locali care au absentat nemotivat de la ~edintele 
Comisiei de specialitate intrunite anterior ~i celor ce absenteaza nemotivat la ~edinta 
curenta a Consiliului Local; 
m) contrasemneaza, In conditiile legii ~i ale Regulamentului, hotararile Consiliului Local pe 
care le considera legale; 
n) poate solicita Primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a ~edintelor 
Consiliului Local; 
o) acorda Comisiilor de specialitate ~i consilierilor locali, la solicitarea acestora, asistenta ~i 
sprijin de specialitate In desfa~urarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari 
ale Consiliului Local. Asemenea obligatii revin !?i aparatului de specialitate al Primarului. 





--

p) asigura comunicarea ~i publicitatea proiectelor de hotarare ~i a hotararilor Consiliului 
Local in termenele prevazute de lege ~i de prezentul Regulament. 
(2) Secretarul General indepline~te orice alte atributii stabilite de lege, de Regulament sau 
lnsarcinari date de Primar sau de catre Consiliul Local cu privire la buna organizare ~i 
desfa~urare a ~edintelor Consiliului Local ori a comisiilor acestuia. 

CAPITOLUL AL Ill-LEA 
FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL 
SECTIUNEA 1 
Desfa!?urarea ~edintelor Consiliului Local 
Art. 35. - (1) $edintele Consiliului Local sunt, de regula, publice. 
(2) Caracterul public al ~edintelor Consiliului Local este dat de: 
a) accesul celor interesati, in conditiile legii, la procesele-verbale ale ~edintelor Consiliului 
Local; 
b) accesul celor interesati, in conditiile leg ii, la proiectele de hotarari, la hotararile Consiliului 
Local, precum ~i la instrumentele de prezentare ~i de motivare a acestora; 
c) posibilitatea cetatenilor cu domiciliul sau re~edinta in Comuna Tarlungeni de a asista la 
!?edintele Consiliului Local !?i/sau de a le urrnari pe internet, in condi\iile Regulamentului. 
(3) La ~edintele Consiliului Local, pe langa Primar, consilierii locali ~i Secretarul General 
mai pot participa doar persoanele invitate de catre Primar in lirnita locurilor disponibile intr
o parte distincta a salii in care are loc ~edinta Consiliului Local. 
(4) In cazul in care ~edintele Consiliului Local nu pot fi urmarite pe internet, persoana 
interesata de participarea la ~edinta Consiliului Local depune o cerere adresata Prirnarului, 
care raspunde printr-o adresa motivata respingerea cererii sau printr-o invitatie in care sunt 
mentionate obligatoriu urmatoarele elemente privind conduita persoanei invitate pe care 
aceasta trebuie sale respecte: 
a) In sala de !?edin\a invitatii sunt rugati sa urmareasca in lini~te dezbaterile din cadrul 
~edintei Consiliului Local; 
b) in caz de perturbare a !?edintelor, invitatul va fi eliminat din sala de !?edin\a; 
c) invitatul poate lua cuvantul doar cu acordul pre~edintelui de ~edinta. daca problema 
discutata 1n ~edinta II prive~te in mod direct pe invitat sau pe cine acesta reprezinta. 
(5) lnvitarea persoanelor interesate la ~edintele publice ale Consiliului Local se face de catre 
Primar in limita locurilor disponibile in sala de ~edinte, In ordinea de precadere data de 
interesul diferitelor persoane In raport cu proiectul ordinii de zi a !?edintei Consiliului Local 
sau in func\ie de ordinea inregistrarii cererilor de participare. 
(6) Ordinea de precadere nu poate limita accesul mass-media la ~edintele publice. 
(7) Consiliul Local poate hotar1, cu votul majoritatii consilierilor locali prezen\i, ca anurnite 
puncte de pe ordinea de zi sau lntreaga ~edinta sa se desfa~oare cu Ul?ile inchise, fara 
participarea publicului. 
(8) Daca au fost cuprinse pe ordinea de zi proiecte de hotarari sau propuneri de natura celor 
prevazute la art. 55 alin. (3) atunci la dezbaterea acestor puncte de pe ordinea de zi nu este 
perrnis accesul publicului, dezbaterile realizandu-se cu u~ile inchise. fn acest caz, din 
procesul-verbal al ~edintei ce va fi facut public se va elimina partea de ~edinta in care s-au 
dezbatut respectivele puncte sau, ln cazul protejarii datelor cu caracter personal, se va 
elimina partea care ar putea duce la identificarea persoanei in cauza. 
(9) Dezbaterile asupra bugetului local nu se pot realiza cu u~ile inchise. 
Art. 36. - (1) Consiliul Local se intrune~te in 9edinte ordinare, eel putin o data pe luna, la 
convocarea Primarului. 
(2) Consiliul Local se poate intruni ~i in :?edinte extraordinare, la cererea Prirnarului sau a 
eel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie. 





(3) Convocarea Consiliului Local se face In scris sau folosind po~ta electronica, prin 
intermediul Secretarului general, cu eel pu~in 5 zile lnaintea ~edintelor ordinare sau cu eel 
putin 3 zile Tnainte de ~edintele extraordinare. 
(4) Odata cu notificarea convocarii, sunt puse la dispozitia consilierilor locali materialele 
lnscrise pe ordinea de zi. 
(5) Tn caz de forta majora ~i de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor 
sau Tn alte situatii stabilite de Regulament, convocarea Consiliului Local se poate face de 
lndata, telefonic sau folosind aplicatiile mobile de mesagerie instant, materialele Tnscrise pe 
ordinea de zi fiind transmise folosind po~ta electronica. 
(6) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii despre ~edinta: 
a) data, ora ~i locul desfaf?urarii i?edintei; 
b) proiectul ordinii de zi; 
c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi; 
d) modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, potrivit optiunilor acestora, 
materialele Tnscrise pe proiectul ordinii de zi; 
e) indicarea Comisiilor de specialitate carora le-au fest trimise spre avizare proiectele de 
hotarari; 
f) invitatia de a formula ~i depune amendamente asupra proiectelor de hotarari. 
Art. 37. - (1) Proiectul ordinii de zi se redacteaza de catre Secretarul general ~i de catre 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, ca anexa la 
documentul de convocare la propunerea Primarului sau a consilierilor locali, dupa caz, in 
conditiile legii. 
(2) Proiectul ordinii de zi a ~edintei Consiliului Local cuprinde: 
a) aprobarea procesului-verbal al ~edintei anterioare; 
b) Tntrebari, interpelari, raspunsuri; 
c) proiecte de hotarari, cu mentionarea: numarului de Tnregistrare din registrul proiectelor 
de hotarari ale Consiliului Local, a titlului ~i a initiatorului; 
d) rapoarte ale Primarului, ale Viceprimarului, ale consilierilor locali, ale Comisiilor de 
specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte; 
e) rapoarte sau informari ale conducatorilor organismelor prestatoare de servicii publice ~i 
de utilitate publica, dupa caz; 
f) petitii; 
g) orice alte probleme de interes local; 
h) timpul acordat fiecarui punct de pe proiectul ordinii de zi. 
(3) Proiectul ordinii de zi a ~edintei Consiliului Local se aduce la cuno~tinta locuitorilor prin 
mass-media, prin afi~area pe pagina de internet a comunei Tarlungeni -
www.comunatarlungeni.ro - sau prin orice alt mijloc de publicitate. 
Art. 38. • (1) $edintele Consiliului Local se desfa!?oara legal in prezenta majoritatii absolute 
a consilierilor locali in functie. 
(2) Consilierii locali sunt obliga~i sa fie prezenti la ~edinlele Consiliului Local ~i la cele ale 

Comisiilor de specialitate ale acestuia, cu exceptia cazului Tn care ace~tia absenteaza 
motivat ~i sa i~i inregistreze prezenta in lista de prezenta \inuta de Secretarul general. 
(3) Absenta este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din 
cauza: 
a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stari de sanatate pentru care s-a eliberat 
certificat de concediu medical; 
b) unei deplasari in strainatate; 
c) unor evenimente de foria majora; 
d) Tn cazul decesului sotiei/sotului consilierului local sau al unei rude de pana la gradul al 11-
lea a consilierului local ales ori al sotiei/sotului acestuia, inclusiv; . . 
e) concediul de odihna; 





