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

DIS P 0 ZIT I A Nr. 932 
Din 23.11.2020 

privind convocarea Consiliului Local Tarlungeni in ~edinta extraordinara de indata in data de 
24 noiembrie 2020, ora 15:00. 

Primarul comunei Tiirlungeni Be~chea Severius-Florin, 
Avand in vedere prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a) ~i art. 134 (4) din 

O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completiirile ulterioare. 

in temeiul art. 196 alin. (1), lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

DISPUNE: 

Art. 1. in data de 24 noiembrie 2020, ora 15:00, membrii Consiliului Local al Comunei 
Tiirlungeni sunt convocati in ~edinta extraordinarii de indatii, la sediul Ciiminului Cultural Tiirlungeni, 
comuna Tiilungeni, str. Principalii nr. 298, judetul Br~ov. 

PROIECT AL ORDINII DE ZI- SEDINTA 24 noiembrie 2020. , . 
1) Proiect de hotiirare privind constatarea incetiirii de drept, inainte de expirarea duratei normale, 

prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului FEJER LASZLO-BALAZS, consilier 
local ales pe lista de candidati ai U.D.M.R. ~i declararea ca vacant a locului detinut de 
acesta,ln Consiliul local al comunei Tiirlungeni - initiator, dl. Primar al comunei Tiirlungeni, 
Be~chea Severius-Florin. 

2) Proiect de hotiirare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta - initiator, dl. Primar al comunei 
Tiirlungeni, Be~chea Severius-Florin. 

3) Proiect de hotiirare privind constituire comisii de specialitate Consiliul Local Tiirlungeni -
initiator, dl. Primar al comunei Tiirlungeni, Be~chea Severius-Florin. 
Art. 2: (1) Proiectele de hotiiri:lri inscrise pe proiectul ordinii de zi insotite de referatele de 

aprobare, rapoartele de specialitate, precum ~i celelalte documente conexe, in format scriptic, pe hartie, 
sunt puse la dispozitia consilierilor locali prin Serviciul Politie Localii Tiirlungeni - comunicare la 
adresa de domiciliu. 

(2) Proiectele de hotiirari inscrise pe proiectul ordinii de zi insotite de referatele de aprobare, 
rapoartele de specialitate, precum ~i celelalte documente conexe, in format electronic se publica pe 
pagina de internet a Comunei Tiirlungeni, www.comunatarlungeni.ro, pentru ca cetatenii interesati sii 
formuleze ~i sii depuna amendamente la acestea. 

Art. 3 Consilierii locali sunt invitati sii formuleze ~i sa depunii amendamente asupra proiectelor 
de hotiirare inscrise pe proiectul ordinii de zi. 

Art.4. Prezenta dispozitie poate fi contestatii conform Legii nr. 554/2004 - Legea 
contenciosului administrativ, cu modificarile ~i completiirile ulterioare. 

Art. 5. Secretarul comunei Tiirlungeni va duce la indeplinire prezenta dispozitie. 
Art. 6. Prezenta dispozitia se comunicii: 
Primarului Comunei Tiirlugeni, jud. Bra~ov; 
Institutia Prefectului Jud. Bra~ov; 
Pe pagina de internet a Comunei Tarlungeni www.comunatarlun!!eni.ro. 

Primar, Contrasemneaza pentru legalitate , 
Be~chea S~ve · s lori Secretar General UAT Tarlungeni, 

FaicReih~ 

~ 



1. Be~chea Gheorghe PSD -----------------
2. Bonculescu Gabriel PNL -----------------
3. Cioflinc Maria Adriana PNL ----------------
4. Csiki Judit-MagdolnaUDMR ______________ _ 

5. Dinu Tiberiu George PNL -----------------
6. Duluman Rimond-Tiberius (Alianta USR Plus) ________ _ 
7. Geczi-Bandi Csaba (Alianta USR Plus) __________ _ 
8. Miron Alexandru PNL 

-----------------~ 

9. Safta Maria-Elena PNL 
----------------~ 

10. Szasz Attila Candidat Independent ____________ _ 
11. Otela~ Constantin ALOE ________________ _ 
12. Taizs Janos UDMR ------------------
13. Tare an Titel PNL ___________________ _ 

14. Terean Constantin-Florin PMP ---------------
15. Vi I cu Laurentiu PMP _________________ _ 

16. Zbarcea Claudiu-Constantin PNL --------------



PRIMARlA COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinuluinr. 2, sat Tar\ungeni, com. Tarlungeni,jud. Br~ov; cod postal: 507220 

PROIECTDEH OT ARA RE 
Nr. 1 din data de 23.11.2020 

privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a 
mandatului de consilier local al domnului FEJER LASZLO-BALAZS, consilier local ales pe 

lista de candidati ai U.D.M.R. ~i declararea ca vacant a locului detinut de acesta, 
in Consiliul local al comunei Tarlungeni 

Subsemnatul Be~chea Severius-Florin - Primar al Comunei Tarlungeni, 
Analizand: 
referatul constatator intocmit de Secretarul General al Comunei Tarlungeni, nr. 
1120.11.2020 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, 
prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului FEJER LASZLO-BALAZS, 
consilier local ales pe lista de candidati ai U.D.M.R. ~i declararea ca vacant a locului 
detinut de acesta, in Consiliul local al comunei Tarlungeni, 
Referatul de aprobare nr. 1123.11.2020 privind constatarea incetarii de drept, inainte de 
expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al 
domnului FEJER LASZLO-BALAZS, consilier local ales pe lista de candidati ai 
U.D.M.R. ~i declararea ca vacant a locului detinut de acesta, in Consiliul local al comunei 
Tarlungeni. 
Avand in vedere: 

incheierea Civila din data de 19. l 0.2020 data in dosarul nr. 18990/197 /2020 pronunta de 

catre Judecatoria Bra~ov prin care au fost validate mandatele consilierilor locali ~i 

supleantului in cadrul Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, 
Prevederile art. art. 204, alin. (2), lit. a), alin. (6), alin. (7), al in. (10), alin. ( 17 din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
Luand in considerare cererea de demisie domnului FEJER LASZLO-BALAZS, din 

calitatea de consilier local ales pe lista de candidati ai U.D.M.R, in Consiliul local al comunei 
Tarlungeni, inregistrata la Primaria Comunei Tarlungeni sub nr. 18.552, in data de 18 noiembrie 
2020; 

Tinand cont de: 

Ordinul Prefectului Mun. Bra~ov nr. 868/29.10.2020 privind declararea ca legal constituit 

a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, precum ~i Hotararea Consiliului Local 

Tarlungeni nr. 17 /31.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i 

functionare a Consiliului Local Tarlungeni, 
Procesul-Verbal nr. 17 .392/28.10.2020 ~edintei privind ceremonia de constituire a 
Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, 



in temeiul art. 196, alin. (1), lit. ahi art. 136 ~i art. 139, alin. 3, lit. i) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, propun urmatorul: 

PROJECT DE HOTARARE 

Art. 1 - Se ia act cu privire la incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, prin 
demisie, a mandatului de consilier local al domnului FEJER LASZLO-BALAZS, consilier local 
ales pe lista de candidati ai U.D.M.R. ~i se declara vacant locul detinut de acesta, in Consiliul 
local al comunei Tarlungeni. 

Art. 2 -Este declarat vacant locul detinut de domnul FEJER LASZLO-BALAZS, 
consilier local ales pe lista de candidati ai U.D.M.R., in Consiliul local al comunei Tarlungeni. 

Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la instanta de contencios 

administrativ in conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Art.4. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ................. voturi ,,pentru,, 

.................. ,,imptriva ~i .............. abtineri din numarul total de 16 consilieri in functie, .................. . .. 
consilieri locali fiind prezenti. 

Art. 5 Prezenta hotarare se comunica: 
Primarului Comunei Tarlugeni, jud. Bra~ov; 
[nstitutia Prefectului Jud. Bra~ov; 
Domnului FEJER LASZLO-BALAZS 
Se publica pe pagina de internet a Comunei Tarlungeni www.comunatarlun!!eni.ro, 

Primar, A vizat Secretar General, 

Be~chea Severius-Florin Faic Reihan 

%/ 
Nr. DATA 

Semnatura persoanei 

Crt. OPERATIUNIEFECTUATE ZZ/LL/AN 
responsabile sa 

efectueze procedura 

o. 1 2 I 3 

I. Adoptarea hotararii ...... ./ ...... ./2020 I 
2. 

Comunicarea catre Primarul 
...... ./ ...... ./2020 

comunei Tarlungeni comunei 



3. 
Comunicarea catre Prefectul 

...... ./ ...... ./2020 
judetului Bra~ov 

4. Aducerea la cuno~tinta publica ...... ./ ...... ./2020 

5. 
Comunicarea, numai In cazul celei 

...... .1 ...... .12020 
cu caracter individual 

6. 
Hotararea devine obligatorie sau 

...... ./ ...... ./2020 
produce efecte iuridice, dupa caz 



PRIMARIA COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
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Nr. 1/20.11.2020 

REFERATCONSTATATOR 
privind incetarea de drept, lnainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier 
local al domnului FEJER LASZLO-BALAZS, consilier local ales pe lista de candidati ai U.D.M.R. 

~i constatarea vacantarii locului de consilier local, 
in Consiliul local al comunei Tarlungeni 

Luand in considerare demisia domnului FEJER LASZLO-BALAZS, consilier local ales pe 

lista de candidati ai U.D.M.R., inregistrata la Primaria Comunei Tarlungeni sub nr. 18.552 din data de 

18.11.2020, motiv pentru care se indeplinesc conditiile prevazute de art. 204 alin. (2), lit. a) din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, prin incetarea de 

drept a mandatului de consilier local al domnului FEJER LASZLO-BALAZS lnainte de expirarea 

duratei normale. 

Avand In vedere lncheierea Civila din data de 19.10.2020 data in dosarul nr. 18990/197/2020 

pronunta de catre Judecatoria Bra~ov prin care au fost validate mandatele consilierilor locali ~i 

supleantului In cadrul Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, 
Tinand cont de Ordinul Prefectului Mun. Bra~ov nr. 868/29.10.2020 privind declararea ca legal 

constituit a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, precum ~i Hotararea Consiliului Local 
Tarlungeni nr. 17/31.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a 
Consiliului Local Tarlungeni, 

Vazand Procesul verbal nr. 17392/28.10.2020 al ~edintei privind ceremonia de constituire a 
Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, 

Obiectul/domeniul reglementat este incetarea de drept a mandatului de consilier local ~i 
vacantarea locului de consilier local. 

Compatibilitatea ~i conformitatea cu legile, ordonantele, hotararile Guvemului, strategiile 
nationale ~i legislatia secundara (ordine, instructiuni, normative, regulamente, etc.), in limiteJe ~i a 
caror implementare ~i aplicare este elaborat respectivul proiect de hotarare: prin proiectul de hotarare 
analizat se respecta ~i se pun in aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, 
respectiv art. 204, alin. (2), lit. a), alin. (6), alin. (7), alin. (10), alin. (17) ~i art. 196 alin. (1). lit. a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

A vand in vedere cele mai sus, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind luare act de 
demisia domnului FEJER LASZLO-BALAZS, consilier local ales pe lista de candidati ai U.D.M.R., 
constatarea lncetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local ~i 
declararea ca vacant a locului detinut de acesta in Consiliul Local Tarlungeni. 

PRIMAR, 
Severius-Florin BE~CHEA 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
Reihan FAIC 

~ 



PRIMARIA COMUNEI TARLUNGENI 
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Nr. 1/23.11.2020 

REFERAT 
de aprobare a Proiectului de Hotarare, privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea 
duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului FEJER LASZLO

BALAZS, consilier local ales pe lista de candidati ai U.D.M.R. ~i declararea ca vacant a locului 
detinut de acesta, 

in Consiliul local al comunei Tarlungeni 

Avand in vedere prevederile 196 alin. (1) lit. a), art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6), alin. (7), alin. 

(10) ~i alin. (17) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare avand ca obiect: 

Proiect de Hotarare privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea 
duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului FEJER 

LASZLO-BALAZS, consilier local ales pe lista de candidati ai U.D.M.R. 
~i declararea ca vacant a locului definut de acesta, 

in Consiliul local al comunei Tarlungeni 

Astfel, dupa intocmirea referatului constatator, proiectul de hotarare va fi prezentat spre 

dezbatere ~i aprobare plenului Consiliului Local al comunei Tarlungeni. 