f) in cazul casatoriei consilierului local sau al unei rude de pana la gradul al II-lea a 
consilierului local , inclusiv; 
g) in cazul botezului unei rude de pana la gradul al 111-lea a consilierului local, inclusiv; 
h) unei delega1ii in interesul comunitatii locale sau in interesul serviciului; 
i) In cazul participarii la cursurile de pregatire, formare !?i perfectionare profesionala. 
(4) Consilierul local care nu poate lua parte la ~edinta este obligat sa aduca aceasta situa\ie, 
In scris, la cuno!?tinta Secretarului general. 
Art. 39. - (1) Dezbaterea proiectelor de hotarari ale Consiliului Local sau a problemelor se 
face, de regula, in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. 
Consiliul Local poate hotari cu majoritate simpla, pe parcursul !?edintei Consiliului Local, 
schimbarea ordinii de dezbatere a unor puncte de pe ordinea de zi. 
(2) Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt de catre initiator a proiectului de hotarare 
sau a problemei inscrise pe ordinea de zi. Apoi se da cuvantul pre;sedintilor Comisiilor de 
specialitate sesizate care prezinta, dupa caz, avizele sau rapoartele !?i, daca este cazul, 
functionarilor/ sefilor de servicii ai structurii din organigrama Primariei Comunei Tarlungeni 
care au intocmit raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al 
Primarului. 
(3) Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alineatul (2) se trece la dezbateri. 
(4) Consilierii locali participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant Consilierii locali sunt 
obligati ca in cuvantul lor sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul 
dezbaterii. 
(5) Pre~edintele de ~edinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie de 
obiectul dezbaterii. Tn acest scop el poate propune Consiliului Local spre aprobare timpul 
ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum !?i timpul total de dezbatere a proiectului. 
(6) Pre!?edintele de ~edinta va urmari ca prezenta la dezbateri sa se faca din partea tuturor 
grupurilor de consilieri locali. in cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp 
fiecarui grup de consilieri locali, in functie de marimea acestuia. 
(7) Pre~edintele de ~edinta este obligat sa asigure luarea cuvantului de catre ini~ator pentru 
sustinerea proiectului de hotarare ori de cate ori acesta o solicita, precum $i de catre 
delegatul satesc, dupa caz. 
(8) Pre~edintele de ~edinta permite oricand unui consilier local sa raspunda intr-o problema 
de ordin personal, In probleme prevazute de Regulamentul de organizare !?i functionare a 
consiliului sau atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor. 
(9) Prevederile alin. (8) se aplica ~i in cazul In care se cere cuvantul Tn probleme privitoare 
la Regulament. 
(10) Pre$edintele de !?edinta sau liderul oricarui grup de consilieri locali poate propune 
incheierea dezbaterii unei probleme puse In discutia Consiliului Local. Propunerea de 
incheiere a dezbaterii se supune votului , iar discutiile se sisteaza daca propunerea este 
adoptata cu majoritate simpla. 
(11) Este interzisa adresarea de insulte sau calomnii de catre consilierii locali prezenti la 
!?edinta. precum ~i dialogul dintre vorbitori !?i persoanele aflate in sala. 
(12) fn cazul in care desfa~urarea lucrarilor este perturbata, pre~edintele de !?edinta poate 
intrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite de Regulament in competenta sa. 
Art. 40. - (1) Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri genera le ~i pe articole, consilierii 
locali, precum !?i ceilal1i initiatori putand formula amendamente de fond sau de forma. 
(2) Amendamentele se formuleaza in scris ~i se pot depune de catre Primarul comunei, 
oricare dintre consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o Comisie de specialitate. 
(3) Pentru a putea fi dezbatut amendamentul, acesta trebuie depus la Secretarul general 
eel mai tarziu Tnainte de i'nceperea ~edintei Consiliului Local. 
(4) Amendamentele la proiectele de hotarari ale Consiliului Local se transmit in forma scrisa 
~i contin urmatoarele elemente: 
a) initiatorul sau initiatorii; 





b) numarul de inregistrare ~i titlul proiectului de hotarare a Consiliului Local amendat; 
c) tipul amendamentului: modificare sau completare; 
d) textul initial; 
e) textul amend at; 
f) motivatia amendamentului; 
g) semnatura persoanei care propune amendamentul. 
(5) Secretarul general numeroteaza amendamentele depuse pentru fiecare proiect de 
hotarare a Consiliului Local in ordine crescatoare a articolelor pe care le afecteaza. 
Secretarul general numeroteaza amendamentele depuse tinand cont de ordinea textelor 
amendate In cadrul proiectului de hotarare a Consiliului Local. in cazul Tn care doua sau 
mai multe amendamente se refera la acela~i text din cadrul proiectului de hotarare a 
Consiliului Local, acestea se numeroteaza in ordinea in care au fost primite de catre 
Secretarul general. 
(6) Tn mod exceptional, Tn timpul dezbaterilor se pot face amendamente verbale la proiectul 
de hotarare a Consiliului Local, lnsa acestea se formuleaza de comun acord cu initiatorul 
proiectului de hotarare a Consiliului Local. Continutul amendamentelor verbale se 
mentioneaza in procesul-verbal de ~edinta. 
(7) Tn cazul in care initiatorul proiectului de hotarare a Consiliului Local nu este de acord cu 
amendamentul verbal propus, acesta nu se supune la vot ~i se considera respins. 
(8) Amendamentele se supun votului Consiliului Local in ordinea numerotarii lor. Daca s-a 
adoptat un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi contrare 
amendamentului adoptat se socotesc respinse fara a mai fi supuse votului. 
(9) Dupa supunerea la vot a tuturor amendamentelor, se supune la vot proiectul de hotarare 
a Consiliului Local Tn forma amendata. 
Art. 41. - (1) Sinteza dezbaterilor din ~edintele Consiliului Local, precum !?i modul in care 
~i-a exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneaza intr-un proces-verbal al 
~edintei, semnat de catre pre~edintele de ~edinta ~i de catre Secretarul general. 
(2) La inceputul fiecarei ~edinte, Secretarul general supune spre aprobare procesul-verbal 
al ~edintei anterioare. Consilierii locali ~i Primarul au dreptul ca, in cadrul ~edintei curente a 
Consiliului Local, sa conteste continutul procesului-verbal ~i sa ceara mentionarea exacta a 
opiniilor exprimate in ~edinta anterioara. 
(3) Procesul-verbal al ~edintei anterioare a Consiliului Local se aproba cu majoritate simpla 
fara redactarea unei hotarari a Consiliului Local. Rezultatul votului cu care s-a aprobat 
procesul-verbal al ~edintei anterioare se mentioneaza In procesul-verbal al !?edintei in care 
acesta a fast aprobat. 
(4) Pre~edintele de ~edinta, impreuna cu Secretarul general l~i asuma, prin semnatura, 
responsabilitatea veridicitatii celor consemnate In procesul-verbal al ~edintei. 
(5) Procesul-verbal semnat de pre~edintele de ~edinta ~i de catre Secretarul general, 
precum ~i documentele care au fost dezbatute in ~edinta anterioara se depun intr-un dosar 
special al ~edintei respective, care se numeroteaza !?i se sigileaza de pre~edintele de 
!?edinta ~i de secretarul general, dupa aprobarea procesului-verbal sau de catre persoana 
cu atributii in acest sens, desemnata in conditiile legii. 
(6) fn termen de 3 zile de la data aprobarii procesului-verbal al !?edintei, Secretarul general 
afi$eaza la sediul Consiliului Local ~i publica pe pagina de internet a comunei Tarlungeni -
www.comunatarlungeni.ro - o copie a procesului-verbal al ~edintei. 
Art. 42. - (1) Supunerea la vot in timpul ~edintelor Consiliului Local a unei situa~ii 
procedurale prevazuta de Regulament nu constituie hotarare a Consiliului Local ca act 
administrativ. Mentionarea acestor situatii procedurale precum ~i rezultatul votului se face 
obligatoriu in procesul-verbal al ~edintei. 
(2) Dupa $edinta Consiliului Local, Secretarul general are obligatia sa redacteze hotararile 
Consiliului Local ale caror proiecte au fost trecute pe ordinea de zi !?i care au fost adoptate 
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in cadrul !?edin\ei, precum ~i sa realizeze cu celeritate procedurile legale pentru ca acestea 
sa devina obligatorii !?i sa produca efecte juridice cat mai repede posibil. 
(3) Respingerea unui proiect de hotarare a Consiliului Local Tnscris pe ordinea de zi, precum 
~i orice supunere la vot a unei propuneri inscrisa pe ordinea de zi nu constituie hotarare a 
Consiliului Local ca act administrativ, in acest caz, mentionandu-se doar rezultatul votului 
in procesul-verbal al ~edintei fara redactarea unei hotarari a Consiliului Local. 
(4) Se interzice dezbaterea ~i/sau supunerea la vot a unui proiect de hotarare sau a unei 
propuneri, care nu a fost prevazut/prevazuta pe ordinea de zi sau care nu indepline!?te 
conditiile legale sau regulamentare pentru a ti dezbatut/dezbatuta de catre Consiliul Local. 
Actele administrative realizate cu nerespectarea conditiilor legale si regulamentare sunt 
nule de drept. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat constituie abatere disciplinara 
deosebit de grava, iar consilierul local care detine mandatul de pre!?edinte de ~edinta se 
sanctioneaza conform art. 90 alin. (1) lit. e) ~i g). 