Primar, 
Severius-Florin Brn~CHEA 



INSTITUT'I A P E 
.JUDETU L B 

C TUL 
AOOV 

0 RDI NU L n r • ___ t.fa. ................ = .... 

din o<9. I{)' 2020 ----.a..---.--.--
privind 

I 

declararea ca legal constituit a Consiliului local al Cornunel T•rlung•ni 

Prefectul Judetului BrafOV, 
Analizand referatul Serviciului Veriflcarea Legalit~tii Actelor $i Contencios 

Administrativ, Aplicarea Actelor Normative, Urml§rirea Actelor cu Caracter 
Reparatoriu, Arhiv~ nr.17285/29.10.2020, prin care se solicita emiterea ordinului 
privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al Comunei T~rlungeni, 

Tinand cont de consemn~rile efectuate In procesul verbal 
nr.17392/28.10.2020, incheiat la sediul Consiliului local al Comunei Tarlungeni ca 
urmare a desf~$urarii ceremoniei ~edintei de constituire a consiliului local, 

Constatand di sunt lndeplinite prevederile art. 114 alin.(5)-(6), art.117 
alin.(ll din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, _ 

In aplicarea prevederilor art.118 alin.(1)-(3) $i (5) din 0.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ 

in temeiul art. 275 alin.(1) din 0.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, emite urm~torul: 

0 RD IN: 
Mal- incepand cu data de 28.10.2020, se declara legal constituit 

Consiliul local al Comunei T~rlungenl, In urm~toarea componenta: 

Nr.crt. Nume ,1 prenume ii'~rtodul politic/ 
organfaaime cet1t1nilor 
apartln~nd mlnorltaiHor 

na~lonal1 po a cirel U1t1 a 
candldat 

1. BESCHEA GHEORGHE PSO 
2. BONCULESCOJ GABLUi!L PNL 
3. CIOFL.XNC MARIA ADRIANA PNL 
4. csua lUDIT"' MAGDOLNA UOMR 
5. DINU TIBERIU GEORGE PNL 
6. DULUMAN RAIMOND· nBERIUS Al..IANTA USR PLUS 
7. FEJER LASZLO· BALAZS UDMR 
8. GECZI· SANDI CSABA AL.lANTA USR PLUS 
9. MIRON ALEXANDRU. PNL 

1 
"Document care confine date cu caracter personal protejate de prevedetile Regutamentu/ui (UE) nr2016/679! " 



INSTITUTIA PRE 
~UDET:U 

10. SAFTA MARIA· ELENA PNL 
11. SZASZAmLA INDEPENDENT 
12. OTELAS CONSTANnN ALO! 
13. TAIZSJANOS UDMR .. 
14. TAREAN TITEL PNL. 
15. TEREAN. CONSTANTIN~ ~l..OlllN PMP 
16. VILCU LAURENilU .. PMP 
17. ZBARCEA CLAUDl_U..-_ CO_NSTA.~11.N PNb 

Ait..2 - Prezentul ordin se comunicl secretarului general al Comunei 
T~rlungeni, Judecatorlel Bra$ov, partidelor polltlce $i organizatillor cetatenilor 
apaf!:inand minorit~tilor na~ionale care au propus candidati $i se aduce la 
cuno$tinta publica prin publicarea acestuia pe site·ul oficial al Institutiei 
Prefectulul-Jude~ul Bra~ov, pe site"ul oficial al prlmariei Comunei Tarlungeni $i se 
va afi~a la sedlul pr1mar1ei Comunei TArlungenl. 

Al:L3-Serviciul Verificarea Legalita~ii Actelor Si Contencios Administrativ, 
Aplicarli Actelor Normative, Urm~rirea. Actelor cu Caracter Reparatoriu, Arniva, 
precum ~I secretarul general al comunei Ti:\rlungeni vor urmari Clucerea la 
indeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

intocmit consilier juridic 
Andreea HA\~~NU 

'd\~ 

AVIZAT L._.,,. ........ ~ 
$EF SE · 

Liliana SOLO 

''Document care conJine date cu caracter pel'$onal protejate de prevederile Regufamentf.Jlul (UE) nr.2016/679! " 

2 

I 



.. 

. . . 

Dosar nr. 189'10119712010 
ROMANIA 

JU0£CATO.R!A .BRA$0V 
CIVIL 

INCHEIERE 
$edinfa Cam~m~i de Consiliu de la 19. l 0.2020 

Complctul ~on'lpus dift: 
PRE~EDINTE: TA TIANA MARIA PIO ARA 

CREFIER: LIVIU SAMOILA 

Pe rol se a:fl~. solutionarca c;auzei civile privind pe petentul Biroul Electoral de 
Circumscrip~it nr. SO Tfirlungeni, av~nd ca obiect validare ri'ianda.t consilier locali. 

La apcl1,d nominal f1\~ut in ~edint~ c~met'ei de co11siliu s~ constata lipsa p~r~ilor. 
Proc~dura :farA cital'ea pa11ilor conform art. 532 alin. 1 C.proc.civ. 
Instania cons~ta competenia Judec!tori~i Bra$Cv de solutionare a prezentci cauze 

conform art. 149 alin. 1 din OUG nr. 57/:2019. 
S·a filcut t•eferatul cauzei de c!itre grefierul de $~dir1~ii dup~ ~arc iMtaflta retine cel'erea 

spre _solutionare. 
.. ·- .. , ... ....... -..... . INSTANT A 

Dcliberand asuprn caua:ti ~ivile de fati, comitatu urmi\toar~k 
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instanie sub nr. 18990/197 /2020 din data de 

28.09.2020 BEC Tarhmgeni prin s@cretal' al UAT Tarlungeni a solicitat validarca cortsiliului 
local ales la alegerile loc~le des~m:ate in data de 27.09.2020. 

Au fost depuse in sprijinul ce1:erii proces v~rbal . copie buletinc • caziere judician:: , 
declaratii , adeverinie , raport ver.titui'i si cheltuieli electoral® . 

Cercrca est€ scutita de la plata tax~i de timbn!. 
-• ...... · ..... · ... ,. .. . Analidna ~~t~le ~I lu~riril~ 6«)§mruhd. inst~mtn rnfin~ 1um~toarelc: 

in f~ptt instanta tetine ca la data de 27 .09.20~0 spau desfa~urat alegel'i locale pentru 
Con.siliul Local in unitatc.::a administt·ativa tcritoriala Tarlungeni , rezultatul acestora fiind 
consemnat in procesul verbal depus la dosarul cauzei .Se mai r<ttin~ ca. persoanele alcse au depus 

' . . . ·. ·:;;ootere·;cerute. de &1.114 din Codul administrativ si indeplh1es~ ~ofiditiile l~gale prev~zute de lege 
· ··•· · · pentrU a fl validaii in functia de consilier local. 

Jn drept, instanta va retinc incidenra in cauza a prev@d©rilor art.114 din Codul 
administrative Wlde se arata ca ; 

(1) l't'/andatele f:onsilierilor locafi declara(i alt.!$i stmt validate;,, cP./ mult 15 di! ?.ile de la 
duta des/il~uraril alegerllor pcmru autoritd(llll administrafid puhlice locttltt dejudeclitoritt 110 a 

·. ,.~~J; .. ; .. ,~.', ;·:·,~P.:!J~~.(1'f..4j~r#"1iala se afld ci~cumscripfia electoP~Jii pentru cape au avu! !oc ~le¥e1·i, tn 
: .::> - ~1~.pr0,~1fdi4rlJ necontencioa.sil, pnn tn€h~lerc pronunfatd tn cmncn1 de toFasiliu,fim.e ta fl 

t1pfie:abila proced11Fa de rcgularjzaPe n. cePe;·ii. 
(:t.) litltmdatul un~i consi/foy fot;1~/ 1Jsl1: v1~fi(!14t da;;ll.~ la daft! pt•tnw,~t!!r!i ''if'/Mi11ril~ 

• '"..,... ....... ..-~ .. ccm.sille.rul local declarat a/gs t11,depli1U!$te r;umt,/ativ urmatoal'ele ttJttd/fii: 
a) are domil:iliul pe te1itorlul 1mitii/ii tulmltlistl'tltiV.oitfliotlalil tn care a Josi al es, 

dovedit prin actul tie ldentltatg tn copie; 
,., .. ... .. b) nu gica pi~rdut drept~filfJ elgctorale,fapt dovedit prin caz.ieru/ judicial'; 

c) nu 3i-a pil'lNlut calitatea tie men1bru al partidului politic pe /ism cdruia a fost ales, 
0 urmare a demislei sau urmare a exclu.tlcrli pl'in lwiiiRflrea defil!ilivii. aforului comjuttent ~I 

·''. f!!ffiJ.f:::~~ftle oriprin hotdr!J?e tJeflhltivli a miei lnstcmfgijudeciltore$ti,f11pt dovedit priia 
· ~ '"'" ·· •':tm;fiff'm_1~Pile tn•r.•vll'7.Mff! I<• fkf't,.121 tfiiin. {i) .'irm priJ.1 iwitJtiu-v il~(fnitiv.:i u ;,,_,:lt!.i ~;::fjt[c!::.•t!~fO!'r!ff!, 

dupii caz; 

. :.:.~·-::~--~--~--· .. ... d}maiidatarulfitumciar coordmrntor a depus Pnpol'tul detalio.t al v1miturilor si 
clteltuiclilor electo1ale in con/ormitat<t cu pn~vederi/11 legii priviml fimm(af'eli activitii(ii 

·· ·-~·Cf'-1' ·~.qi-.-., .... . , ,~~~~-

- ------------------------------------------- - --··---------------------------- - ---------------------



Jud@eatori~ 8r~sov 0268365072 p 2/4 
... ...................... .. 

~ ... ~.,.,~a~. ~:~-.~-~~·-~~ .. ~~~;~~ 

partidelol' politicc ~i ·" campaniilor ele.ctoralttJapt tJovedit pti11 dep1meretR raponultai, fn 
cfJmlifiile legii; " 

e) 11u a remmfat lt1 mtmdt1i, In com!ifiil11 art.11 S; 
J) nu a Jost ales prin framlcl electoraltl constatiJ. tn condi(iile legii privitul alegrtrea 

aJJtol'itilfilor administrafiei p11blice locale, dowulitl1 prin documemef e pdviJtd retultatele 

... 
J1kv.o .... •·•••~1I~ 

01u:~:::. G•t':l"oi11.',> ... H· ·· 

alegerilor inaintate de c'itre biro11l electoraJ de circimwcripfie jtu!.eclitoriei 'in ll cdfei raga ~ ·:.-:-:.:::-.::::-.. . 
teritorit1Ju .tit! aflii cifaumscvipfm ~Jectorala pentru c11.r2 tm/o,fft tleSflifutate alegePi; 

g) nu se aflii sub interdicfia de 3 ani 11.e o. ocup" a ftm.tfit! puhlicli. StuR () dem.uilate 
puhlicii. ln urma stabillrii unei stliri tie im:ompafihilitflte sas~ tie cr.m.flict de imettJSI!; intei'dic.fl.e. ... ,"',,_4 .,~~r.. ..... 
srabilit1i tit condifiile legii privind inttgritateatn extl"citareafmu:fiilor $i tlem11Jt1ifflbPpRlil1~er-:~":.~~. 
/apt dovedit prin declarafie pe proprie rli~.lpuml<m:. ·- · "" .. =0~·=~· 

(3) Consilierii locali deciarafi ale# 1w obligafia trrmsmiterii ciJ,tre sru:reto.rul gen~rfJ(!!-L. .. ~.-. ............. . 
unitiifiilsubdiviz.lu11ii adminlstro.tiv .. terltoriale' a documrmtelm· dovedito111e ptevlJ.r,1..ritrlitl'!!tn;,"· ~ .. :'.'.' ~::.: .. , .. . :..": 

(2) lit. a) = e) # C) in eel muli 1 S zilu tie Ill dtU& desfil~am'i.fii afegePilor, p<mtr'u care ll se 
eUbereazu tJ confinruu·e de primire. Termem!I de 1 S r.ile este ternm1 dee declidere, caz. fog care 
.~ecrf!tarul tran5mitc jr1decatoriel docunumtelr! can! i~aufost puse la tlispozlfie 
inlltmttU/ acestui term11n, ptecum $i () adreSlJ pri/B care propune V8./ilftU'6lll COfl$i/ie1•i/or care iii·~~"='·~·~. 
deptJS doc:umenleltJ prevli't.uttJ la alin. (2) sau, dup1J caz, invalidi9NN'- consilietilor can~ nu tut 
tlepus acesle docunumtc. ·· · " ... : .. :.: ;::. :~ 

(4) Secretaml general al 1.miti1.(iilsubdiviziu11li admltiistmtiv~tefitoti11le f!.re obligaeia de 
a tnmsmitejudeclltoriel in a clit~l l'a~a tel"itoPia/d se afla circemfsctipfia electomM p(!tUru care 
au tn111t loc alegeri documentele doveditoare p1•cvt'!Zute la alin.(2) lit .a) 0 e) $i g) fn 2 zile tie la 
implinirea termenului prttwiz.ut fa t11in. (3), in vcd<m:a valftliifii m11.1ul.atclor co/Rsilierilor lor:fJli 
declara(i alef l. 

(5) lm:lleie1eajudec:iitoriei privind valitlu.f1UJ sau tlupli ctR~ irwalidtirea wuuul<16elor 
consi/ierilor locali cuprinde numele consiJierilor locali ale cttror mandate au Jost validate gt se 
comu11icii de fmlatt'i prefectuJul $i seuetllruf11i general al unita(iilsufJdiviZiu.nii administrt1tiv0 

te1·itoriale. 111 prima zi lucratoare ulte1io1111.i com1micifrii im:lieierii, secretaml general (8/ 
uniNifiVsubdiviziunii admbiistrativ .. f~ritoriafg informear.ll consifierii locali 
<lecfara(i alef i t:ll privire la validarea numdtlte!m• lor. supleilll{ii 1.u:t!.fiitol'tk. cu. p;·ivint liJ. 
im1111idarea mmult8t(J/or consiliePilof locali declt~rafi alefi ~i p1wiidt?le poligice stw orgttnit.tXfiile 
cetafenilor apar(inand minoritafilor nalfonalf!. 

lnc/1elerea judeclitoriei ptin care sunt invafJdate mmuJtttele este comunicati fi 
resp1!ctivilor consilicri locali decltmx/i ale$i. 

(6) in termr:11 de J zilc de /u, comunlcare cei iflteresari p()tjvrmula ap<d fmpotF·iva 
frtcl1eieriij1uiectuorici de vaiidure Still invaiit!m·e a mmull~ielor. A.peb~f se sulu{luvUz{~~tl di!. 
trilmnalul f11 a clirul circumscrlpfie se afliljutlaclitoritr care a pv-orumfat im:heimwa fn term~m 
de 5 tile de la depimerea apelului, 1n /H'ocedura necontr.mcioasti,fiir/1 afl apli~abil!A pMte<h1F'a 
de regulariu1re a cererii, lwtarareafiiml clefinitiv6. Hotiirarea se comunit:tl de fndatli Jg la 
pro11unfarc pref<:ctullli, secn~tarului grmeral al unitu(iilsubdivizitmii administrativQterltoPit.8/e 
~; consilierului local decla.rat ales. 

• (7) Pr()1t1J11ft11'tUI fnclutierii judec1Uoriei, respectiv pronunrarea lwiiiPiirii 1rlbu11alului se 
poate 11m,1m1, o &·ingurii tlatii, eel mult :u de ore, iar termemd pentm motivarea fncheiePii, 
N:sper.tfr a hotr'irt1r!i f'~tf! rlf' tPf ~nult 4tf rll• Of'(1 ffl~ 111 prN•W-t(l!.f¢, 

In consecint~ • avand in vedcrc ~elc cxpusc mai sus instania va admite cererea si va 
dispune validarea mandatelor consilierilor loc.ali ale$i dupa cum utmeaza '. 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
iN NUMEL.E LEGU 

D ISJ> t!t-ffi 
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Admitc cererea formulata de sccrcta1·u1 ui1it~tii admitiistrative tcritorialc Tarlungeni. jud. 
Bra~ov avand ca obiect validare i;onsilieri locali al UAT Tarlungeni. 

l)Zbarcca Claudiu Constantin d PNL 
2)Safta Mv..ria • Elena • PNL 
3 )CiotUnc Maria Adriana n PNL 
4 )B.oneulescu Gabriel • PNL 
S)Dinu Tiberiu George • PNL 
6)Tarf;an Titel 0 PNL 
7)Mfron Alexandro 0 PNL 
8)Taizs Janos • UDMR 
9)Fejer Laszlo~Balazs 0 UDMR 
1 O)Csiki Judit0 Magdolna " UOM.R 
11 )Vllcu La~1rcntiu" PMP 
'12)Ten:an ConstanthH'lorin • PMP 
13)Dulutn3...n RaimondtiTiberius 0 Alinanta USR Plus 
14)Geczi0 Bandi Csaba - Alianta USR Plus 
1.S)Be~chca Gheorghc 0 PSD 
16) Otela~ Constantin ° ALDE 
17)Szasz Attila 0 candidat independent 
Cu drept de a el • 3 zile d@ la comu.nicare la Judeci\toria Bra~ov. 
Pronuntat~ i 9.10.202 pt-in punerea solutiei la dispoziUa partilot 

!nstantei. 

..... ___ -·- -··- """ .... 
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JUDETUL BRASOV 
CONSILIUL LOCAL TARLUNGENI 

PRoces .. vERBAL 
Nr.&3.fJ.Lt 28.10.2020 

lncheiat astati 28 octombrie 2020 
Cu ocazia sedintei privind ceremonia ·de constituire a Consiliului Local Tarlungef1i 

Consilierii locali alesi la alegerile locale din data de 27.09.2020, ale caror mandate 
au fast validate au fost convocati prin Ordinul Prefectului judetului Brasov nr. 835 din data 
de 27.10.2020 in sedinta de constituire a Consiliului Local Tarlungeni. 

La sedinta sunt prezenti toti cei 17 consilieri ale carer mandate au fast validate de catre 
Judecatoria Bra$OV, respectiv dnii. (in ordinea alfabetica): 

1. Be$chea Gheorghe (PSD) 
2. Bonculescu Gabriel(PNL), 
3. Cioflinc Maria Adriana(PNL), 
4. Csiki Judit-Magdolna (UDMR) 
5. Dinu Tiberiu George (PNL), 
6. Duluman Raimond-Tiberius (Alianta USR Plus) 
7. Fejer Laszlo-Balazs (UDMR) 
8. Geczi-Bandi Csaba (Alianta USR Plus) 
9. Miron Alexandru (PNL) 
10. Safta Maria-Elena (PNL), 
11. Szasz Attila - candidat independent 
12. 0tela$ Constantin (ALDE) 
13. Taizs Janos (UDMR) 
14. Tarean Titel (PNL), 
15. Terean Constantin-Florin (PMP) 
16. Vilcu Laurentiu (PMP) 
17.Zbarcea Claudiu-Constantin (PNL), 

La sedinta participa si di. Be$Chea Severius-Florin - primarul ales, dna Faic Reihan -
Secretar General al Comunei Tarlungeni 

lnvitati la sedinta sunt dnii: Catalin-Mihai Vasii - Prefect al jude\ului Bra$OV 

Ordinea de zi este urmatoarea: 

I. Depunerea juramantului de catre consilierii declarati ale~i , ale carer mandate au 

fost validate de Judecatoria Bra$ov. 

II. Depunerea juramantului de catre primarul declarat ales, al carui mandat a fost 

validat de Judecatoria Bra~ov . 



$edinta de constituire a Consiliului Local este deschisa de catre di. Vasii Catalin-

Mihai prefect al judetului Bra!?OV, care participa la ceremonie. 

Acesta prezinta: 

- numarul de consilieri locali ale~i la data de 27.09.2020; 

- numarul de consilieri ale~i, prezenti la ceremonie; 

Se constata Tndeplinirea conditiilor prevazute de art. 116 alin.(1) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile f,>i completarile ulterioare. 

Scopul ~edintei este constituire.a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni ca 

urmare alegerilor autoritatilor pub lice locale din data de 27 .09.2020; 

Lucrarile ~edintei de constituire, Tn conformitate cu prevederile art. 116 alin. (4) din 

O.U.G. nr.57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare, sunt conduse de eel mai Tn 

varsta consilier local al carui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri 

consilieri locali ale caror mandate au fost validate; 

Din datele puse la dispozitie re:zulta ca eel mai In varsta consilier este doamna Safta 

Maria-Elena, nascut la data de 03.05.1952, iar cei mai tineri consilieri ale~i sunt domnii 

MIRON Al EXAl\IDRU nascut la data de 29.06.1992 si TEREAN CONSTANTN - FLORIN 
c - ~·--~~~~~~~~~ 
nascut la data de 02.12.1989 care sunt invitati sa preia conducerea !?edintei. 

Pre!?edintele de varsta, doamna ~afta ~ria·Elena,roa~a Secretarul General al 

Unitatii Administrativ - Teritoriale Comuna Tarlungeni sa prezinte lncheierea pronuntata 

de catre Judecatoria Bra~ov in Sedinta Camerei de Consiliu din data de 19 octombrie 2020 

in Dosarul nr. 18990/197/2020, prin care sunt validate mandatele consilierilor locali, 

declarati ale~i, apoi supune votului proiectul ordinii de zi: 

I. Depunerea juramantului de catre consilierii declara!i alel?i, ale carer mandate au 

fast validate de Judecatoria Bra$OV. 

II. Depunerea juramantului de catre primarul declarat ales, al carui mandat a fost 

validat de Judecatoria Bra~ov . 

Ordinea de zi se aproba cu unanimitate de voturi. 



Presedintele de varsta doamna Safta Maria-Elena,invita, in ordine alfabetica , 

consilierii locali declarati ale~i, ale caror mandate au fast validate, sa depuna, potrivit art. 

117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, juramantul de credin\a In limba romana: 

"Jur sa respect Constitutia §i legile tarii §i sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta 

1n puterile §i priceperea mea pentru binele locuitori/or Comunei Tarlungeni, judetul Brasov. 

A§a sa 1mi ajute Dumnezeu!". 

Juramantul este depus de catre toti cei 17 consilieri si semnat in doua exemplare de 

catre fiecare ales local, un exemplar ramane la dosarul de constituire $i un exemplar la 

consilierul local ales. 

In continuare presedintele de varsta doamna Safta Maria-Elena, prezinta rezultatul 

validarii alegerii primarului si invita pe dna Faic Reihan - Secretar General al comunei 

Tarlungeni, sa citeasca lncheierea pronuntata de catre Judecatoria Bra$OV in Sedinta 

Camerei de Consiliu din data de 19 octombrie 2020 in Dosarul nr. 18989/197/2020, prin 

care s-a validat alegerea domnului Bei?Chea Severius-Florin in functia de primar, apoi 

invita pe di. Be!?chea Severius-Florin , primar ales sa citeasca si sa semneze juramantul 

de credinta. 

Juramantul este depus de catre primar si semnat in doua exemplare de catre 

primarul ales, un exemplar ramane la dosarul de constituire ~i un exemplar la primarul 

ales. 

Ona. secretar general aduce la cunostinta dlui.primar Be~chea Severius-Florin si 

dnilor. consilieri locali reglementarile din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru 

asigurarea transparentei in exercitarea dernnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul 

de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, 

precum si cele din OUG nr.57/2019, referitoare la conflictul de interese si regimul 

incompatibilitatilor alesilor locali. 

Nemaifiind si alte probleme presedintele de varsta declara sedinta inchisa. 
Prezentul proces verbal s-a incheiat intr-un numar de doua exemplare ,respectiv un 

exemplar pentru Consiliul Local Tarlungeni si un exemplar pentru lnstitutia Prefectului 
judetul Brasov. 
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PRIMARIA COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinuluinr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni, jud. Bra~ov; cod postal: 507220 

PROIECT DE HOTAIURE 
NR. 2 din 23.11.2020 

privind alegerea pre~edintelui de ~edinta, care sa prezideze 
~edintele Consiliului Local Tarlungeni pe o perioada de 3 luni de zile 

Subsemnatul Be~chea Severius-Florin - Primar al Comunei Tarlungeni, 
Vazand: 

referatul nr. 2/23.11.2020 privind initierea unui proiect de hotarare privind alegerea pre~edintelui de 
~edinta a Consiliului Local Tarlungeni 
raportul de specialitate lntocmit de secretarul general al comunei Tarlungeni nr. 2/23.11.2020, privind 
alegerea pre~edintelui de ~edinta. 
Tinand cont de: 
Incheierea Civila din data de 19.10.2020 data in dosarul nr. 18.990/197/2020, pronuntata de 
Judecatoria Bra~ov, prin care au fost validate mandatele consilierilor locali alesi ~i supleantului 
ales, In cadrul Consiliului Local Tarlungeni, 
Procesul-Verbal nr. 17.392/28.10.2020 ~edintei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al 
Comunei Tarlungeni, 
Ordinul Prefectului Judetului Bra~ov nr. 868/29.10.2020 privind declararea ca legal constituit, 
Consiliului Local al Comunei Tarlungeni 

Avind in vedere: 
Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului Local Tarlungeni, aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local Tarlungeni nr. l 7 /31.03.2020, 
Prevederile art. art. 123, alin (1) ~i alin. (4), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

In temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) ~i art. 136 ~i art. 139, alin. 3, lit. i) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, propun urmatorul: 

PROJECT DE HOTARARE 

Art. 1. Se aproba alegerea pre~edintele de ~edinta al Consiliului Local al Comunei Tarlungeni In ~edinta 
extraordinara de indata din data de 24 noiembrie 2020, pentru lunile noiembrie 2020, decembrie 2020 ~i ianuarie 
2021, in persoana domnului/doamnei consilier local ..................................... . 

Art. 2. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ................. voturi ,,pentru,, .................. ,,impotriva 
~i .............. abtineri din numarul total de 16 consilieri in functie, ..................... consilieri locali fiind prezenti. 

Art.3. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la instanta de contencios 

administrativ in conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Art. 4 Prezenta hotarare se comunica: 
Primarului Comunei Tarlugeni, jud. Bra~ov; 
Institutia Prefectului Jud. Bra~ov; 
Domnului/doamnei ...................................................... . 
Se afi~eaza pe pagina de internet a Comunei Tarlungeni www.comunatarlungeni.ro, 



Nr. 
OPERATIUNIEFECTUATE 

Crt. 

0. 1 

1. Adoptarea hotararii 

2. 
Comunicarea catre Primarul comunei 
Tarlungeni 

3. Comunicarea catre Prefectul judetului Bra~ov 

4. Aducerea la cuno~tinta publica 

5. Comunicarea, numai in cazul celei cu 
caracter individual 

6. 
Hotararea devine obligatorie sau produce 
efecte juridice, dupa caz 

Avizat Secretar General, 
Faic Reihan 

~ 
DATA Semnatura persoanei 

ZZ/LL/AN responsabile sa efectueze 

2 3 

. ..... ./ ...... ./2020 

...... ./ ...... ./2020 

...... ./ ...... ./2020 

...... ./ ...... ./2020 

...... ./ ...... ./2020 

...... ./ ...... ./2020 



PRIMARIA COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinuluinr. 2, sat Tiirlungeni, com. Tarlungeni, jud. Br~ov; cod postal: 507220 

Aprobat, 
- ---"J;>rimar, 

~,e~chae Se~erius-Florin 

~ 

Nr. 2/23.11.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Avand In vedere prevederile Incheierii Civile din data de 19.l 0.2020 data In Dosarul nr. 

18990/19712020, pronuntata de catre Judecatoria Br~ov prin care au fost validate mandatele 

consilierilor locali ~i supleantului, In cadrul Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, 

Vazand Procesul verbal nr. 17392/28.10.2020 al ~edintei privind ceremonia de constituire a 

Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, 

Tinand cont de Ordinul Prefectului Jud. Bra~ov nr. 868/29.10.2020 privind declararea ca legal 

constituit a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, 

In conformitate cu prevederile art. 123, alin. (1) ~i alin. (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificiirile ~i completarile ulterioare, care stipuleaza faptul ca ,,Dupa 

declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii siii, in termenul stabilit prin 

regulamentul de organizare $i funcfionare a consiliului local, un pre$edinte de $edinfii, pe o perioada 

de eel mult 3 Zuni, care conduce $edinfele consiliului $i semneaza hotardrile adoptate de acesta. 