SECTIUNEA a 2·a 
Elaborarea proiectelor de hotarari 
Art. 43. ~ (1) Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale Consiliului Local apartine 
Primarului, consilierilor locali !?i cetatenilor. 
(2) Proiectele de hotara.ri ale Consiliului Local vor fi insotite de motivarea initiativei sub form a 
unui referat de aprobare realizat de catre initiator ~i vor fi redactate in conformitate cu 
normele de tehnica legislativa. in acest scop, Secretarul comunei !?i personalul din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului vor acorda sprijin ~i asistenta tehnica initiatorului. 
(3) Proiectele de hotarari ale Consiliului Local se depun la Secretarul general care le 
inregistreaza intr-un registru special care contine obligatoriu urmatoarele elemente: 
a) numarul de inregistrare !?i data proiectului de hotarare a Consiliului Local: 
b) prenumele ~i numele initiatorului; 
c) avizele Comisiilor de specialitate sesizate; 
d) structura/persoana din aparatul de specialitate al Primarului responsabila cu elaborarea 
raportului compartimentului de resort; 
e) alte avize necesare conform legii; 
f) numarul de amendamente depuse; 
g) data dezbaterii in Consiliul Local; 
h) rezultatul deliberarii ~i, dupa caz, numarul hotararii Consiliului Local. 
(4) Dupa Tnregistrare, Secretarul general se ingrije~te, cu aprobarea Primarului, sa 
repartizeze proiectul de hotarare a Consiliului Local catre structura din aparatul de 
specLalitate al Primarului care are in competenta subiectul proiectului de hotarare pentru 
realizarea raportului compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului. 
Odata cu transmiterea proiectului de hotarare a Consiliului Local, Secretarul general va 
preciza f?i termenul de realizare a raportului. Termenul de realizare a raportului 
compartimentului de resort nu trebuie sa fie mai mare de 30 de zile de la inregistrarea 
proiectului de hotarare a Consiliului Local. 
(5) Raportul compartimentului de resort se intocme~te !?i se depune la Secretarul general, 
inainte de intocmirea avizului de catre Comisia de specialitate, spre a putea fi avut in vedere 
de catre aceasta. 
Art. 44. • (1) Proiectele de hotarari ale Consiliului Local se inscriu in proiectul ordinii de zi a 
:?edintelor Consiliului Local prin mentionarea numarului ~i a datei de inregistrare, a titlului ~i 
a initiatorului. 
(2) Fiecare proiect de hotarare inscris pe proiectul ordinii de zi a !?edintei Consiliului Local 
este supus dezbaterii numai daca este insotit de: 
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare ~i motivare, semnat de initiator; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului; 
c) avizele cu caracter consultativ ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 





d) alte documente prevazute de legislatia speciala. 
(3) Secretarul general asigura Yndeplinirea condi1iilor de la alin. (2) ~i aduce la cuno~tinta 
Consiliului Local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi. 
Art. 45 .• (1) Proiectele de hotarari ale Consiliului Local insotite de documentele prevazute 
la art. 44 alin. (2) lit. a), b) ~id), precum ~i alte propuneri asupra carora se solicita un raport 
din partea Comisiei de specialitate se transmit spre analiza ~i avizare Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local. Nominalizarea Comisiilor de specialitate se face de catre 
Primarul Comunei impreuna cu Secretarul general. 
(2) Odata cu transmiterea documentelor catre Comisiile de specialitate, Secretarul general 
va preciza, daca este cazul, termenul pentru depunerea avizelor/rapoartelor. Acesta nu 
poate depa~i, dupa caz, 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotarari ale Consiliului 
Local sau a solicitarii de redactare a unui raport. 
(3) in cazul in care Comisia de specialitate nu adopta avizul in termenul stabilit, acesta se 
considera implicit favorabil. 
(4) lnitiatorul unui proiect de hotarare a Consiliului Local, al unui amendament sau al unei 
propu~eri le poate retrage sau poate renunta. in orice moment, la sustinerea lor. In acest 
caz, proiectul/amendamentul/propunerea nu se mai supune la vot. 
Art. 46. - (1) Dupa analiza ~i dezbaterea documentelor prevazute la art. 45 alin. (1), Comisia 
de specialitate a Consiliului Local intocme~te un aviz sau, dupa caz, un raport. 
(2) Avizul Comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nefavorabil. Daca avizul este 
favorabil, se pot formula amendamente 1n cadrul Comisiei de specialitate. Amendamentele 
adoptate in cadrul Comisiei de specialitate se transmit spre dezbatere ~i aprobare in ~edinta 
Consiliului Local. 
(3) Avizul/raportul ~i eventualele amendamente se transmit Secretarului general, care va 
dispune masurile corespunzatoare difuzarii lor catre Primar !?i catre consilierii locali pana la 
~edinta Consiliului Local in care se dezbat proiectul de hotarare a Consiliului Local sau 
problema supuse avizarii sau analizei. 

SECTIUNEA a 3-a 
Procedura de vot 
Art. 47. - (1) Votul consilierilor locali este individual ~i poate fi deschis sau secret, in 
conditiile legii. 
(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii, prin apel nominal sau electronic. 
(3) Consiliul Local hotara~te, la propunerea pre~edintelui de ~edinta, ce modalitate de vot 
se va folosi, in afara cazurilor cand prin lege sau Regulament se stabile~te o anumita 
modalitate . 

.. - Art. 48. -Votarea prin apel nominal se desfa~oara in modul urmator: pre~edintele de ~edinta 
explica obiectul votarii ~i sensul cuvintelor "pentru" ~i "contra''. Secretarul general va da citire 
numelui ~i prenumelui fiecarui consilier local, in ordinea alfabetica. Consilierul local 
nominalizat se ridica ~i propune cuvantul ,,pentru" sau ,.contra" in functie de optiunea sa. 
Art. 49. - (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine sau bilete de vot. 
(2) Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regula, cuvintele ,,da" sau ,,nu" sau ,,pentru" 
sau ,,contra", in functie de context. 
(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul 
buletinele de vot pe care nu a fast exprimata optiunea clara a consilierului local sau au fost 
folosite ambele cuvinte prevazute la aliniatul (2). 
Art. 50. - (1) Hotararile ~i alte propuneri se adopta cu majoritate simpla, in afara de cazul in 
care, prin lege sau Regulament, se dispune altfel. 
(2) Abtinerile se contabilizeaza la voturile ,,contra". 
(3) Daca 1n sala de ~edinte nu este intrunit cvorumul legal, pre~edintele de ~edinta am~na 
votarea pana la intrunirea acestuia. 
Art. 51. - (2) Se adopta cu majoritate absoluta urmatoarele hotarari ale Consiliului Local: 





a) hotararile privind bugetul local; 
b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiite legii; 
c) hotararile prin care se stabilesc impozite ~i taxe locale; 
d) hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, 
regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera; 
e) hotararile privind organizarea ~i dezvoltarea urbanistica a localita1ilor ~i 
amenajarea teritoriutui; 
f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu 
persoane juridice romane sau straine; 
g) hotararile privind administrarea patrimoniului; 
h) hotararile privind participarea cu imprumuturi, capital sau cu bunuri , dupa caz, in numele 
~i in interesul colectivitatilor locale, la infiintarea, functionarea ~i dezvoltarea unor organisme 
prestatoare de servicii publice ~i de utilitate publica de interes local; 
i) hotararile privind infiin~area comisiilor speciale l?i mixte; 
j) alte hotarari prevazute de Regulament. 
(3) Hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor 
imobile se adopta de Consiliul Local cu majoritatea calificata de doua treimi din numarul 
consilierilor locali Tn func\ie. 
Art. 52. - Consilierii locali au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze 
expres modul In care au votat, Secretarul general fiind obligat sa se conformeze. 
Art. 53. - Proiectele de hotarari ale Consiliului Local sau propunerile respinse de Consiliul 
Local nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleia~i ~edinte. 

SECTIUNEA a 4-a 
Transparenta decizionala '?i publicitatea actelor administrative 
Art. 54. (1) Actul administrativ cu caracter normativ, den um it Tn continua re act normativ, 
este hotararea Consiliului Local care cuprinde reguli generate de conduita, impersonale ~i 
de aplicabilitate repetata, in vederea aplicarii pentru un numar nedeterminat de subiecti. 
(2) Actul administrativ cu caracter individual este hotararea Consiliului Local care creeaza, 
modifica sau stinge drepturi ~i obligatii in beneficiul sau in sarcina unei/unor persoane 
determinate. 
Art. 55. • (1) Pentru asigurarea transparentei decizionale in raporturile cu cetatenii, Consiliul 
Local va respecta urmatoarele principii: 
a) informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute 

de Consiliul Local, precum ~i asupra proiectelor de acte normative; 
b) consultarea cetatenilor ~i a asociatiilor legal constituite la initiativa Consiliului Local, Tn 
procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; 
c) participarea activa a ceta\enilor la luarea deciziilor administrative ~i In procesul de 
elaborare a proiectelor de acte normative. 
(2) Se vor respecta urmatoarele reguli: 
a) ~edintele Consiliului Local sunt publice, in conditiile legii ~i ale Regulamentului; 
b) dezbaterile vor fi consemnate In procesul-verbal al ~edintei Consiliului Local ~i racute 
publice, in conditiile legii ~i ale Regulamentului; 
c) actele normative adoptate In ~edintele Consiliului Local vor fi inregistrate, arhivate ~i du pa 
caz facute publice, Tn conditiile legii ~i ale Regulamentului; 
(3) Aceste prevederi nu se aplica in cazul procesului de elaborare a actelor administrative 
~i in eel al ~edintelor in care sunt prezentate: 
a) informatii privind apararea nationala, siguranta nationala ~i ordinea publica, interesele 
strategice economice ~i politice ale tarii, precum ~i deliberarile care tac parte din categoria 
informatiilor clasificate, potrivit legii; 