Pre$edintele de $edinfa se alege prin vot deschis cu majoritate simpla, " 

,,Pre$edintele de $edinfa exercita urmatoarele atribufii principale: 

a) conduce $edinfele consiliului local; 

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotardri $i anunfa rezultatul votarii, cu 

precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva $i a abfinerilor numarate $i evidenfiate de secretarul 

general al unitafiilsubdiviziunii administrativ-teritoriale fn procesul-verbal al $edinfei; 

c) semneaza procesul-verbal al $edinfei; 

d) asigura menfinerea ordinii, in condifiile regulamentului de organizare $i funcfionare a 

consiliului local; 



e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenfa de solufionare a 

consiliului local; 

j) aplica, daca este cazul, sancfiunile previizute la art. 233 a/in. (1) sau propune consiliului 

aplicarea unor asemenea sancfiuni, dupa caz; 

g) indepline:jte alte atribufii prevazute de lege, de regulamentul de organizare :ji funcfionare a 

consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliul local. " 

in temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Fata de cele mentionate anterior, consider ca proiectul de hotarare initiat de Primar, este in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare ~i propun Consiliului Local al Comunei Tarlungeni 

adoptarea Hotararii in forma propusa. 

intocmit, 
Secretar General UA T Tarlungeni 

Faic Reihan 



PRIMARIA COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinuluinr. 2, sat Tlirlungeni, com. Urlungeni, jud. Bra~ov; cod postal: 507220 

Nr. 2/23.11.2020 

REFERAT 
de aprobare a Proiectului de Hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta, care sa prezideze 

~edintele Consiliului Local Tarlungeni pe o perioada de 3 luni de zile 

Avand In vedere prevederile art. 123, alin (1) ~i alin. (4) ~i art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, propun initierea 

unui proiect de hotarare avand ca obiect: 

Proiect de Hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinfa, 
care sa prezideze ~edinfele Consiliului Local Tarlungeni 

pe o perioada de 3 luni de zile 

Astfel, dupa lntocmirea raportului de specialitate, proiectul de hotarare va fi prezentat spre 

dezbatere ~i aprobare plenului Consiliului Local al comunei Tarlungeni. 

Primar, 
Be~chea Severius-Florin 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.36.S.714; f: 0268.36.S.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat n.rlungcni, com. TI.rlungeni, jud. Bncyov; cod postal: 507220 

HOTARAREA nr.17 
Din data de 31.03.2020 

aprobarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare 
a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, 
confom1 Anexei, care face parte integranta din prezenta; 

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, judetul Bra~ov, intro.nit ll.1 ~edinta ordinara, In 
data de 31 martie 2020, orele 14,00; 

Tiru:lnd seama de Proiectul de Hot.a.rare side Referatul de aprobare a acestuia, initiate si 
semnate de dl. BESCHEA SEVERJUS FLORIN, Primarul Comunei Tarlungeni, Judetul 
Bra~ov si analizand Raportul de specialitate nr. 4972 din data de 25.03.2020 1ntocmit de 
Secretarul General al Comunei Tarlungeni; 

in baza: 
• prevcderilor art. 632 partca IX- a, art.129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. a din OUG nr 

5712019 privind Codul administrativ; 
• prevederilor Legii nr. 52 I 2003 privind transparenta dccizionala in administratia 

pub Ii ca; 
Luand act de A vizul favorabil al Comisiilor de speciaJitate nr. 1. 2, 3 ale Conslliului 

Local Tarlungeni; 
In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 
In temeiul prevederilor art. 139, alin. 1, alin. 3, lit. i, alin. 5, lit. c, art. 196 alin. 1 lit. a 

din OUG nr, 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ, 

HOTARA~TE: 
Art. 1. (1) Se aproba Rcgulamentul de Organizare ~i Functionare a Consiliului Local al 

comunei Tarlungeni, Jud. Brasov, confonnAnexei, anexa ce face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

Art. 2. (1) Prezentul Regulament va intra in vigoare la data adoptarii, cu excepp.a art. 3 
- 9, care intra in vigoare la data desrai,mrarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice 
locale care se organizeaza 1ncepand cu anul 2020. 

(2) La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hot.arari, se abroga, in mod 
corespunzator Hotararea Consiliului Local al Comunei Tarlungeni nr. 8/2016, privind 
aprobarea Regularnentului de organizare ~i functionare al Consiliului Local al Comunei 
Tarlungeni, cu excep"fia art. 10 - 16, care se abroga Ja data desra~urarii alegerilor pentru 
autoritatile administratiei publice locale care se organizeaza incepand cu anul 2020. 

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

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetul Brasov ~ 
autoritati1or intercsate ~i se aduce la cuno~tinta publica prin grija Secretarului General al UAT 
Comuna TarlWlgeni. 

Art. 5. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 14 voturi « penl.ru », 0 
« impotri va » si 0 abtineri din numa · . , ' e l 5 consilieri in functie, 14 consili eri Jocali flind 
prezenti. ~ 0 ·-~:.~ .. !!/ ·<; '\ 

Pre,edinte de ~edin{a, -¥- /f-~ -¥. ~ Contrasemneaza pentru legalitate, 
OTELASCONSTANTIN ~~~\~1 \ SECRETARGENERALAL UAT 

' // ~ I : !1 ;·I ' - COM UNA T ARLUNGENI, 
/")~fa1{ C'll?"<P. l 11~<?/~! .''! j FAICREIHAN ~ 0 ,,.,.., ...... , __ ;; - , -0"!- "' 

1' .s''5'o., ::..:~'<'-" 0 't/ ~ 
It. COM 0 .. · - \)\ ... .J_y_!::_.l---



ANEXA LA HCL TARLUNGENI NR. 17 DIN DATA DE 31.03.2020 

REGULAMENTUL 
DE ORGANIZARE ~r FUNCTIONARE 

A CONSJLIULUI LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI, JUD. BRASOV 

CAPITOLUL J 
DISPOZITll GENERALE 
Art. 1. ~ (1) Prezentul Regulament de organizare ~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 
in baza mandatului 1ncredintat. 
(2) Consilierii localise aleg prin vot universal, egal, direct, secret !?i liber exprimat de 
catre cetatenii cu drept de vot ai Comunei Tarlungeni, potrivit legii pentru alegerea 
autorita~lor administratiei publice locale. 
{3) Participarea consilierilor locali la activitatea Consiliului Local are caracter public i?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. in asigurarea liberului exercitiu al mandatufui lor, 
ace~tia lndeplinesc o functie de autoritate publica ~i sunt ocrotiti de lege, beneficiind 
de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o func\ie ce implica 
exercitiul autoritatii de stat. De aceea~i protectie juridica benefrciaza ~i membrii familiei 
- so\, 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. 2. · - (1) Consiiiul Local Tarlungeni are, conform legii, un numar de 15 consifieri 
locali. 
(2) Sediul Consifiului 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 
semnificatii: 
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 - Ordonanta de urgen\a 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 intrunirea 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 func~ie ai Consiliului Local; 
j) majoritatea calificata - primul numar natural care este mai mare decat valoarea 
numerica rezultata in urma aplicarii frac~ei/procentului stabilite/stabilit prin lege sau 
Regulament la totalul membrilor Consiliului Local stabilit in conditiile legii; 
k) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din totalul 
membrilor prezenti la o ~edinta a Consiliului Local, cu conditia fndeplinirii cvorumului; 
I) proiect de hotarare - proiect de hotarare a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni; 



m) Regulamentul - Reg ulamentu I de organizare ~i functionare a Consiliului Local al 
Comunei Tarlungeni; 
n) secretarul general - Secretarul General al Comunei Tarlungeni; 
o) zile - zile calendaristice. 

CAPITOLUL AL II-LEA 
CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 
Art. 3. - (1) Potrivit leg ii, 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 
lncheierii judecatoriei eri a comunicarii hotar~rii 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?i prevazut la 
art. 2 alin. (1). 
(4) Convocarea consilierilor locali declarati ale~i, pentru ~edinta de censtituire, se face 
de catre Prefect, prin ordin. La !?edinta de constituire pot participa: 
a) Prefectul sau reprezentantul sau; 
b) Primarulin functie; precum ~i, dupa caz, 
c) candidatul declarat ca~tigator la alegerile pentru func~ia de Primar. 
(5) Dupa primirea erdinului Prefectului privind convocarea consilieriler locali, 
Secretarul general comunica censilierilor locali ale caror mandate au fest validate data 
~i ora ~edintei privind ceremonia de censtituire convecata de Prefect, care are loc la 
sediul Consiliului Local. 
(6) $edinta de censtituire este deschisa de Prefect sau de reprezentantul acestuia, 
care ii invita pe eel mai in varsta dintre consilierii locali al carui mandat a fost validat, 
precum l?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 carer 
mandate au fest 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) Tn situatia in care pana la data l?edintei de constituire a fost facuta 
validarea/invalidarea alegerii Primarului, pre~edintele de varsta invite Secretarul 
general sa prezinte rezultatul validarii sau invalidarii Primarului. 
(8) ln cazul validarii alegerii Primarului, acesta este invitat sa depuna juramantul 
prevazut la art. 4 dupa care~I semneaza. Purtarea el?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 derinta de a lua cuvantul cu privire la acest moment. 
(11) in cazul in care validarea alegerii Primarului a fest facuta pana la ~edinta de 
constituire legal 1ntrunita, iar acesta nu poate participa, Primarul declarat ales depune 



juramantuf Tn proxima !?edinta a Consiliului Local, ordinara sau extraordinara, dupa 
caz. 
Art. 4. - (1) Ale!?ii locali ale!?i ale caror mandate au fost validate depun urmatorul 
juramant in limba romana: ,,Jur sa respect Constitufia ~i legile (arii $i sa fac, cu buna
credin(a, tot ceea ce sta ln puteri/e $i priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei 
Tarlungeni. A~a sa imi ajute Oumnezeu!" 
(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 in 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) Tn cazul in care numaruJ 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 Jocali pentru o a doua !?edinta privind ceremonia de constituire in termen de 
20 ~e zile de la data primei !?Sdinte. 
(3) In cadrul celei de a doua ~edinte pot depune juramantul consilierii locali validati 
care au absentat de ta prima ~edinta i?i supleantii ale caror mandate au fost validate in 
conditiile Codului administrativ si consilierii locali validati In conditiile Codului 
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administrativ ~i care nu au fast convocati la prima !'?edinta de constituire a Consiliutui 
Local. 
(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3) consilierul local declarat ales care nu a putut 
depune juramantul, ca urmare a absentei 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 forl;a 
majora, cum ar fi inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea. daces 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 condifiile 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 fi completate cu supleanti se 
declara vacante prin ordinal Prefectului in termen de 5 zile de la prima !?edinta ordinara 
a Consiliufui Local. 
Art. 6. - (1) Consiliut 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 mar 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 lndeplinirii conditiilor legale de constituire 



a Consiliului Local, care se comunica Secretarului general eyi care ii aduce la cuno~tinta 
publica. 
(4) Tn situatia in 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 condi\iilor 
legale de constituire a Consiliului Local, in care se mentioneaza 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 Jocali in 
functie Ji 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 
colectivitatii 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 in 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 inceteaza de drept lnainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, in urmatoarele cazuri: 
a) demisie; 
b) constatarea ~i sanctionarea, in condi1iile legii, a unei stari de incompatibilitate; 
c) schimbarea domiciliului Tntr-o alta unitate administrativ- teritoriala, inclusiv ca urmare 
a reorganizarii acesteia; 
d) lipsa nemotivata de la mai mull de 3 9edinte 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 o pedeapsa 
privativa de libertate, indiferentde modalitatea de individualizare a executarii pedepsei; 
h) punerea sub interdictie judecatoreasca; 
i) pierderea drepturilor electorale; 
j) pierderea calita1ii de membru al partidu!ui politic sau al organizatiei minoritatilor 
nationale pea carei lista a fost ales; 
k) condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savar9irea unei 
infractiuni electorate pe durata procesului electoral in cadrul caruia a fast ales. 
indiferent de pedeapsa aplicata 9i de modalitatea de individualizare a executarii 
acesteia; 
I) deces. 
(2) in situatiile prevazute la alin. (1) lit. a), c) -f) ~i I) constatarea incetarii de drept a 
mandatului de consilier local, precum 9i vacantarea locului de consilier 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 ~edin\a a Consiliului Local 
desfa1?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) In termen 
de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator 
semnat de Primar ~i de Sec!etarul general cu privire la una dintre situatiile prevazute 
la alin. (1) lit. a), c) - f) ~i I). In 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 incetarii mandatului, precum !';)i vacantarea locului de consilier 
local se realizeaza de catre Prefect prin ordin, in baza referatului constatator comunicat 
de catre Secretarul general. 

CAPITOLUL AL lll~LEA 
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL 
SECTtUNEA 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 t?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 ~edin1a 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) f n cazul in care la o ~edinta 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 fnlocuit de urmatorul consilier local in ordinea alfabetica a numelui. 
{6) in hotararea Consiliului Local prevazuta la alin. (2) se mentioneaza durata 
mandatului prevazuta la alin. (1), regula prevazuta la alin. (4) ~i (5) ~i, nominal1 care 
este primul consilier local care indeplinel?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 ~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 lipse~te sau refuza sa semneze, la solicitarea Secretarului general, hotararea 
Consiliului Local se semneaza de urmatorii doi consilieri locali, in ordinea alfabetica a 
numelui, care i~i manifesta disponibilitatea; 
d) semneaza procesul-verbal al t?edinlei, 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 fost 
dezbatute in ~edinta; 



h) aplica sau propune aplicarea, dupa caz, a sanctiunilor prevazute de Codul 
administrativ pentru consilierii locali; 
(2) Pre~edintele de ~edinta indeplinel?te orice alte atributii prevazute de lege, de 
Regulament sau insarcinari stabilite de catre Consiliul Local. 

SECTI U NEA a 2-a . 
Defegatul 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 ~i desfa~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 cuno~tinta Consiliului Local la proxima !?edinia. Mandatul de delegat 
satesc inceteaza inainte de termen pentru oricare dintre cazurile prevazute la art. 9, 
precum !?i in cazul in 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 l?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 
con~itiile leg ii. 
(5) In adunarea sateasca constituita potrivit alin. (2) se alege !?i un supleant al 
delegatului satesc care participa la i?edintele Consiliului Local, beneficiind de drepturile 
prevazute la alin. (3) eyi (4), in absenta delegatului satesc pe care ii inlocuie!?te. ln cazul 
in care delegatul satesc nu poate participa la ~edin1a Consiliului Local, acesta are 
obligalia de a-I incuno~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 i!?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 inainte 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 si 

I ' 

sustinerii candidaturii sale de catre cei care pot face propunerea !?i pentru realizarea, 
conform legii, a referatului de aprobare din partea initiatorului, precum f?i a raportului 
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului: 
a) misiunea, viziunea f?i valorile Viceprimarului; 



b) un proiect de management prin care detaliaza viziunea, cuprinzand modalitatile de 
solutianare ~i de gestiune a treburilor publice de la nivelul unitatii/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale; 
c) atribu~iile Primarului pentru care poten~ialul candidat considera ca are competenta 
necesara spre a-i fi delegate $i pe care le va descrie ~i detalia in praiectul de 
management. 
{6) Doar potentialii candidati care au indeplinit prevederile alin. (5) pot fi propu~i de 
catre Primar sau de catre ceilalti consilieri locali pentru functia de Viceprimar. 
Potentialii candida~i nu se pot autopropune pentru a fi candida\i 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 vat. 
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 vat 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 indepline!?te majoritatea absoluta, procedura 
de alegere a Viceprimarului, 'fn conditiile alin. (7), se repeta cu o noua propunere intr
o ~edJn1a ulterioara. 
(13) In cazul in care trei propuneri consecutive realizate in conditiile alin. (7) nu 
intrunesc majoritatea absoluta, In urmatoarele !?edin1e 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 inlocuitarul de drept al acestuia, in 
situatiile expres prevazute de lege. Jn aceasta calitate Viceprimarul raspunde Tn fa"ta 
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 inlocuitorde 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 l?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 calificat~ 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 localise 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 lntrunit 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 SMa . 
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local 
Art. 17. M ( 1) Du pa constituire, Consiliul Local hota.ra~te impartirea consilierilor locali ln 
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local. 
(2) Consiliul Local Tarlungeni are 3 Comisii de specialitate: 

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

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

c) COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 • PTR. PROTECTIA COPILULUI, TINERET SI SPORT, 
PROTECTIA MEDIULUI SI TURJSM, 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 finan~e; 
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. 
in 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 consilieru lui local; 
c) pregatirea profesionala ~i domeniul in care consilierul local i~i desta~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~edin1a 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 tiecarui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenti, 
precu"!. ~i componen1a nominala a acestora se stabilesc prin hotarare a Consiliului 
Local. In 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 vor 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 intre consilierii locali, cu respectarea prevederilor alin. (2). Un 
consilier local nu poate fi obligat sa i~i schimbe Comisia de specialitate din care face 
parte, cu exceptia sanctionarii disciplinare. 
Art.19. -(1) Fiecare Comisie de specialitate i~i alege pentru intreg mandatul, prin votul 
deschis al majoritatii absolute, c~te un pre~edinte ~i cate un secreter. 
(2) Pre~edintele sau secretarul pot ti revocati prin votul majorita~i absolute din 
respectiva Comisie de specialitate, urmand a se alege un nou pr~edinte sau secretar 
in condi~ile 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 problemefinsarcinari trimise de catre 
Consiliul Local spre analiza. 



(2) Comisiile de specialitate indeplinesc ~i alte atributii stabilite prin Regulament, 
precum !?i insarcinari date prin hotarari ale Consiliului Local, daca acestea au legatura 
cu domen iile lor de competenta. 
Art. 21. w (1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majorita\ii absolute 
~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, reprezentan1i ai societatflor ~i/sau ai regiilor autonome infiintate prin 
hotarari ale Consiliului Local f?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) asocia\iilor 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 Com is ii de specia litate sau persoanele care au fa cut propunerile 
ce stau la baza lucrarilor Comisiilor de specialitate. 
(5) $edintele Comisiilor de specialitate sunt, de regula, publice. Pre~edintele Comisiei 
poate hotarl ca la dezbaterile sale sa fie prezente ~i alte persoane interesate sau 
reprezentanti ai mass-media. 
(6) Comisia poate hotarl ca unele ~edinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea 
de zi sa se desfa~oare cu u~ile 1nchise. 
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 ~edin\ele Comisiei de speciali1ate; 
d) invita sa participe la lucrarile Comisiei de specialitate l?i alte persoane din afara 
acesteia, in condi~iile art. 21 alin. (3); 
e) participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza problemele ce prezinta 
importanta pentru Comisia de specialitate pe care a conduce; 
f) sustine Tn ~edintele Consiliului Local avizele formulate de Comisia de specialitate; 
g) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretarul Comisiei de 
specialitate; 
h) asigura desfal?urarea ~edintelor in bune conditii putand aplica sanctiunile prevazute 
de lege ~i cele din Regulament. 
i) Tndepline~te arice 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 specialitate. 
(2) in indeplinirea atributiei prevazute la alin. (1) lit. b) pre~edintele Comisiei de 
specialitate realizeaza convocarea Comisiei de specialitate: 
a) in ~edin1e ordinare. In termen de 24 de ore de la convocarea ~edintelor ordinare ale 
Consiliului Local; 



b) In t?edinte extraordinare, Tn 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 pu\in 24 de ore 
fnainte de data ~edintei. 
(3) Documentul de convocare a ~edintelor Comisiilor de specialitate contine Tn mod 
obligatoriu urmatoarele: 
a) data ~i ora ~edin\ei: 
b) locul de desfa~urare a ~edintei; 
c) proiectul ordinii de zi a t?edintei. 
Art. 23. - (1) Secretarul Comisiei de specialitate indepline~te urmatoarele atributii 
principale: 
a) efectueaza apelul nominal ~i tine evidenta participarii la ~edinte a membrilor 
Comisiei de specialitate; 
b) numara voturile ~iii 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 altor documente 
prevazute de lege precum ~i alte atributii de secretariat. 
(2) Secretarul Comisiei de specialitate indepline~te orice alte sarcini prevazute de 
regulament sau Tnsarcinari stabilite de Comisia de specialitate sau de catre 
pre~edintele acesteia. 
Art. 24. - (1) Convocarea ~edin1elor 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) Tn caz de absenta nemotivata la ~edinta Comisiei de specialitate de baza, 
consilierului rn 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 alter sanctiuni disciplinare prevazute de lege, 
inclusiv Tnlocuirea lui din Comisia de specialitate, urmare 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 hotarari 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 hot~rare 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 !?i drept a avizului; 
b) temeiurile juridice pe baza ~i 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 fi favorabila 
cu/fara amendamente sau nefavorabila; 
f) dupa caz, amendamentele acceptate; 
g) numarul/data Tnregistrarii In registrul privind evidenta avizelor/rapoartelor Comisiei 
de specialitate pastrat ~i completat de catre secretarul acesteia; 
h) semnatura pre~edintelui ~i cea a secretarului Comisiei de specialitate. 
(5) Avizul intocmit potrivit alin. (2) - (4) se prezinta Secretarului general, care se va 
ingriji de multiplicarea !?i difuzarea acestuia catre consilierii locali. 
(6) Avizele Cornisiilor de specialitate sunt consultative in raporturile cu autoritatea 
deliberativa. 
Art. 27. • Votul in Comisiile de specialitate este, de regula, deschis. in anumite situatii 
Cornisia 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 consernneaza, prin grija 
secretarului acesteia, intr-un proces-verbal care, dupa incheierea ~edintei, va fi 
semnat de catre pre~edintele !?i secretarul Comisiei de specialitate. 
(2) Pre!?edintele poate incuvilnta ca procesele-verbale ale !?edintelor sa fie consultate 
de alte persoane interesate care nu au participat la ~edinta, cu exceptia proceselor
verbale intocmite in ~edinfele ale caror lucrari s-au desfa~urat cu u~ile 1nchise, daca 
au fast 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 ~edinta Consiliului Local se impun modificari 
de fond in continutul proiectului, pre~edintele de ~edinta poate hotari retrimiterea 
proiectului pentru reexarninare 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 
nurnarul din numarul consilierilor locali in functie. 

SECTIUNEA a 5-a 
Comisiile speciale 
Art. 31. - (1) Consiliul Local poate hotari organizarea unor comisii speciale de analiza 
~i verificare, la propunerea a eel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in 
functie sau a Primarului comunei, aceasta hotarare fiind luata cu majoritate absoluta. 
(2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la al in. (1 ), obiectivele $i ternatica 
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 intocmitin urma analizefor :!1i 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 desfa~urate 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 li;;i exprime 
punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de 
vedere al Primarului se consemneaza, Tn mod obligatoriu in procesul verbal de ~edin1ft 
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 intre ace~tia l?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 funcµe; 
c) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat fie personal ori prin delegarea de catre 
Primar a acestor sarcini altor persoane din aparatul de specialitate al Primarului; 
d) efectueaza apelul nominal !?i tine evidenta participarii la !?edin1e a consmerilor locali. 
La ~edintele ordinare ~i extraordinare ale Consiliului Local 1 prezenta este facuta de 
Secretarul general, iar la ~edin~ele Comisiilor de specialitate prezenta ~i evidenta 
participarii este transmisa Secretarului general de catre secretarul comisiei de 
specialitate respective printr-o lista de prezen\a care va contine data, prenumele ~i 
numele consilierilor tocali prezenti precum l?i semnaturile acestora; 
e) consemneaza rezultatul votarii, pe care ii prezinta preE;edintelui de ~edinta; 
f) informeaza prel?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) Tntocme!?te procesul-verbal al ~edintei Consiliului Local, pune la dispozitia 
consilierilor locali i'naintea fiecarei !?edinte procesul-verbal al !?edintei anterioare, iar in 
termen de 3 zile de la terminarea ~edintei afi!?eaza la sediul Consiliului Local l?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 sfarl?itul anului calendaristic; 
j) coordoneaza organizarea arhivei !?i evidenta statistica a hotararilor Consiliului Local; 
k) urmare~te ca la dellberarea !ffei adoptarea unor hotarari ale Consiliului Local sa nu ia 
parte consilieri locali care se Tncadreazcl in prevederile legate privind conflictul de 
interese. ii informeaza pe pre!ffeedintele de l?edin\a cu privire la asemenea situa~i ~i face 
cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri; 
I) aduce la cuno~tinta pre~edintelui de !?edinta, 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 f?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 insarcinari date de Primar sau de catre Consiliul Local cu privire la buna organizare 
si desfasurare a sedintelor Consiliului Local ori a comisiilor acestuia. 

I t I ' 

CAPITOLUL AL Ill-LEA 
FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL 
SECTIUNEA 1 
Desfa,urarea •edintelor ConsiliuJui 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 legii, 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 rel?edinta in Comuna Tarlungeni de a asista 
la ~edin\ele Consiliului Local ~i/sau de a le urmari pe internet, in conditiile 
Reg ulamentului. 
(3) La ~edintele Consiliului Local, pe langa Primar, consilierii locali ~i Secretarul 
General mai pot participa doar persoanele invitate de catre Primar in limita locurilor 
disponibile intr-o parte distincta a salii in care are loc sedinta Consiliului Local. 
(4) in cazul in care ~edintele Consiliului Local nu pot fi urm~rite pe internet, persoana 
interesata de participarea la ~edinta Consiliului Local depune o cerere adresata 
Primarului, 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 sa le respecte: 
a) in sala de ~edinta invitatii sunt rugati sa urmareasca in lini~te dezbaterile din cadrul 
~edintei Consiliului Local; 
b) in caz de perturbare a !?edintelor, invitatul va ti eliminat din sala de l?edinta; 
c) invitatul poate lua cuvantul doar cu acordul pre~edintelui de ~edinta. daca problema 
discutata Tn !?edinta Tl 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 functie de ordinea inregistrarii cererilor de participare. 
(6) Ordinea de precadere nu poate limita accesul mass-media la l?edintele publice. 
(7) Consiliul Local poate hotarT, cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti, ca 
anumite puncte de pe ordinea de zi sau intreaga ~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 permis accesul publicului, dezbaterile realizandu-se cu Uf?ile Tnchise. Tn 
acest caz, din procesul-verbal al ~ediniei ce va fi facut public se va elimina partea de 