b) valorile, termenele de realizare ~i datele tehnico-economice ale activitatilor comerciale 
sau financiare, daca publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, 
potrivit legii; 
c) datele cu caracter personal. 
Art. 56. - (1) in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative, initiatorul 
unui act normativ are obligatia, prin intermediul Secretarului general, sa aduca la cuno~tinta 
publica un anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ. Secretarul general va 
transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru 
primirea acestor informatii. 
(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cuno~tinta 
publica, in conditiile alin. (1) ~i cele ale art. 63, cu eel putin 30 de zile inainte de supunerea 
spre analiza, avizare ~i adoptare de catre autoritatile administratiei publice locale. Anuntul 
va cuprinde referatul de aprobare al initiatorului privind necesitatea adoptarii actului 
normativ propus, textul complet al proiectului actului normativ respectiv, precum ~i termenul 
limita, locul ~i modalitatea In care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii 
cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. 
(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului 
de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri $i altor asociatii legal 
constituite, pe domenii specifice de activitate, In termenul prevazut la alin. (2). 
(4) La publicarea anuntului initiatorul proiectului de act normativ va stabili o perioada de eel 
putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act 
normativ supus dezbaterii publice. 
(5) Primarul va desemna o persoana din cadrul aparatului de specialitate, responsabila 
pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile ~i opiniile 
persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus de catre acesta. 
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza ~i avizare autoritatilor publice 
interesate numai dupa definitivare, pe baza observatiilor ~i propunerilor formulate potrivit 
alin. (4). 
(7) lnitiatorul proiectului de act normativ este obligat sa organizeze o intalnire in care sa se 
dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o 
asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica. 
(8) In toate cazurile in care se organizeaza intalniri pentru dezbateri publice, acestea trebuie 
sa se desfa~oare in eel mult 10 zile de la publicarea datei ~i locului unde urmeaza sa fie 
organizate. lnitiatorul proiectului de act normativ trebuie sa analizeze toate recomandarile 
referitoare la acesta. 
(9) in cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, 
impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse 
interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgent;a 
prevazuta de reglementarile In vigoare. 
(10) Pentru proiectele de acte normative propuse prin initiativa cetateneasca obligatiile 
mentionate la aliniatele (1), (4) 9i (7} revin Primarului. 
Art. 57. - lnitiatorul proiectului de act normativ este obligat sa justifice in scris nepreluarea 
recomandarilor formulate $i inaintate in scris de cetateni $i asociatiile legal constituite ale 
acestora. 
Art. 58. - (1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile $edintelor publice ale Consiliului 
Local se va face in conditiile art. 35 alin. (3)-(7), cu respectarea prealabila a urmatoarelor 
etape: 
a) anuntul privind 9edinta Consiliului Local se afi$eaza la sediul Consiliului Local, pe pagina 
de internet proprie sau se transmite catre mass-media, dupa caz, cu eel pu,in 3 zile inainte 
de desfasurare; 
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b) acest anunt trebuie adus la cuno~tinta cetatenilor !?i a asociatiilor legal constituite care au 
prezentat sugestii ~i propuneri Tn scris, cu valoare de recomandare, referitoare la proiectele 
de acte normative care urmeaza sa fie dezbatute in $edinta Consiliului Local; 
c) anuntul va contine data, ora $i locul de desfa~urare a ~edintei Consiliului Local, precum 
~i proiectul ordinii de zi. 
(2) Aducerea la cuno!?tinta publica a anuntului este In sarcina Secretarului general. 
Art. 59. - Pre!?edintele de ~edinta poate oferi invitatilor posibilitatea de a se exprima cu 
privire la problemele aflate pe ordinea de zi. 
Art. 60. - (1) Adoptarea hotararilor tine de competenta exclusiva a Consiliului Local. 
(2) Punctele de vedere exprimate in cadrul ~edintelor publice de persoanele mentionate la 
art. 59 au valoare de recomandare. 
Art. 61. - (1) Atunci cand se considera necesar, se poate hotari, cu majoritate simpla, ca 
~edin\ele Consiliului Local sa fie inregistrate. 
(2) Tnregistrarile ~edintelor Consiliului Local, cu excep\ia celor prevazute la art. 35 alin. (7) 
!?i (8), vorfi racute publice, la cerere, In conditiile legislatiei privind liberul acces la informatiile 
de interes public. 
Art. 62. • (1) Secretarul general intocme!?te ~i face public un raport anual privind 
transparenta decizionala, care va cuprinde eel putin urmatoarele elemente: 
a) numarul total al recomandarilor primite; 
b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative !?i In con~nutul 
deciziilor luate; 
c) numarul participantilor la ~edintele publice; 
d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative; 
e) situatia cazurilor In care Consiliul Local a fost actionat In justitie pentru nerespectarea 
prevederilor legale cu privire la transparenta decizionala; 
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii !?i asociatiile legal constituite ale acestora; 
g) numarul $edintelor care nu au fast publice ~i motivatia restrictionarii accesului. 
(2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi adus la cuno!?tinta publica prin grija 
Secretarului general. 
Art. 63. - (1) Procedura de aducere la cuno~tinta publica a unui document se realizeaza 
prin eel putin una din urmatoarele modalitati: 
a) publicare pe pagina de internet a Comunei Tarlungeni - www.comunatarlungeni.ro; 
b) afi$are lntr-un spatiu accesibil publicului, stabilit prin dispozitie a Primarului. 
(2) Secretarul general asigura aducerea la cuno~tinta publica, potrivit alin. (1), consemnand 
pe fiecare act administrativ In parte, sub semnatura sa, modalitatea utilizata. 
(3) Pentru aducerea la Tndeplinire a obligatiilor ce-i revin Secretarului general Tn vederea 
intrarii in vigoare a hotararilor Consiliului Local, acesta folose~te la finalul fiecarei hotar~ri a 
Consiliului Local cartu!?ul cu proceduri obligatorii ulterioare adoptarii hotararii Consiliului 
Local din anexa nr. 8. 
(4) Exemplarele hotararilor Consiliului Local care se transmit Prefectului, In vederea 
exercitarii controlului de legalitate, contin in mod obligatoriu cartu~ul prevazut in anexa nr. 
8. 

SECTIUNEA a 5-a 
intrebari, interpelari, petitii ~i informarea consilierilor locali 
Art. 64. • (1) Consilie:ii locali pot adresa lntrebari ~i interpelari Primarului, Viceprimarului ~i 
Secretarului general. In cazul In care intrebarile/interpelarile privesc activitatea functionarilor 
sau ~efilor compartimentelor de resort din aparatul de specialitate sau ai 
institutiilor/serviciilor publice de interes local, acestea se adreseaza Primarului, raspunsul 
putand fi dat de Primar sau de catre persoana imputernicita de acesta. 
(2) Prin lntrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut. 





(3) Cei Tntrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea 
~edinta a Consiliului Local. 
Art. 65. - lnterpelarea consta lntr-o cerere prin care se solicita explicatii In legatura cu un 
fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde In scris sau oral, pana la 
urmatoarea sedinta a Consiliului Local. . . 
Art. 66. - (1) Consilierii locali pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar 
compartimentul, institutia/serviciul public de interes local vizat sunt obligate sa i le furnizeze 
la termenul stabilit. 
(2) lnformatiile pot fi cerute ~i comunicate 1n scris sau oral. 
Art. 67. - (1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii Consiliului Local. 
Acestea se 1nscriu 1ntr-un registru special, sunt analizate ~i solutionate potrivit 
reglementarilor legale in vigoare. 
(2) Petitiile trebuie sa fie insotite de avizul ~i propunerea de solutionare din partea Comisiilor 
de specialitate !?i a compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului. 
(3) Solutionarea unei peti\ii se realizeaza, dupa caz, prin hotarare a Consiliului Local, in 
conditiile legii, sau prin trimiterea petitiei catre entitatea/autoritatea competenta, prin grija 
Secretarului general, potrivit prevederilor legale privind solutionare a petitiilor. 
(4) Anual, Consiliul Local poate analiza modul de solutionare a petitiilor. 

CAPITOLULV 
DISPOZITll PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE ALES LOCAL 
SECTIUNEA 1 
Drepturile alesilor consilierilor locali 
Art. 68. - (1) i~ exercitarea mandatului, consilierii locali sunt In serviciul colectivitatii, fiind 
ocrotiti de lege. 
(2) Libertatea de opinie !?i de actiune in exercitarea mandatului consilierului local este 
garantata. 
Art. 69. - Consilierii locali nu pot ti tra!?i la raspundere juridica pentru opiniile politice 
exprimate Tn exercitarea mandatului. 
Art. 70. - (1) Pe lntreaga durata a mandatului, consilierii locali se considera in exercitiul 
autoritatii publice ~i se bucura de protectia prevazuta de legea penala. 
(2) De aceea!?i protectie juridica beneficiaza ~i membrii familiei - sot. sotie ~i copii -In cazul 
in care agresiunea impotriva acestora urmare~te nemijlocit exercitarea de presiuni asupra 
consilierului local in legatura cu exercitarea mandatului sau. 
Art. 71. - (1) Ale~ii locali au dreptul de initiativa In promovarea actelor administrative, 
individual sau In grup. 
At. 72. - (1) Pentru participarea la ~edin1ele Consiliului Local ~i ale Comisiilor de specialitate, 
consilierii locali au dreptul la o indemnizatie de ~edinta. Viceprimarului Comunei Tarlungeni 
nu i se acorda indemnizatie de sedinta. . . . 
(2) lndemnizatia de ~edint~ pentru consilierii locali care participa la !?edintele Consiliului 
Local ~i ale Comisiilor de specialitate se calculeaza dupa formula: 
IL= 0,1 x IPX (0,50 x PcL+ 0,50 x Pcs)/(N~cL+N~cs), unde ILeste indemnizatia lunara pentru 
consilierul local, IP este indemnizatia lunara a Primarului, PcL este prezenta consilierului 
local la ~edintele Consiliului Local din luna respectiva, Pcs este prezenta consilierului local 
la ~edintele Com isiilor de specialitate din care face pa rte din luna respectiva, N~cL reprezinta 
numarul ~edin\elor ordinare ~i extraordinare ale Consiliului Local din luna respectiva, N~cs 
reprezinta numarul ~edintelor Comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local 
din tuna respectiva. 
(3) lndemnizatia lunara pentru consilierul local, calculate de catre Compartimentul ,.Resurse 
Umane" din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, conform alin. (2), se acorda doar 1n cazul 