~edinta in care s-au dezbatut respectivele puncte sau, in 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 w~ile inchise. 
Art. 36. - (1) Consiliul Local se intrune~te in ~edinte ordinare, eel putin o data pe luna, 
la convocarea Primarului. 
(2) Consiliul Local se poate intruni ~i in ~edinte extraordinare, la cererea Primarului 
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 putin 5 zile inaintea ~edintelor ordinare sau cu 
eel putin 3 zile inainte de ~edintele extraordinare. 
(4) Odata cu notificarea convocarii, sunt puse la dispozitia consilierilor locali 
materialele inscrise pe ordinea de zi. 
(5) in caz de for-ta majora ~i de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor 
locuitorilor sau in alte situatii stabilite de Regulament, convocarea Consiliului Local se 
poate face de indata, telefonic sau folosind aplicatiile mobile de mesagerie instant, 
materialele lnscrise 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 desfa~urarii ~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 inscrise pe proiectul ordinii de zi; 
e) indicarea Comisiilor de specialitate carora le-au fost 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) intrebari, interpelari, raspunsuri; 
c) proiecte de hotarari, cu mentionarea: numarului de inregistrare 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 obligati sa fie prezenti la !?edintele Consiliului Local !?i la cele 

ale Comisiilor de specialitate ale acestuia, cu exceptia cazului Yn care ace~tia 



absenteaza motivat ~i sa i~i inregistreze prezenta in lista de prezenta tinuta 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 cares-a 
eliberat certificat de concediu medical; 
b) unei deplasari in strainatate; 
c) unor evenimente de for1a majora; 
d) in cazul decesului so~iei/sotului consilierului local sau al unei rude de pana la gradul 
al II-lea a consilierului local ales ori al sotiei/so\ului 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 Ill-lea a consilierului local, inclusiv; 
h) unei delegatii In interesul comunitatii locale sau in interesul serviciului; 
i) in cazul participarii la cursurile de pregatire, formare ~i perfec,ionare profesionala. 
(4) Consilierul local care nu poate lua parte la ~edinta este obligat sa aduca aceasta 
situatie, 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~edintilor 
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 Tn cuvantul lor sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul 
dezbaterii. 
(5) Pre~edintele de ~dinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in functie 
de obiectul dezbaterii. In 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 initiator 
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 in 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 prezen~ 
la ~e~inta, precum !?i dialogul dintre vorbitori ~i persoanele aflate in sala. 
(12) In cazul in care desfa~urarea lucrarilor este perturbata, pre~edintele de l?edinta 
poate Tntrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite de Regulament in 
competenta sa. 
Art. 40. - (1) Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale ~i pe articole, 
consilierii locali, precum ~i ceilalti ini~iatori putand formula amendamente de fond sau 
deforma. 
(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 fnainte de inceperea ~edin~ei 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 amendat; 
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. 
Secretaru! general numeroteaza amendamentele depuse tinand cont de ordinea 
textelor amendate in cadrul proiectului de hotarare a Consiliului Local. in cazul in 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, in timpul dezbaterilor se pot face amendamente verbale la 
proiectul de hotarare a Consiliului Local, insa acestea se formuleaza de comun acord 
cu in~iatorul proiectului de hotarare a Consiliului Local. Continutul amendamentelor 
ver~ale se mentioneaza in procesul-verbal de ~edinta. 
(7) In cazul in care ini~atorul 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 in forma amendata. 
Art. 41. - (1) Sinteza dezbaterilor din ~edintele Consiliului Local, precum l?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 lnceputul 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 ~edin~ei anterioare a Consiliului Local se aproba cu majoritate 
simpla fara redactarea unei hotarari a Consiliului Local. Rezultatul votului cu cares-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. lmpreuna cu Secretarul general i~i asuma, prin 
semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate in procesul-verbal al 
!?edintei. 
(5) Procesul-verbal semnat de pre~dintele de !?edinta f?i de catre Secretarul general, 
precum ~i documentele care au fost dezbatute in !?edinta anterioara se depun intr-un 
dosar special al f?edintei respective, care se numeroteaza ~i se sigileaza de 
pref?edintele de f?edinta l?i de secretarul general, dupa aprobarea procesului-verbal sau 
de catre persoana cu atributii in acest sens, desemnata tn conditiile legii. 
(6) fn termen de 3 zile de ia data aprobarii procesului-verbal a'1 ~edintei, Secretarul 
general afi~eaza la sediul Consiliului Local !?i publica pe pagina de internet a Comunei 
Tarlungeni - www.comunatarlunqeni.ro ·· o copie a procesului-verbal al ~edintei. 
Art. 42. - (1) Supunerea la vot in timpul ~edintelor Consiliului Local a unei situatii 
procedurale prevazuta de Regulament nu constituie hotarare a Consiliului Local ca act 
administrativ. Mentionarea acestor situa\ii procedurale precum ~i rezultatul votului se 
face obligatoriu in procesul-verbal al ~edintei. 
(2) Dupa !?ed inta Consiliului Local, Secretarul general are obligatia sa redacteze 
hotararile Consiliului Local ale caror proiecte au fost trecute pe ordinea de zi l?i care 
au fost adoptate In cadrul ~edintei, 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 inscris 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 fast prevazut/prevazuta pe ordinea de zi sau care nu 
lndeplinel?te conditiile legale sau regulamentare pentru a fi dezbatutldezbatuta 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 prel?edinte 
de ~edinta se sanctioneaza conform art. 90 alin. (1) lit. e) ~i g). 

SECTIUNEA a 2-a 
Elaborarea proiectelor de hotirari 
Art. 43. - (1) Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale Consiliului Local 
apartine Primarului, consilierilor locali ~i cetatenilor. 
{2) Proiectele de hotarari ale Consiliului Local var fi insotite de motivarea initiativei sub 
forma unui referat de aprobare realizat de ~atre initiator ~i var fi redactate in 
conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop, Secretarul comunei ~i 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului var acorda sprijin ~i 
asistenta tehnica initiatorului. 

' ' (3) Proiectele de hotarari ale Consiliului Local se depun la Secretarul general care le 
inregistreaza lntr-un registru special care contine obligatoriu urmatoarele elemente: 
a) numarul de Tnregistrare l?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 inregistrare, Secretarul general se ingrije~te, cu aprobarea Primarului, sa 
repartizeze proiectul de hotarare a Consiliului Local catre structura din aparatul de 
specialitate 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 ~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 lntocme~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 men\ionarea numarului ~i a datei de 
inregistrare, a titlului 9i 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} raportui 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 indeplinirea conditiilor de la alin . (2) ~i aduce la 
cuno~tinta Consiliului Local cazul neindeplinirii acestora fnainte 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 speciafitate, 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) Tn 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 propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sus\jnerea lor. 
in acest caz, proiectul/amendamentul/propunerea nu se mai supune la vat. 
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. Dae~ avizul este 
favorabil, se pot formula amendamente in cadrul Comisiei de specialitate. 
Amendamentele 



adoptate in cadrul Comisiei de specialitate se transmit spre dezbatere ~i aprobare in 
$edin~a 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 i?edinta Consiliului Local in care se dezbat proiectul de hotarare a Consiliului 
Local sau problema supuse avizarii sau analizei. 

SECTJUNEA 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 
vat 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 expfica 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 
fu nctle de optiunea sa. 
Art. 49. - (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine sau bilete de vat. 
(2) Pentru exprimarea op~iunii se vor folosi, de regula, cuvintele ,,da" sau ,,nu" sau 
,,pentru" sau 11contra", in functie de context. 
(3) Buletinele de vat se introduc intr-o uma. La numararea voturilor nu se iau in calcul 
buletinele de vot pe care nu a fost 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 in sala de ~edinte nu este intrunit cvorumul legal, pre~edintele de ~edinµi 
amana votarea pana la lntrunirea acestuia. 
Art. 51. • (2) Se adopta cu majoritate absoluta urmatoarele hotarari ale Consiliului 
Local: 
a) hotararile privind bugetul local; 
b) hotararile privind contractarea de lmprumuturi, in conditiile 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 localita\ilor ~i 
amenajarea teritoriului; 
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 colectivita~lor locale, la infiintarea, functionarea ~i dezvoltarea 
unor organisme prestatoare de servicii publice ~i de utilitate publics de interes local; 
i) hotararile privind infiin~area comisiilor speciale ~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 in functie. 
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 ti readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleia~i :!;tedinte. 

SECTIUNEA a 4-a 
Transparenta decizionala •i publicitatea actelor administrative 
Art. 54. (1) Actul administrativ cu caracter normativ, denumit in continuare act 
normativ, este hotararea Consiliului Local care cuprinde reguli generale 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 cetatenilor la luatea deciziilor administrative ~i In procesui 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 ~dintei Consiliului Local ~i 
facute publice, in conditiile legii ~i ale Regulamentului; 
c) actele normative adoptate in ~edintele Consiliului Local var fi inregistrate, arhivate 
~i dupa caz facute publice, in 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) informatfi privind apararea nationala, siguran1a nationala !j>i ordinea publica, 
interesele strategice economice ~i politice ale 1firii, precum ~i deliberarile care fac 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 obtigatia, 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~tin~ 
publica, In condi~iile alin. (1) ~i cele ale art. 63, cu eel putin 30 de zile Tnainte de 
supunerea spre analiza, avizare ~i adoptare de catre autoritatiJe administratiei publice 
locale. Anun\ul 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 interesa~ 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 anun\ului 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 lntalnire in care 
sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fest cerut in scris de 
catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica. 
(8) in toate cazurile in care se organizeaza lntalniri 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 uner situatii care, din cauza circumstantelor sale 
exceptionale, impune adoptarea de solu\ii imediate, in vederea evitarii unei grave 
atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in 
procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare. 
( 10) Pentru proiectele de acte normative prop use prin initiativa cetateneasca obligatiile 
mentionate la aliniatele (1), (4) ~i (7) revin Primarului. 
Art. 57. - lnitiatorul proiectului de act normativ este obligat sa justifice fn scris 
nepreluarea recomandarilor formulate ~i inaintate in scris de cetateni ~i asociatiile legal 
constituite ale acestora. 
Art. 58. - (1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile l?edintelor publice ale 
Consiliului Local se va face in conditiile art. 35 alin. (3}-(7), cu respectarea prealabila 
a urmatoarelor etape: 
a) anuntul privind ~din1a Consiliului Local se afi~eaza la sediul Consiliului Local, pe 
pagina de internet proprie sau se transmite catre mass-media, dupa caz, cu eel putin 
3 zile inainte de desfa~urare; 
b) acest anunt trebuie ad us la cuno~tint.a cetatenilor ~i a asociatiilor legal constituite 
care au prezentat sugestii ~i propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare 
la proiectele de acte normative care urmeaza sa fie dezbatute in ~edinta Consiliului 
Local; 
c) anuntul va con\ine data, era ~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 publics 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 ~edintele Consiliului Local sa tie inregistrate. 
(2) Tnregistrarile ~edintelor Consiliului Local, cu exceptia celor prevazute la art. 35 alin. 
(7) ~i (8), vor fi facute publice, la cerere, in conditiile legislatiei privind liberul acces la 
informatiile de interes public. 
Art. 62. - (1) Secretarul general intocmel?te l?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 l?i in 
continutul 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 fast 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 l?edintelor care nu au fast publice ~i motiva1ia 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 cunol?tin~a 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 indeplinire a obligatiilor ce-i revin Secretarului general in 
vederea intrarii in vigoare a hotararilor Consiliului Local, acesta folose~te la finalul 
fiecarei hotan~ri a Consiliului Local cartul?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 Tn mod obligatoriu cartu:;;ul prevazut in anexa 
nr. 8. 

SECTrUNEA a 5-a 
intrebarr, interpelari, petitii flli informarea consilierilor locali 
Art. 64. - (1) Consilierii locali pot adresa lntrebari si interpelari Primarului, 
Viceprimarului ~i Secretarului general. in cazul in care intrebarile/interpelarile privesc 
activitatea functionarilor sau ~etilor compartimentelor de resort din aparatul de 
specialitate sau ai institutiilor/serviciilor publice de interes local, acestea se adreseaza 
Primarului, raspunsul putand ti dat de Primar sau de catre persoana imputernicita de 
acesta. 
(2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut. 
(3) Cei intrebati var raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la 
urmatoarea ~edinta a Consiliului Local. 
Art. 65. - lnterpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu 
un fapt cunoscut. Gel interpelat are obligatia de a raspunde in scris sau oral, pana la 
urmatoarea ~edinta a Consiliului Local. 



Art. 66. - (1) Consilierii locali pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, 
iar compartimentul, institutiafserviciul public de interes local vizat sunt obligate sa i le 
furnizeze la termenul stabilit. 
(2) lnformatiile pot ti cerute !?i comunicate in scris sau oral. 
Art. 67. - (1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii Consiliului Local. 
Acestea se inscriu intr-un registru special, sunt analizate !?i solutionate potrivit 
reglementarilor legale in vigoare. 
(2) Petitiile treb uie 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) Sofutionarea unei petitii 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 Jegale privind solutionare a petitiilor. 
(4) Anual, Consiliul Local poate analiza modul de solutionare a petitiilor. 

CAPfTOLULV 
DISPOZITU PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUJ DE ALES LOCAL 
SECTIUNEA 1 
Drepturile atesilor consilierilor locali 
Art 68. - (1) Tn exercitarea mandatului, consilierii locali sunt in serviciul colectivita\ii, 
fiind ocrotiii de lege. 
(2) Libertatea de opinie ~i de actiune in exercitarea mandatului consilierului local este 
garantata. 
Art. 69 •• Consilierii locali nu pot fi tra!i)i la raspundere juridica pentru opiniile politice 
exprimate In exercitarea mandatului. 
Art. 70. - (1) Pe intreaga durata a mandatului, consilierii localise considera in exercitiul 
autoritatii publice ~i se bucura de protectia prevazuta de legea penala. 
(2) De aceea1?i protectie juridica beneficiaza l?i membrii familiei - sot, sotie l?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. w (1) Ale~ii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative, 
individual sau in grup. 
At. 72. - (1) Pentru participarea la ~edintele 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 l\)edinta. 
(2) lndemnizatia de l?edinta pentru consilierii locali care participa la ~edintele 
Consiliului Local l?i ale Comisiilor de specialitate se calculeaza dupa formula: 
IL= 0, 1 x IP x (0,50 x PcL + 0,50 x Pcs)/(N~cL +N~cs), unde IL este indemniza~a lunara 
pentru consilierul local, IP este indemniza\ia lunara a Primarului, PcL este prezenta 
consilierului local la ~edin1ele Consiliului Local din luna respectiva, Pcs este prezenta 
consilierului local la ~edintele Comisiilor de specialitate din care face parte din luna 
respectiva , N~cLreprezinta numarul ~edintelor ordinare ~i extraordinare ale Consiliului 
Local din luna respectiva. N~cs reprezinta numarul ~edintelor Comisiilor de specialitate 
din care face parte consilierul local din luna respectiva. 
(3) lndemnizatia lunara pentru consilierul local, calculata de catre Compartimentul 
,,Resurse Umane" din cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, conform alin. (2), se 
acorda doar 1n cazut in care consilierul local a participat in luna respectiva la eel putin 
o ~edinta a Consiliului Local l?i la eel putin o ~edinta a Comisiei de specialitate, 
desfa~urate conform legii. 



(4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) !?i (3) se efectueaza 
exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local. 
Art. 73. - (1) Consilierii Iocali, inclusiv Viceprimarul, au dreptul la decontarea 
cheltuielilor pe care le~au facut in exercitarea mandatului, in condi1iile 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 conditiile legii. 
Art. 75. - Consilierii locali, care participa la ~edintele Consiliului Local organizate in 
mod exceptional ln 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 condi~ile legii l?i ale 
reglementarilor specifice stabilite de catre ordonatorul principal de credite. 
(2) Convocarea ~i organizarea ~edintelor in afara sediului se face din ini1iativa 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 obllgafia sa prevada In bugetul local sumele necesare pentru 
programele de pregatire, formare ~i perfectionare profesionala organizate de lnstitutul 
Na~ional 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 Iocali 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 ~edin1a ordinara. 
Art. 79. • Schimbarile survenite in activitatea consilierului local, in timpul exercitarii 
mandatului, se aduc la cunostinta Consiliului Local in eel mult 10 zile de la data . ' 

producerii acestora. 
Art. 80. · Ale~ii localise pot asocia liber in partide politice ~i in alte forme de asociere, 
in conditiile legii. 

SECTIUNEA a 2-a 
Obligatme 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 obligafi sa respecte Constitutia ~i legile tarii, precum ~i 
Regulamentul, sa se supuna regulilor de curtoazie f?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?i discretie profesionala. 
(4) Tn 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 cetatenilor toate faptele l?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, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente ~i sa 
prezinte in Consiliul Local o informare privind problemele ridicate la intalnirea 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 anuaf 
de activitate, care va fi adus la cuno~tintft publica prin grija Secretarului general. 
Art. 83. - (1) Tn 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 incheierii deplasarii. 
(2) Tn cazul nerespectarii prevederilor alin. (1), consilierii locali suporta cheltuielile 
deplasarii. 
Art. 84. M (1) Participarea consilierilor locali la !?edintele Consiliului Local ~i ale 
Comisiilor de specialitate este obligatorie. 
(2) Absentele consilierilor Jocali sunt considerate motivate Tn situatiile prevazute la art. 
38. 
(3) Pre~edintele de !?edinta constata daca absentele sunt motivate In conformitate cu 
Regulamentul. Motivarea se face, dupa caz, doar in situa~a in care consilierii locali 
anunta absenta l?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 vot 
a consilierului local. 
(2) f n exercitarea functiei, consilierul local aflat Tn una dintre situatiile de conflict de 
interese prevazute de lege are obligatia sa anunte la inceputul $edintei Consiliului 
Local, inainte de adoptarea ordinii de zi, interesul personal pe care ii are la adoptarea 
hotararii respective, anunt care se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal 
al sedintei. . . 
(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, conditiile !iii termenele prevazute de legile in vigoare sau de 
Regulament urmatoarele documente: 
a) declaratia de avere; 
b) declaratia de interese; 
c) raportul anual de activitate. 



SECTIUNEA a 3-a 
Sanctionarea consifierilor locali 
Art. 88. • Alel?ii locali raspund, In condi1iile 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 fac parte !?i pentru hotararile Consiliului Local pe care le-au votat. 
(2) Tn procesul-verbal al ~edintei Consiliului Local va fi consemnat rezultatul votului, 
iar, la cererea consilierului local, se va mentiona in 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 ~edinta; 
e) excluderea temporara de la lucrarile Consiliului 9i ale Comisiei de specialitate: 
f) diminuarea indemnizatiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni; 
g) retragerea indemniza1iei lunare pentru una sau doua luni. 
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se aplica de catre pre!?edintele de ~edinµi, 
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 ~i 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 !?i 11 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 vor fi chemati la ordine. 
(2) Chemarea Ja ordine se inscrie in procesul-verbal de ~edinta. 
Art. 93. • (1) lnainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de catre 
pre~edintele de ~edinta sa i~i retraga sau sa exp!ice cuvantul ori expresiile care au 
generat incidentul ~i care ar atrage aplicarea sanctiunii. 
(2) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate 
de pre~edi~tele 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, ii va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta 
nemotivata de la sedinta. 
Art. 95. • (1) in c~zul 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 indemnizatiei de ~edinta pe perioada respectiva. 
Art. 98 .• ln caz de opunere, interzicerea participarii la i;;edinte se executa cu ajutorul 
fortei publice puse la dispozitia pre!?edintelui de !?edinta de catre Primar. 
Art. 99. • Pentru mentinerea ordinii in l?edintele Comisiilor de specialitate, pre~edin1ii 
acestora au aceleaf?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. - Calculul termenelor prevazute in Regulament se realizeaza conform art. 
181-
183 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu 
modificarile !?i 
completarile u lterioare. 
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. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
OTELAS CONST ANTIN 

CONTRASEMNEAZA PTR. LEGALITATE 
SECRET AR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 

FAIC R.EIH..AN 



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. / _ __ _ 

PRIMARIA COMUNEI Tarlungeni 
SECRETARUL GENERAL 
CA TRE Comisia ............... . 
Doamnei/Domnului pre$edinte, 
Spre $fiinfa doamneVdomnului 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. 
Oocumentul trimis pentru avizare/ elaborarea unui raport 
Initiator 
Data limit.a pentru adoptarea avizului/raportului 
1. P.H.C.L .... nr ... ./ ... privind ... primarul 
2. P.H.C.L. nr . .. ./. .. privind ... consilierul local ... 
3. Petitia nr ... ./. .. din partea ... -
4 .... 
Nota: In varianta In care Consiliul Local alege ca mod de comunicare po~ta 
electronica partea cu semnatura nu mai este necesara. 

Secretarul General al Comunei Tarlungeni 
(prenumele ~; numele) 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
OTELAS CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZA PTR. LEGALTTATE 
SECRETARGENERALAL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 
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Anexa nr. 2 
la Reguramentul de organizare ~i functionare a Consiliului Local Tarlungeni, Jud. 
Brasov 

ModeJ al adresei prin care comisia de specialitate transmite Secretarului 
General documenter e prod use de ace as ta 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
Comisia .............. . 
Nr. I --- ---
CATRE SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
Stimata(e) doamn{Jldomnule .. . 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 9i 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 Comisiei pentru subiectele dezbatute, respectiv· 
Nr. crt. 
Documentul trimis spre analiza 
Numarul de inregistrare al avizului/raportului 
Tipuf avizului/recomandarea raportului 
Amendamente 
1. P.H.C.L.3 nr . .. ./ ... privind ... 04 favorabil o nefavorabil o DA nr. _ 
oNU 
2. P.H.C.L nr. .. ./ ... o favorabil o nefavorabil o DA nr. 
oNU 
3. Petitia nr .. . .! ... din partea ..... . 
4 .... .. . 
pre9edintele Comisiei ... , 
(prenumele 9i numeJe) 

~ 

Nota: in varianta in care Consiliul Local alege ca mod de comunicare po~ta 
electronica partea cu semnatura nu mai este necesara. 
1 Se completeazc1 cu prenumele ~i numele secretarului general. 
2 Se completeaza cu denumirea r.omisiei de speciaiitate. 
3 Proiectul de hotarare a Consiliului Local. 
4 Se bifeaza cu ,,X'" varianta care corespunde 
secretarul Comisiei ... , 
(prenume/e $i numele) 

~ ...................................................... . 

PRESEDINTE DE SEDINTA,,.,.-----:-- CONTRASEMNEAZA PTR. LEGALIT ATE 
OTELAS CONSTANTIN -~OM A t.; 
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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 .. . I ... privind .......... . 
Avand fn vedere ... s 
fn 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 l?i functionare a Consiliului Local, 
Comisia ... 6 adopta urmatorul aviz. 
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil proiectul de hotarare a Consiliului Local nr 

I ... 1 privind ... s cu ... s /fara 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. 

prel?edintele Comisiei ... , 
(prenumefe $i numele) 

RS 

s Se completeaza cu urmatoarele: 
a) motivarea in fapf !,ii drept a avizului; 
b) temeiurile juridlce pe baza i;;l Tn executarea carora proiectul de hotarare poate 11 adopfat; 
c) operatiunile administrative ~i/sau materiale prealabile ~ilsau ulterioare adoptarii hotararii. 
s Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate. 
1 Se completeaza cu numarul de lnregistrare ~i data inregistrarii proiectului de hotarare a Consiliului Local in 
Registrul 
privind proiectele de hoUirari ale Consiliului Local. 
a Se completeaza cu titlul proiectului de hotarare a Consiliului Local. 
9 Se completeaza cu numarul de amendamente care au fost adoptate de catre comisia de specialitate 
10 Se completeaza, dupa caz, cu tipu/ ~i denumirea un1tatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

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

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

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

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

Data adoptirii avizului/raportului 

Documentuf Rezultatul analizei 
1 

Aviz pentru P.H.C.L.13 nr ... ./ ... privind ... 
Aviz favorabil cu .. .. ... amendamente/ nefavorabil .. . 
Ra port privind analiza situa~iei ... realizat In baza Hotararii Consiliului Local nr ... ./. .. 

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

Aviz favorabil/nefavorabil 
11 Registre!e pe fiecare an se tin in format electronic. 
12 Se comple1eaza cu denumirea comisiei de specialitate. 
13 Proiectul de ho1arare a Consiliulul Local. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
OTELAS CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZA PTR. LEGALITATE 
SECRET AR GENERAL AL UAT 
COMUNATARLUNGENI 

FAICREIHAN 



Anexa nr. 5 
la Regulamentul de organizare !?i functionare a Consitiului Local Tarlungeni, Jud. 
Brasov 

Model al documentului de convocare la •edinta Consiliului local pentru 
consillerii locali 

PRIMARUL ... 14 
Anexa15 la Dispozifia Primarului nr . .. ./ ... 
INVITATIE 

' Stimate dle/dna consilier local ... 1s, 

ln temeiul art .... 11, ... 1sva invita la ~edinta ... 19a Consiliului Local care va avea locin 
... 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 at !?edintei anterioare. 
2. Tntrebari, interpelari ~i raspunsuri. 
3. Proiectul de hotarare a Consiliului Local nr .. . .! .. . privind ... 
4 .... 

Diverse. 
H Se completeaz~ cu tipu! ~i denumirea uniti!,ii/subdiviziunii administrativ-teri1oriale. in cazul in care convocarea 
este 
realizata de catre eel pu1in o treime din numarul consilierilor locali In functie, in loc de primar se completeazirt cu 
sintagma 
,,Cpnsilierii locali", urmat~ de prenumele {ii numele celor care au avut initiativa de convocare a Consiliului Local. 
is In cazul In care convocarea este realizata de primar, documentul de convocare este cuprins in anexa dispoziVel 
primarului 
prin care se face convocarea Consiliului Local. 
is Se completeaza cu prenumele ~i numele consilierului local. 
11 Se completeaza, dupa caz, cu temeiul juridic din Codul administrativ cu privire la tipul ~edin'91or Consiliului 
Local ~i 
persoana/persoanele care fac convocarea, respect iv cu art. 133 alin. (1) in cazul ~edintelor ordinare convocate de 
primar, cu 
art. 133 alin. (2) lit. a) sau c} in cazul ~edin~elor extraordinare convocate de primar sau art. 133 alin. (2) lit. b) in 
cazul 
~edintelor extraordinare convocate de eel putin o treime din numarul consilierilor locali in functle. 
1a Se completeaza cu persoana/persoanele care fac convocarea, respectiv primarul sau prenumele ~i numele 
consilierttor 
locali. 
19Se completeaza., dupa caz, cu tipul !}edintei Consiliului Local, respect1v ordinara sau extraordinara. 
20 Se completeaza cu locul de desfa!}urare a l?edintei Consiliului Local. De ex.: Sala de $edin1e a Primariei. 
21 Se completeaz~ cu data in care va avea loc ~edinta Consiliului Local. 
22 Se completeaza cu ora la care va avea loc ~edinta Consiliului Local. 
2a Se completeaza cu num~rul ~edintei Consiliului Local din actualul mandat. 
24 Se completeaza cu numarul mandatului Consiliului Local avand ca referinta primele alegeri locale din anul 
1992, care 
reprezinta primul mandat. Pentru uni1alile administrativ-teritoriale infiintate dupA 1992 pr;mul mandat este eel de 
du pa 
primele alegeri de la Tnfiintare. 
Anexat invitatiei regasi\i materialele aferente !?edintei Consiliului Local. Puteii sa formulati amendamente 
la proiectele de hotarM ale Consiliului Local tnscrise in proiectul ordinii de zi ~ sa le transmite\I 
Secretarului General la adresa de po~ta electronica primaria.tarlungeni@yahoo.com 
Cu deplina colegialitate, ..--~ 
PRESEDINTE DE SEDJNT · . \2-- ~~~tR._.·\SEMNEAZA PTR. LEGALi! ATE 
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Anexa nr. 6 
la Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului Local Tarlungeni, Jud. 
Brasov 

Model al registrului de evident.a a proiectelor de hotarari ale Consiliului Local 
RegistrUh5de evidenta a proiectetor de hotarari ale Consiliului Local pe anul ... 