in care consilierul local a participat in luna respectiva la eel putin o !?edinta a Consiliului 
Local ~i la eel putin o !?edinta a Comisiei de specialitate, desfa!?urate conform legii. 
(4) Plata indemniza1iilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) ~i (3) se efectueaza exclusiv 
din veniturile proprii ale bugetului local. 
Art. 73. • (1) Consilierii locali, inclusiv Viceprimarul, au dreptul la decontarea cheltuielilor pe 
care le-au facut in exercitarea mandatului, in conditiile legii !?i ale reglementarilor specifice 
stabilite de catre ordonatorul principal de credite. 
(2) Prevederile art. 72 alin. (1) l?i (2) ~i ale prezentului articol se aplica in mod corespunzator 
!?i delegatului satesc, daca este cazul. 
Art. 74. • Drepturile bane~ti cuvenite ale!?ilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia 
sau cu alte venituri, in condi1iile legii. 
Art. 75. - Consilierii locali, care participa la ~edintele Consiliului Local organizate in mod 
exceplional in timpul programului de lucru, se considera invoiti de drept, fara a le fi afectat 
salariul ~i celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca. 
Art. 76. - (1) Consilierii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau 
mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza in 
localitatea in care se desfa$oara ~edinta Consiliului Local sau a Comisiilor de specialitate 
var primi contravaloarea transportului, in conditiile legii ~i ale reglementarilor specifice 
stabilite de catre ordonatorul principal de credite. 
(2) Convocarea ~i organizarea ~edintelor in afara sediului se face din initiativa sau cu 
aprobarea Primarului. 
Art. 77. - (1) Ale~ii locali au dreptul la pregatire, formare !?i perfectionare profesionala. 
(2) Ale$ii locali beneficiaza de plata programelor de pregatire, formare $i perfectionare 
profesionala organizate in conditiile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, 
cazare, masa, a indemnizatiilor de delegare sau deplasare, dupa caz, in conditiile legii ~i 
ale reglementarilor specifice stabilite de catre ordonatorul principal de credite. 
(3) Consiliul Local are obligatia sa prevada in bugetul local sumele necesare pentru 
programele de pregatire, formare ~i perfectionare profesionala organizate de lnstitutul 
National de Administratie sau alti furnizori de formare $i perfectionare profesionala in 
decursul mandatului, cheltuielile prevazute la alin. (2) destinate ale~ilor locali, organizate la 
initiativa ori in interesul Consiliului Local. 
(4) Primarul este obligat sa organizeze anual participarea ale~ilor locali la eel putin un curs 
de pregatire in domeniul administratiei publice locale. 
Art. 78. - Consilierul local poate renunta la mandat inainte de validare sau poate demisiona 
anuntand in scris aceasta stare de fapt Consiliului Local. Consiliul Local ia act prin hotarare 
de incetarea mandatului de consilier local in prima ~edinta ordinara. 
Art. 79. - Schimbarile survenite in activitatea consilierului local, in timpul exercitarii 
mandatului, se aduc la cuno~tinta Consiliului Local in eel mult 10 zile de la data producerii 
acestora. 
Art. 80. - Ale~ii locali se pot asocia liber in partide politice ~i in alte forme de asociere, in 
conditiile legii. 

SECTIUNEA a 2-a 
Obligaime consilierilor locali 
Art. 81. - (1) Consilierii locali au indatorirea de a exercita functiile de membrii ai Consiliului 
Local, cu buna-credinta ~i fidelitate fata de tara ~i de cetatenii Comunei Tarlungeni. 
(2) Consilierii locali sunt obliga\i sa respecte Constitu\ia ~i legile tarii, precum ~i 
Regulamentul, sa se supuna regulilor de curtoazie ~i disciplina ~i sa nu foloseasca in 
cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase. 
(3) Consilierii locali sunt obligati la probitate ~i discretie profesionala. 
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(4) fn exercitarea mandatului, consilierii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste !?i 
corectitudine; este interzis consilierului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, 
foloase materiale sau alte avantaje. 
(5) Consilierii locali nu pot face uz ~i nu se pot prevala de aceasta calitate In exercitarea 
unei activitati de interes personal. 
(6) Consilierii locali sunt obligati sa aduca la cuno~tinta ceta\enilor toate faptele !?i actele 
administrative ce intereseaza colectivitatea locala. 
Art. 82. - (1) Consilierii locali sunt obligati ca, In exercitarea mandatului, sa organizeze 
periodic, eel putin o data pe trimestru, 1ntalniri cu cetatenii, sa acorde audiente ~i sa prezinte 
in Consiliul Local o informare privind problemele ridicate la lntalnirea cu cetatenii. 
(2) Fiecare consilier local, precum ~i Viceprimarul, sunt obligati sa prezinte un raport anual 
de activitate, care va fi adus la cuno~tinta publica prin grija Secretarului general. 
(3) Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte Consiliului Local un raport anual de 
activitate, care va fi adus la cuno~tinta publica prin grija Secretarului general. 
Art. 83. - (1) fn urma efectuarii unor deplasari In strainatate pentru exercitarea unor atributii 
stabilite prin lege, consilierii locali sunt obligati sa prezinte la prima ~edinta ordinara a 
Consiliului Local o informare privind deplasarile efectuate. Termenul maxim de prezentare 
a informarii este de 45 de zile de la data lncheierii deplasarii. 
(2) in cazul nerespectarii prevederilor alin. (1 ), consilierii locali suporta cheltuielile deplasarii. 
Art. 84. - (1) Participarea consilierifor locali la ~edintele Consiliului Local ~i ale Comisiilor de 
specialitate este obligatorie. 
(2) Absentele consilierilor locali sunt considerate motivate In situatiile prevazute la art. 38. 
(3) Pre~edinteie de ~edinta constata daca absentele sunt motivate In conformitate cu 
Regulamentul. Motivarea se face, dupa caz, doar In situa~ia In care consilierii locali anunta 
absenta ~i depun documente justificate, daca este cazul, la Secretarul general. 
Art. 85. - Consilierul local care absenteaza nemotivat la doua ~edinte consecutive poate fi 
sanctionat potrivit prevederilor art. 90 din Regulament. 
Art. 86. - (1) Consilierii locali sunt obligati sa mentioneze expres situatiile in care interesele 
lor personale contravin intereselor generale. in cazurile In care interesul personal nu are 
caracter patrimonial, Consiliul Local poate permite participarea la vat a consilierului local. 
(2) in exercitarea functiei, consilierul local aflat In una dintre situatiile de conflict de interese 
prevazute de lege are obligatia sa anunte la lnceputul l?edintei Consiliului Local, lnainte de 
adoptarea ordinii de zi, interesul personal pe care 11 are la adoptarea hotararii respective, 
anunt care se consemneaza in mod obligatoriu In procesul-verbal al ~edintei. 
(3) Ulterior anuntarii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in calcul pentru 
cvorumul necesar adoptarii hotararii Consiliului Local cu privire la care acesta ~i-a anuntat 
interesul ~i nu are drept de vot la adoptarea acestei hotarari. 
Art. 87. - Consilierii locali sunt obligati sa depuna anual la Secretarul general al Comunei, 
in forma, condi~iile ~i termenele prevazute de legile in vigoare sau de Regulament 
urmatoarele documente: 
a) declaratia de avere; 
b) deciaratia de interese; 
c) raportul anual de activitate. 

SECTIUNEA a 3-a 
Sanctionarea consilierilor locali 
Art. 88. - Ale~ii locali raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, 
pentru faptele savar~ite In exercitarea atributiilor ce le revin. 
Art. 89. - (1) Consilierii locali raspund in nume propriu, pentru activitatea desfa~urata In 
exercitarea mandatului, precum ~i solidar, pentru activitatea Consiliului Local din care tac 
parte !?i pentru hotararile Consiliului Local pe care le-au votat. 