Nr. de inregistrare 

Data inregistririi 

Functia, prenumele 'i numele inipatorului 

Titlul proiectului de hotarare a Consiliului Local 

Avizele comisiilor de specialitate sesizate2a 

Structura/persoana din aparatul de specialitate a primarului responsabila cu 
elaborarea raportului compartimentului de resorb1 

Alte avize necesare conform legiha 

Numarul de amendamenth 

Data dezbaterii in 'edinta Consiliului Local 

Finalizarea proceduriho 
1. 
2. 

2s Registreie pe fiecare an se tin in format electronic. 
26Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate sesizata precum ~i numarul ~i data avizului din partea 
comisiei de specialitate . 
21 Se completeazcl\ cu denumirea structurii a~a cum este aceasta trecuta in structura functiona/a a 
unitatiilsubdivlziunii adminis1rativ-teritoriale sau cu functia . prenumele !?i numele 
persoanei de speciaiitate care realizeaza raportul compartimentului de resort, precum l!-i numarul ~data 
inregistrarii acestuia. 
2s Se trece emitentul l}i numarul ~i data inregistrarii avizufui la emitent. 
2s Se completeaza cu numarul de amendamente formulate pentru dezbaterile din plenu! Consiliului Local 
ao ln cazul in care ini~atorul i~i retrage proiectul de hotarare a Consiliului Local se face mentiunea .,ratras". Jn 
cazul In care proiectul de hotarare a Consiliului Local este respins se 
completeaza cu menfiunea .. respins" iar in cazul adoptarii se face mentiunea ,,adoptat pn"n hot~rarea nr. . ../. .. u. 

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA PTR. LEGALITATE .,,..----· 
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Anexa nr. 7 
la Regularnentul de organizare ~i functionare a Consiliului Local Tarlungeni, Jud 
Brasov 

Model al registrului de evidenta a hotaririlor Consmului Local 
Registru'31 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 \ji numele initiatorului 

Evenimente ulterioare adoptarii32 
1. 
2. 

31 Registrele pe fiecare an se tin in format electronic. 
:12 in cazul In care ulterior adoptarii hotararii aceasta sufera modificari, completan sau abrogare, In aceasta 
coloana se tree toate aceste evenimente men~onandu-se. In ordine cronologlcll, tipul evenimentului, precum $i 
numarul ~i anul hotararii Consiliului Local care afecteaza actul administrativ in cauz~. 
De exemplu: 
.. 1. modificata prin Hotararea Consilluiui Local nr. 4512019; 
2. modificat~ ~i comp/etata prin Hotararea Consiliului Local nr. 5512019; 
3. abrogatli prin Hot/1rarea Consiliului Local nr. 8212D19n. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
OTELAS CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZA PTR. LEGALIT ATE 
SECRETARGENERALAL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 

FAIC REIHAN 



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

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

PROCEDURI OSLIGATORll ULTERIOARE ADOPTARU HOTAAARll CONSfLIULUI LOCAL NR •.. . / ..• 33 

OPERAflUNI EFECTUATE 
Data 2Z/LlJAN 
Semnitura persoanei responsabile sa efectueze procedura 

1 Adoptarea hotararih ) s-a facut cu majoritate ci simpla o absoluta o calificata34 
.. . I ... I ... 

2 Comunicarea catre prlmaru/ comunei2i 
... / .. ./ ... 

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

4 Aducerea la cuno~tin{a publica4+5l 
.. .!. .. !. .. 

5 Comunicarea. numai In cazu! celei cu caracter individual4+:;J 
... / .. ./ ... 

6 Hotararea devine obligatoriesJ sau produce efecte juridice7), dupa caz 
.. .I ... ! ... 

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1' art. 139 alin. (1 ): .ln exeroitarea atribufiifor ce Ii revin, Consiliul Local adopfa hotariJri, cu majoritate absoluta sau 
simpla, dupa caz. ';· 
(2) Prin exceptie de la prevederife a/in. (1), hotfirari/e privind doMndirea sau instrainarea dreptului de proprietate 
In 
cazuf bunurilor imobile se adopta de Consifiul Local cu majoritatea ca/ificata definita la art. 5 lit. dd), de doua 
treimi din 
numaruf consilien7or focali in funcfie. 
21 art. 197 alin. (2): ,,Hotararife Co~s11iului Local se comunica primarului. ':· 
3i art. 197 a/in. {1), adaplat: Secretarul general al comunei comunica hota.rarile Consiliului Local al comunei 
prefectului in eel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotararile ... se aduc la cuno~tinta publica ~i se comunica, in condi\iile legii, prin grija 
secretarului general al comunei.; 
si art. ·t 99 alin. (1 ): .Comunicarea hotartlrilor .... cu caracter individual catre persminele carora Ii se adrescazli se 
face !n eel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale cl§tre prefect."; 
6) art. 1 SS alin. (1): ,,Hotararile ... cu caracternormativ <ievin obligatorii de la data aducerii for la cuno~tin(a 
publica. ·:· 
7J art. 199 alin. (2): .. Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicar# catre 
persoanele carora Ii se adreseaza." 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,. /~0,'\TRASEMNEAZA PTR. LEGALITATE 
OTELAS CONSTANTIN , ~~~· · ' ~ /.~ SECRETAR GENERAL AL UAT ,,,_/ r ' ~-. -1 ' ~ 'OMUNA TARLUNGENI 

(Jy;&f ~ ' ,~,.f:~~') FAICREIHAN 
~l i ' ·.,dli/ ,tiff ~· . 

C"l ~\ itZ. ·//· ~ ' 0 ' ' 
o?'.l-si ''-v~~...;;;....., .·· · 
1-~.s'~~"'v '?: . 

I/.. COM. 0 ' 
...... J .U L •. ": 



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

Model al amendamentului la un proiect de hotirare a Consiliului Local 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 

----------
/nifiator(i): 

(func]ia, prenumele ~i numele) 
Tip amendament: o modlficare 
o completare 

---------- -

AMEN:VAM:ENT Nil • ••• 
la proiectul de hotarare a Consitiului Local nr .... / ... 
privind ... 
Text original 
Text modificat 
MoUvape: 

semnatu ra initiatorului' 

25 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
OTELAS CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZA PTR. LEGALITAl'E 
SECRETAR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 

FAICREIHAN 



PRIMARIA COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinuluinr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni, jud. Bra~;ov; cod postal: 507220 

PROIECT DE HOTARARE 
Nr. 3 din 23.11.2020 

privind constituire comisii de specialitate Consiliul Local Tarlungeni. 

Subsemnatul Be~chea Severius-Florin - Primar al Comunei Tarlungeni, 
Vazand: 

referatul nr. 3/23 .11.2020 privind initierea unui proiect de hotarare privind constituire comisii 
de specialitate Consiliul Local Tarlungeni, 
Raportul de specialitate intocmit de secretarul general al comunei Tarlungeni nr. 3/23.11.2020, 
privind constituire comisii de specialitate Consiliul Local Tarlungeni, 

A vand in vedere: 
prevederile Regulamentul de organizare ~i functionare a Consiliului Local Tarlungeni, 

aprobat prin Hotararea Consiliului Local Tarlungeni nr. 17 /31.03.2020, 

In temeiul art. 124, art. 125, art. 126 ~i art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, propun urmatorul; 

PROIECT DE HOTARARE 

Art. 1. Se aproba componenta comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tarlungeni, in 
numar de 3 comisii de specialitate pe domenii de activitate. 

1.1. Comisia de specialitate nr. I - Comisia pentru Agricultura, Activitati economico-financiare, 
Activitati socio-culturale ~i culte: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

1.2. Comisia de specialitate nr. II - Comisia pentru Invatamant, Sanatate ~i Familie, Amenajarea 
Teritoriului ~i Urbanism, Munca ~i Protectie Sociala: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1.3. Comisia de specialitate nr. III - Comisia Juridica ~i de Disciplina, pentru Protectia Copilului 
Tineret ~i Sport, Protectia Mediului ~i Turism 
1. 
2. 
3. 



4. 
5. -

Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata de catre cei interesati la instanta de contencios 
adrninistrativ 'in conditiile Legii nr. 554/2004, cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare; 

Art.3. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nurnar de ................. voturi ,,pentru,, 
.................. ,,irnpotriva ~i ......... ..... abtineri din nurnarul total de 16 consilieri In functie, .................... . 
consilieri locali fiind prezenti. 

Art. 4 Prezenta hotarare se cornunica: 
Prirnarului Cornunei Tarlugeni, jud. Bra~ov; 
Institutia Prefectului Jud. Bra~ov; 
Se publica pe pagina de internet a Cornunei Tarlungeni www.cornunatarlungeni.ro, 

Primar, 
Be~chea Severius-Florin 

Nr. 
Crt. 

OPERATIUNIEFECTUATE 

0. 1 

1. Adoptarea hotararii 

2. 
Cornunicarea catre Primarul cornunei 
Tarlungeni 

3. 
Comunicarea catre Prefectul judetului 
Bra~ov 

4. Aducerea la cuno~tinta publica 

5. 
Comunicarea, numai 'in cazul celei cu 
caracter individual 

6. 
Hotararea devine obligatorie sau produce 
efecte iuridice, dupa caz 

Avizat Secretar General, 
Faic Reihan 

DATA 
Semnatura persoanei 

ZZ/LL/AN 
responsabile sa efectueze 

procedura 

2 3 

...... ./ ...... ./2020 

...... ./ ...... ./2020 

...... ./ ...... ./2020 

. ..... ./ ...... ./2020 

....... / ...... ./2020 

...... ./ ...... ./2020 

I 
I 

I 



PRIMARIA COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinuluinr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni, jud. Br~ov; cod postal: 507220 

Aprobat, 
Primar, 

Be~chea Severius-Florin 

Nr. 3/23.11.2020 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind constituire comisii de specialitate Consiliul Local Tarlungeni 

Avand in vedere prevederile Incheierii Civile din data de 19.10.2020 data in Dosarul nr. 

18990/197 /2020, pronuntata de catre Judecatoria Bra~ov prin care au fost validate mandatele 

consilierilor locali ~i supleantului in cadrul Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, 

Vazand Procesul verbal nr. 17392/28.10.2020 al ~edintei privind ceremonia de constituire a 

Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, 

Tinand cont de Ordinul Prefectului Jud. Bra~ov nr. 868/28.10.2020 privind declararea ca legal 

constituit a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni, 

in conformitate cu prevederile art. 124 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare, care stipuleaza faptul ca ,, (1) Dupa constituire, consiliul local 

i$i organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, in termenul stabilit prin 

regulamentul de organizare # funcfionare a consiliului local. 

(2) Pot Ji membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 

(3) Operafiunile desfa$urate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, 

domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numarul $i denumirea acestora, 

numiirul membrilor fiecarei comisii $i modul de stabilire a locurilor ce revin fieciirui grup de 

consilieri sau consilieri independenfi, precum $i componenfa nominalii a acestora se stabilesc prin 

hotiirdre a consiliului local, cu respectarea configurafiei politice de la ultimele alegeri locale. 

Numarul membrilor unei comisii este intotdeauna impar. 



(4) Numiirul locurilor ce revine fieciirui grup de consilieri sau consilierilor independenfi in 

fiecare comisie de specialitate se stabile§te de ciitre consiliul local, cu respectarea configurafiei 

politice de la ultimele alegeri locale. 

(5) Nominalizarea membrilor fieciirei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a 

consilierilor independenfi de ciitre consiliul local, avdndu-se in vedere, de regulii, opfiunea acestora, 

pregiitirea lor profesionalii §i domeniul in care fyi desfo§oarii activitatea. in funcfie de numarul 

membrilor consiliului, un consilier poate face parte din eel pufin o comisie §i din eel mult 3 comisii, 

dintre care una este comisia de bazii. " 

in temeiul prevederilor art. 125, art. 126 ~i art. 196 alin. (1), Ii. a) din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare,. 

1. Comisia de specialitate nr. I - Comisia pentru Agricultura, Activitati economico
financiare, Activitati socio-culturale ~i culte: 

2. Comisia de specialitate nr. II - Comisia pentru invatamant, Sanatate ~i Familie, 
Amenajarea Teritoriului ~i Urbanism, Munca ~i Protectie Sociala: 

3. Comisia de specialitate nr. III - Comisia Juridica ~i de Disciplina, pentru Protectia 
Copilului Tineret ~i Sport, Protectia Mediului ~i Turism 

Fata de cele mentionate anterior, consider ca proiectul de hotarare initiat de Primar, este in 

conformitate cu prevederile legale in vigoare ~i propun Consiliului Local al Comunei Tarlungeni 

adoptarea Hotararii in forma propusa. 

intocmit, 
Secretar General 

Faic Reihan 



PRIMARIA COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinuluinr. 2, sat Tarlungeni, com. Tarlungeni, jud. Bra~ov; cod postal: 507220 

Nr. 3/23.11.2020 

REFERAT 
de aprobare Proiect de Hotarare privind constituire comisii de specialitate 

ale Consiliului Local Tarlungeni 

Avand in vedere prevederile art. 124, art. 125, art. 126 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, propun initierea unui proiect de hotarare 

avand ca obiect: 

Proiect de Hotarare privind constituire comisii de specialitate 

ale Consiliului Local Tarlungeni 

Astfel, dupa intocmirea raportului de specialitate, proiectul de hotarare va fi prezentat spre 

dezbatere ~i aprobare plenului Consiliului Local al comunei Tarlungeni. 

·.·-=;,frimar, 
Be~cl~e~ S~verius-Florin 

~-