(2) In procesul-verbal al ~edintei Consiliului Local va fi consemnat rezultatul votului, iar, la 
cererea consilierului local, se va menµona Tn mod expres votul acestuia. 
Art. 90. • (1) Pentru incalcarea de catre consilierii locali a prevederilor Codului administrativ, 
a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese !?i a prevederilor Regulamentului 
Consiliul Local poate aplica urmatoarele sanctiuni disciplinare: 
a) avertismentul; 
b) chemarea la ordine; 
c) retragerea cuvantului; 
d) eliminarea din sala de ~edin1a; 
e) excluderea temporara de la lucrarile Consiliului ~i ale Comisiei de specialitate; 
f) diminuarea indemnizatiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni; 
g) retragerea indemnizatiei lunare pentru una sau doua luni. 
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se aplica de catre pre~edintele de ~edinta, iar 
cele de la alin. (1) lit. e)-g) de catre Consiliul Local prin hotarare cu majoritate absoluta. Pe 
perioada aplicarii sanctiunii, consilierul local in cauza este scos din cvorumul de lucru. 
(3) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile ~i Viceprimarului. 
(4) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite Comisiei de 
specialitate juridica 9i disciplina aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor 
efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de eel in cauza. 
Art. 91. - La prima abatere, pre!?edintele de ~edinta atrage atentia consilierului local in culpa 
~iii invita sa respecte Regulamentul. 
Art. 92. - (1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul ~i invitatia pre~edintelui ~i 
continua sa se abata de la Regulament, precum ~i cei care incalca in mod grav, chiar pentru 
prima data, dispozitiile Regulamentului var fi chemati la ordine. 
(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de ~edinta. 
Art. 93. ~ (1) Tnainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de catre 
pre~edintele de ~edinta sa T~i retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat 
incidentul ~i care ar atrage aplicarea sanctiunii. 
(2) Daca expresia intrebuintata a fast retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de 
pre~edint~le de ~edinta ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica. 
Art. 94. ·In cazul in care, dupa chemarea la ordine a unui consilier local, acesta continua 
sa se abata de la Regulament, pre~edintele de ~edinta ii va retrage cuvantul, iar daca 
persista, Tl va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la 
~edinta. 
Art. 95. - (1) in cazul unor abateri grave, savar~ite in mod repetat, sau al unor abateri 
deosebit de grave, Consiliul Local poate aplica sanctiunea excluderii temporare a 
consilierului local de la lucrarile Consiliului Local ~i ale Comisiilor de specialitate. 
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilita de Comisia de specialitate juridica ~i disciplina in eel 
mult 10 zile de la sesizare. 
Art. 96. - Excluderea temporara de la lucrarile Consiliului Local !?i ale Comisiilor de 
specialitate nu poate depa!?i doua !?edinte consecutive. 
Art. 97. - Excluderea de la lucrarile Consiliului Local ~i ale Comisiilor de specialitate are 
drept consecinta neacordarea indemniza1iei de ~edinta pe perioada respectiva. 
Art. 98. ·in caz de opunere, interzicerea participarii la ~edinte se executa cu ajutorul tortei 
publice puse la dispozitia pre!?edintelui de !?edinta de catre Primar. 
Art. 99. • Pentru mentinerea ordinii Tn !?edintele Comisiilor de specialitate, pre!?edintii 
acestora au acelea~i drepturi ca !?i pre!?edintele de !?edinta. Ace!?tia pot aplica sanctiunile 
prevazute la art. 90 alin. (1) lit. a)-d). 

CAPITOLUL VI 
DISPOZITll FINALE 
Art. 100. • Anexele nr. 1-9 fac parte integranta din prezentul Regulament. 





Art. 101 .• Cal cu lul termenelor prevazute Tn Regulament se realizeaza conform art. 181-
183 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 
Art. 102. - Prevederile prezentului Regulament se completeaza, dupa caz, cu prevederile 
legislative intrate in vigoare, ulterior adoptarii sale, prin emiterea unei hotarari de Consiliu 
Local in acest sens. 

PRIMAR 
BESCHEASEVE~N 

lntocmit, ~ 

c. jur. Pedestru D. 

AVIZAT PTR. LEGALITATE 
SECRET AR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 
FAIC REIHAN 





Anexa nr. 1 
la Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului Local Tarlungeni, Jud. Brasov 

Model al adresei prin care Secretarul General transmite comisiei de specialitate 
documentele spre analiza 
Nr. I ----

PRIMARIA COMUNEI Tarlungeni 
SECRETARULGENERAL 
CATRE Comisia ............... . 
Doamnei/Domnului pre$edinfe, 
Spre ~tiin(a doamneildomnului secretar, 
Avand in vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) ~i ale 
art. 60 alin. (1) ~i (2) din Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului Local, se 
transmit spre avizare catre Comisia ... urmatoarele documente: 
Nr. crt. 
Documentul trimis pentru avizare/ elaborarea unui raport 
Initiator 
Data limiti pentru adoptarea avizului/raportului 
1. P.H.C. L .... nr ... ./ ... privind ... primarul 
2. P.H.C.L. nr ... ./ ... privind ... consilierul local ... 
3. Peti\ia nr ... ./ ... din partea ... -
4 .... 
Nota: in varianta In care Consiliul Local alege ca mod de comunicare POl?ta electronica 
partea cu semnatura nu mai este necesara. 

Secretarul General al Comunei Tarlungeni 
(prenumele $i numele) 

PRIMAR 
BESCHEA SEVERIUS FLORIN 

lntocmit, ~~ 
c. jur. Pedestru D. 

AVIZATPTR LEGALITATE 
SECRETARGENERALAL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 
FAICREIHAN 





Anexa nr. 2 
la Regulamentul de organizare ~i tunctionare a Consiliului Local Tarlungeni, Jud. Brasov 

Moder al adresei prin care comisia de specialitate transmite Secretarului General 
documentele produse de aceasta 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
Comisia .............. . 

Nr. '-----~ 
CATRE SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
Stimata(e) doamnaldomnule ... 1, 

Avand In vedere prevederile art. 136 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, respectiv prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) ~i ale art. 
63 alin. (1) ~i (2) din Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului Local, va 
transmitem rezultatul dezbaterilor Comisiei ... 2 din cadrul ~edintei din data de 
______ cuprinse in procesul-verbal nr. . Anexat va comunicam !?i 
avizele/rapoartele Com isiei pentru subiectele dezbatute, respectiv: 
Nr. crt. 
Documentul trimis spre analiza 
Numarul de inregistrare al avizului/raportului 
Tipul avizului/recomandarea raportuJui 
Amendamente 
1. P.H.C.L.3 nr ... ./. .. privind ... 04 favorabil o nefavorabil o DA nr. _ 
Q NU 
2. P.H.C.L. nr ... ./. .. o favorabiJ o nefavorabil o DA nr. 
D NU 
3. Petitia nr ... ./ ... din partea ..... . 
4 ...... . 
pre~edintele Comisiei ... , 
(prenumefe $i numefe) 

~ 

Noti: In varianta In care Consiliul Local alege ca mod de comunicare po~ta electronica 
partea cu semnatura nu mai este necesara. 
1 Se completeaza cu prenumele $i numele secretarului general. 
2 Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate. 
3 Proiectul de hotarare a Consiliului Local. 
4 Se bifeaza cu ,,X" varianta care corespunde 

secretarul Comisiei ... , 
(prenumele $i numele) 

,i!S ............................................... . 

PRIM AR 
BESCHEA SEVERIUS FLORIN 

Intocmit, ~ 
c. jur. Pedestru D. 

A VIZAT PTR.. LEGALITATE 
SECRET.AR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 
FAICREIHAN 





Anexa nr. 3 
la Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului Local Tarlungeni, Jud. Brasov 

Model al avizului comisiei de specialitate 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
Comisia ..................... . 
AVIZUL 
Nr . ... din ............ . 
pentru P.H.C.L. ........ nr .. ./ ... privind .......... . 
Avand In vedere ... 5 

Tn temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) din 
Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului Local, 
Comisia ... sadopta urmatorul aviz. 
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil proiectul de hotarare a Consiliului Local nr. ... 
I ... 7 privind ... a cu ... 9 /rara amendamente. 
Art. 2. -Amendamentele ~i observatiile membrilor Comisiei se regasesc in anexa, care 
face parte integranta din prezentul aviz. 
Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului Comisiei, in termenul 
recomandat, secretarului general al ... 10. 

pre~edintele Comisiei ... , 
(prenumele ~; numele) 

PS 

s Se completeaza cu urmatoarele: 
a) motivarea in fapt ~i drept a avizului; 
b) temeiurile juridice pe baza ~i in executarea carora proiectul de hotarare poate fi adoptat; 
c) operatiunile administrative ~i/sau materiale prealabile !;>i/sau ulterioare adoptarii hotararii. 
a Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate. 
1Se completeaza cu numarul de fnregistrare ~;data inregistrani proiectului de hotarare a Consiliului Local In Registrul 
privind proiectele de hotarari ale Consiliului Local. 
a Se completeaza cu titlul proiectului de hotarare a Consiliului Local. 
s Se completeaza cu numarul de amendamente care au fast adoptate de catre comisia de specialitate 
10Se completeaza, dupa caz. cu tipul ~i denumirea unita\ii/subdiviziunii administrativ-teritorlale. 

secretarul Comisiei ... , 
(prenumele ~; numele) 

,.#!S ............................................... . 

PRl.MAR 
BESCHEA SEVERIUS FLORIN 

~ 
Intocmit, ~ 
c. jur. Pedestru D. '. ~\ 

AVIZAT PTR. LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 
FAICREIHAN 





Anexa nr. 4 
la Regulamentul de .organizare ~i functionare a Consiliului Local Tarlungeni, Jud. Brasov 

Model al registrului de evidenta a avizelor/rapoartelor de catre comisia de 
specialitate 

Registrul11 privind avizele/rapoartele Comisiei ... 12pe anul ... 
Nr. de inregistrare 

Data adoptarii avizului/raportului 

Documentul Rezultatul analizei 
1 

Aviz pentru P.H.C.L.13 nr ... ./. .. privind ... 
Aviz favorabil cu ....... amendamerite/ nefavorabil .. . 
Raport privind analiza situatiei ... realizat in baza Hotararii Consiliului Local nr .. . ./ ... 

Aviz pentru petitia nr ... ./. .. 

Aviz favorabil/nefavorabil 
11 Regislrele pe flecare an se ~n in format electronic. 
12 Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate. 
13 Proiectul de ho!Ar~re a Consiliului Local. 

PRJMAR 
BESCHEA SEVERIUS FLORIN 

Intocmit, 
~-

c. j ur. Pedestru D. .. 

AVIZAT PTR. LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL AL UAT 
CO MUNA T ARLUNGENI 
FAIC REIHAN 





Anexa nr. 5 
la Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului Local Tarlungeni, Jud. Brasov 

Model al documentului de convocare la ~edinta Consiliului Local pentru consilierii 
locali 

PRIMARUL ... 14 

Anexa1s la Dispozifia Primarului nr ...• !... 

INVITATIE . 
Stimate dle/dna consilier local ... 16, 

in temeiul art .... 11, ... 1sva invita la ~edin\a .. . 19a Consiliului Local care va avea loc in 
... 20, in data de ... 21, la ora ... 22, cu urmatorul proiect de ordine de zi: 

Proiectul ordinii de zi 
a celei de-a ... 23 -a ~edinta din eel de-al ... 24 -lea mandat al Consiliului Local 
1. Adoptarea procesului-verbal al ~edintei anterioare. 
2. intrebari, interpelari ~i raspunsuri. 
3. Proiectul de hotarare a Consiliului Local nr ... ./ ... privind ... 
4 .... 

Diverse. 
14 Se completeazii cu tipul :t>i denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. in cazul in care convocarea este 
realizata de catre eel putin o treime din numaruJ consilierilor locall in func1ie, in loc de primar se completeaza cu 
sintagma 
.Consilierii locali", urmata de prenumele $i numele celor care au avut ini1iativa de convocare a Consiliului Local. 
15 Tn cazul in care convocarea este realizata de primar, documentul de convocare este cuprins in anexa dispozi1iei 
primarului 
prin care se face convocarea Consiliului Local. 
1s Se completeaza cu prenumele $i numele consilierului local. 
17 Se completeaza, dupa caz, cu temeiul juridic din Codul administrativ cu privire la tipul $edintelor Consiliului Local $i 
persoana/persoanele care fac convoca rea, respect iv cu art. 133 al In. (1) in cazul $edintelor ordinare convocate de 
primar, cu 
art. 133 alin. (2) lit. a) sau c) 1n cazul $0din1elor extraordinare convocate de primar sau art. 133 alin. (2) lit. b} in cazul 
$edintelor extraordinare convocate de eel putin o treime din numarul consilieriJor locali fn functie. 
1s Se completeaza cu persoana/persoanele care fac convocarea, respectiv primarul sau prenumele $i numele 
consilierilor 
locali. 
1e Se completeaza. dupa caz, cu tipul $edintei Consiliului Local, respectiv ordinara sau extraordinara. 
20Se completeaza cu locul de desfaf?urare a $edintei Cons~iului Local. De ex.: Sala de $edin!e a Primariei. 
21 Se completeaza cu data fn care va avea loc $edinta Consiliului Local. 
22 Se completeaza cu ora la care va avea foe $edinta Consiliului Local. 
23 Se completeaza cu numarul $edintei Consiliului Local din actualul mandat. 
24Se completeaza cu numaru! mandatului Consiliului Local avand ca referinta primele alegeri locale din anul 1992. care 
reprezinta primul mandat. Pen1ru unitatile administrativ-teri1oriale infiin1ate dupa 1992 primul mandal este eel de dupa 
prlmele alegeri de la infii$re. 

Anexat invitatiei regasiti materialele aferente ~edintei Consiliului Local. Puteti sa 
formulati amendamente la proiectele de hotarari ale Consiliului Local inscrise in proiectul 
ordinii de zi ~i sale transmiteti secretarului general la adresa de po~ta electronica 
primaria.tarlungeni@yahoo.com 

Cu depfina colegialitate, 

PRIMAR 
BESCHEASEVERIUSFLORIN 

lntocmit, ~ 
c. jur. Pedestru D. 

AVIZAT PTR. LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 
FAJCREIHAN 





Anexa nr. 6 
la Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului Local Tarlungeni, Jud. Brasov 

Model al registrului de evident;a a proiectelor de hotirari ale Consiliului Local 

RegistrUb5de evidenta a proiectelor de hotarari ale Consiliului Local pe anul ... 

Nr. de inregistrare 

Data inregistrarii 

Functia, prenumele !?i numele initiatorului 

Titlul proiectului de hotarare a Consiliului Local 

Avizele comisiilor de specialitate sesizate20 

Structura/persoana din aparatul de specialitate a primarului responsabila cu 
elaborarea raportului compartimentului de resort21 

Alte avize necesare conform legii2s 

Numarul de amendamente29 

Data dezbaterii In ~edinta Consiliului Local 

Finalizarea proceduriilo 
1. 
2. 

2s Registrele pe fiecare an se tin in format electronic. 
26 Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate sesizat~ precum $i numarul ~i data avizului din partea comisiei 
de specialitate. 
21 Se completeaza cu denumirea structurii a~a cum este aceasta trecuta In structura functionala a unitatii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale sau cu funcija, prenumele ~i numele 
persoanei de specialitate care realizeaza raportul compartimentului de resort, precum ~i numarul ~i data inregistrarii 
acestuia. 
2aSe trece emilentul ~i numarul ~i data tnregistr~rii avizului la emitent. 
29Se completeaza cu numarul de amendamente formulate pentru dezbaterile din plenul Consiliului Local 
30 ln cazul fn care initiatorul i~i retrage proiectul de hotarare a Consiliului Local se face menjiunea ,,retras". In cazul In 
care proiectul de hotarare a Consiliului Local este respins se 
completeaza cu mentiunea .,respins" iar fn cazul adoptarii se face mentiunea ,,adoptat prin hotararea nr . ... /. .. ». 

PRIMAR 
BESCHEA SEVERIUS FLORIN 

lntocmit, 
~--· 

c. jur. Pedestru D. 

A VIZAT PTR. LEGALITATE 
SECRET AR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 
FAICREIHAN 

~1 





Anexa nr. 7 
la Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului Local Tarlungeni, Jud. Brasov 

Model al registrului de evidenta a hotararilor Consiliului Local 

Registrub1 de evidenta a hotararilor Consiliului Local pe anul ... 

Nr. de ordine 

Data adoptarii Data intrarii in vigoare 

Titlul proiectului de hotarare a Consiliului Local 

Functia, prenumele 'i numele initiatorului 

Evenimente ulterioare adoptarib 
1. 
2. 

31 Registrele pe fiecare an se tin fn format electronic. 
32 in cazul in care ulterior adopt~rii hotararii aceasta sufera modificari. completari sau abrogare, in aceasta 
coloana se tree toate aceste evenimente mentionandu-se, in ordine cronologica. tipul evenimentului, precum i?i 
numarul ~i anul hotararii Consiliului Local care afecteaza actul administrativ in cauza. 
De exemplu: 
.. 1. modificata prin Hoti!irarea Consiliului Local nr. 4512019; 
2. modificata $i completata prin Hotiirarea Consiliului Local nr. 5512019; 
3. abrogata prin Hotar§rea Consiliului Local nr. 82/2019n. 

PRIMAR 
BESCHEASEVERIUSFLORIN 

Intocmit, 
c. jur. Pedestru D. 

A VIZAT PTR. LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 
FAIC REIHAN 





Anexa nr. 8 
la Regulamentul de organizare fiJi functionare a Consiliului Local Tarlungeni, Jud. Brasov 

Cartu, cu proceduri obligatorii ulterioare adoptarii hotararii Consiliului 
Local 
33 Se completeaza cu numarul ~i anul hotararii Consiliului Local. 
34 Se bifeaza tipul de majoritate cu cares-a adoptat hotararea Consiliului Local. 

PROCEDURI OBLIGATORll UL TERIOARE ADOPTARll HOT ARARll CONSILIULUI LOCAL NR •••• / ..• 33 

OPERATIUNI EFECTUATE 
Data ZZ/LUAN 
Semnatura persoanei responsabile sa efectueze procedura 

1 Adoptarea hotararii1Js-a facut cu majoritate o simpla o absoluta :::i calificata34 
.. ./ .. ./ ... 

2 Comunicarea catre primarul comunei2i 
... / .. ./ ... 

3 Comunicarea catre prefectul judetului3J 
.. ./ .. ./ ... 

4 Aducerea la cunol?tinta publica4+5J 
.. ./ ... / ... 

5 Comunicarea, numai In cazul celei cu caracter individual4•5l 
... / ... / ... 

6 Hotartirea devine obligatoriesi sau produce efecte juridice7), dupa caz 
... / .. ./ ... 

Extrase din Ordonan~a de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adminis1rativ: 
1i art. 139 alin. (1): Jn exercitarea atribu(iilorce ii revin, Consiliul Local adopta hotarari, cu majolitate absoluta sau 
simpla, dupa caz. '; 
(2) Prin excepfie de la prevederile a/in. (1), hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate in 
cazul bunurilor imobile se adopta de Consiliul Local cu majoritatea calificatfJ definitfJ la art. 5 lit. dd), de doua treimi din 
numiirul consilierilor locali In functie. 
2J art. 197 alin. {2): ,,Hotararile Consiliului Local se comunicfJ primarului. "; 
3Jart. 197 alin. {1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile Consifiului Local al comunei 
prefectului In eel mult 10 zile lucratoare de la data adoptMi ... ; 
4Jart. 197 alin. (4): Hotararile ... se aduc la cuno~tinta publica ~i se comunica, fn conditiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei.; 
s1art. 199 alin. (1): ,,Comunicarea hotararilor .... cu caracter individual catre persoanele carora Ii se adreseaza se 
face in eel mult 5 zile de la data comunicMi oficiale catre prefect."; 
6J art. 198 alin. (1 }: ,,Hotararile ... cu caracter nonnativ devin obligatorii de la data aducerii for la cuno$iinfa publica. ·~ 
11 art. 199 alin. (2): ,,Hotaralile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre 
persoanele carora Ii se adreseazli." 

PRIMAR 
BESCHEA SEVERIUS FLORIN 

lntocmit, 
c. jur. Pedestru D. 

A VIZAT PTR. LEG A LIT A TE 
SECRET AR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 
FAICREIHAN 





Anexa nr. 9 
la Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului Local Tarlungeni, Jud. Brasov 

Model al amendamentului la un proiect de hotarare a Consiliului Local 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 

lnifiator(i): 

(func/ia, p renumele ~·i numele) 
Tip amendament: o modificare 
o completare 

AMElfI>A.MElfT lf:B. . ••• 
la proiectul de hotarare a Consiliului Local nr .... / ... 
privind ... 
Text original 
Text modificat 
Motivatie: 

semnatura initiatorului, 
,g 

PRIMAR 
BESCHEASEVERIUSFLORIN 

lntocmit, 
c. jur. Pedestru D. 

.. 

A VIZAT PTR. LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 
FAICREIHAN 
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Nr. MDRAP-.. !tf.li!l . .f. ... 123.03.2020 

Citre: INSTITUTIA PREFECTULUf JUDETlJL ------

Ref. : masuri necesare pentru fmptedlcarea rdspdndirll coronavlrusutu; 5ARS - Cov2 
pe teritorf ul Romani el 

St1mate domnule /Stimatl doamnl prefect, 

fn contextul actual, Umftarea $1 dimfnuarea raspandfrif coronavfrusului SAARS -
cov2 reprezinta o urgenta de sanatate pubUcA pentru cetAieni, pentru autortta~fle 
adminfstra~iei publtce centrale ,1 locale, precum ~i necesitatea prevenirii raspindirii 
infeciiitor respiratorli (Covid-19) cauzate de acest v1rus. 

Prin Decretul Pre~edinteluf Romanfet nr 195 din data de 16 martie 2020, publicat 1n 
Monitorul Oficfat al Romanfei1 Partea I, d1n data de 16 martie 2020, a fost instituita, pe o 
durata de 30 de zite, pe 1ntrea teritorful Romanie1, starea de urgenia. La art. 50 din 
anexa nr. 1 la decret se prevede: 

,,Ar. 50. Pe durata st6ril de urgent6, autorltatlle administratfei pubUce c:entraie 
1; locale vor lua masuri p~ntru organlzarea activ;tafii astfel tncat sa fie evitat~ pe 
Cot pos#bll, Contac:tul direct intrP plfrsoane, fnclusfv prln Utilizarea miiloat:elor 
t¥1ectronice de comunlcarl!t. 

Necesitatea adoptaril misurtlor stabillte prfn Hotirarile Com1tetului National 
pentru Situa\fi Specfale de Urgenia, fndus1v prevederfle Hotirarii Comltetului Na~fonal 
pentru Situati1 Speciale de Urgent! nr. 7/11.03.2020 privlnd aprobarea hotirarli nr.9 a 
Grupului de suport tehnfco-~tffnifffc privtnd gestfonarea bolflor inalt contagioase pe 
teritoriul Roman1ei, care instituie masuri menfte sa restnctioneze activ1tatile care 
presupun partk:iparea unui numlr mare de persoane. 

Avand 1n vedere Ordonan~a miUtari privind masurf de preven1re a raspandirii 
COVID·19 nr. 2 din 21 martie 2020, 

Fa~a de cele de mai sus, pentru buna desfaturare a ~edintetor consfliulu1 
local/consiliuluf jude~ean sau ate comfsiilor de specialitate ale acestora va aducem la 
cuno~tin~a urmatoarele preveden dfn O.U.G. nr. 57 din 3 fulfe 2019 prlvind Codul 
administrat1v, cu modfflcarile ~1 completirlle ulterioare, cu privire la modaUta~ile 
alternative de desfa~urare a acestora • 

.. Art. 134 Convocareo sed;ntelor consiJlului local 
( ... ) 
ill Coosfiferlt localf sunt convocati in sens sau, 1n func~ie de prevederile 

regulamentuluf de organizare ~i functfonare a consiliului local, prln mfJloace 
electrontce. prin gr1Ja secrttarulut general al unititti/subdiyizlunii administrativ
teritoriate, eel tarzfu rn :ztua ulterloar3 primirff de catre acesta a dfspozitiei sau 

1 I 3 



tar:ziu 1n :z1ua ultcrioara primirit de catre ace.sta a dfspozi~fei sau documentului de 
convocare initlat de c:el putin o trelme din numarul consilierilor locali 1n funcite. 

( 4 > fn caz de forte\ maiora st/sau de maxim,~ urgenta pent ·u rezolvarea 1ntereselor 
ocuitorilor comunet, al ora~ului sau ai mun1dpiului/subdivtziunii administrativ-teritoriate 

ori 'in alte situatll stabilfte de regulamentu de orgamzare ~i functjonare a <.onsiliutui local, 
convocarea aces uia pentru sedinta extnu,>r~inara . prfn e xceptle de la prevederUe alin. 
{3) lit. bl. se face de Tndatlt 

Art. 137 Cvorumul sedlntelor consWulul loc.al 
(1) ~edin~ele consfllului local se desfa~ollra legal in pre%enQ majorita~H consilter1lor 

localf 1n func~te. 
Prezenta consitierilor locali. in c:ontextul prevederUor art. 50 d1n anexa nr. 1 

lo l>ecretutt1i Pr~~edintelui Romaniei nr 195 din data de 16 mortie 2020, poate fi 
constatata prin orice mijloace electronice comunfr;are considerat~ nec~sar~, 
suficiente fi legate in funcfle de specificul fiecarei unitiifilsubdlvi1:iuni admlnistrati'Y
teritoriat~. 

Art. 138 De$fOfUrarea sedi11telor t:onsillU{Mt locaf 
(1) $edir*~le consiliului local sunt publlce. 
(2) Caracterul pubUc al 'edin~etor consilfutui local este dat de: 
a) accesul celor interesati, in condi~file legii, la procesete~ verbale ale ~edintelor 

consiliului local; 
b} accesul celor interesatl, 1n condi~ite legii, la proiectele de hotararl, \a hotararile 

consiliului local, precum ~1 la instrumentele de prezentare Ji de motivare a acestora: 
c) QQ.sibilitatea cetitenUor cu domiciliul sau re; edinta in unltatea/subunttatea 

administr.ativ .. teritorialii respectiv~ de a asista a ~in~ele consillului local ~f/sau de a le 
urmari pe internet, in condi~iile regulamentulul de organi:z:are ~ func\ionare a consiliu.lul 
local. 

Art. 139 Ac/Jwtarea hotariir ifor tonsilil!.l.VLJQ~al 
( ... ) 
(5) Votul d'!§<:his se exerfmA pdn arlcar! dtn urmltoarele modalft8ti: 
a) prtn rldicbrea miinU; 
b) prin apel nomf nal, efectuat de pre~edinte!e de ~edin~; 
c) elect¥ontc 11 

Cu titlu or1ontat1v ~i cu respectarea prcved~rtlor art. 129 al1n. (3) it . ~), in 
funqie de speciffcul ftedref unitai1tsubdivizfuni adminlstrattvAterftorial , ptev~dvite 
regulamentului de organizare ~1 funq:ionare a consiliului local poate fl modificat dupa 
cum urmeui: 

"in sltya1ifJ~OOJJionate, constQJ.ate de catre aytor[tlltite abilltate1 pr~u.1n 
e12idemifle1 p_andemifle1 [eqomenete natur.ale e~treme. cutremyrg1 a~le ,dg terQtism ~i 
alte situatu cate tac imposibila erezenta. consWerllor locaU la locul destd~tclrii sedfntelor 
consilluluf local . edfnrete consiliuluJ loca1 sou ale comfsUlor de SQ~C.if'lltate se destlJwara 
r;rfn mwoace electrontce ia baZa unei eroceduri aproQ.ate cu ceJer!Jate pr/n hot4rl1re a 
consiliutuf tocaJ v mo. orltgte simnlii. Pe~ltatele- votului vor · / conse~de catre 
seuetarul 2en?ral at unlta,fi adm;ntstratiy- ff .tortate to gr_qf.esul ved29.La1..~edintef. " 
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V~ adresez ruilJnfntea de a comunf c:a tuturor autoriti\tfor adminfstra~iei pubHce 
local• df n judetul dumneavoastrl, respectiv municfpiulut 8ucure,tt, du pi caz, prezenta 
ra.df ograml. 

Men~ion!m ca, prin realizarea actfunilor mai su.s prezentate, dorlm ca impreuna cu 
dumneavoastra sa reuJim sa acordam sprfjinul necesar menitnerii funqmor vitale ale 
sodeta1ii ~i siguranta cetitenilor. 

Cu stimi, 

SECRET AR GENERAL 

DAN AlEXANDRU GROZA 
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