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

HOTARAREAnr.17 
Din data de 31.03.2020 

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

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, judetul Bra~ov, intrunit in ~edinta ordinara, in 
data de 31 martic 2020, orele 14,00; 

Tinand seama de Proiectul de Hora.rare si de 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 'intocmit 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 

57/2019 privind Codul administrativ; 
• prevederilor Legii nr. 52 I 2003 privind transparenta dccizionala in administratia 

publica; 
Luand act de A vizul favorabil al Comisiilor de speciaJitate nr. 1. 2, 3 ale Consiliului 

Local Tarlungeni; 
In unna dezbaterilor din cadrul sedintei ; 
In temeiul prevederilor art. 13 9, alin. 1, alin. 3, lit. i, alin. 5, lit. c, art. 1 96 alin. 1 lit. a 

din OUG m. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ, 

HOTARA~TE: 
Art. 1. (1) Se aproba Rcgttlamentul de Organiza.re ~i Functionare a Consiliului Local al 

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

Art. 2. (1) Prezentul Regulament va intra in vigoare la data adoptiirii, cu exceptia art. 3 
- 9, care intra in vigoare la data desra~urarii 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 Regulamentului de organizare ~i functionare al Consiliului Local al Comunei 
Tarlungeni, cu exceptia art. 10 - 16, care se abroga Ja data des!a~urarii alegerilor pentru 
autoritatile administraJiei publice locale care se organizeaza incepand cu anul 2020. 

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

Art. 4. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetul Brasov ~ 
autoritatilor intercsate ~i se aduce la cuno~tinla publica prin grija Secretarului General al UAT 
Com1ma Tarlungeni. 

Art. 5. Prezenta hotarare ·a fost adoptata cu un rrurnar de 14 voturi « pentru », 0 
« impotriva » si 0 abtineri din num M ~ 5 consilieri in functie, 14 consilieri locali ti.ind 
prezenti. ~ 0 ~I-<! 

Pre~edinte de ~edinta, ~ .\( 
OTELAS CONST ANTIN 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
SECRET AR GENERAL AL UAT 

COM UNA T ARLUNGENI, 

FAIC REIHAN 



ANEXA LA HCL TARLUNGENI NR. 17 DlN DATA DE 31.03.2020 

REGULAMENTUL 
DE ORGANIZARE ~I FUNCTIONARE 

A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI, JUD. BRASOV 

CAPITOLUL I 
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 incredintat. 
(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret ~i liber exprimat de 
catre cetatenii cu drept de vot ai Comunei Tarlungeni, potrivit legii pentru alegerea 
autoritatilor administra\iei publice locale. 
(3) Participarea consilierilor locali la activitatea Consiliului Local are caracter public ~i 
legitim, fiind in acord cu interesele generate 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 mandatului lor, 
ace~tia indeplinesc o functie de autoritate publica ~i sunt ocrotiti de lege, beneficiind 
de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care lndeplinesc o functie ce implica 
exercitiul autoritatii de stat. De aceea~i protect.ie juridica beneficiaza !?i membrii familiei 
- sot, sotie !?i copii - In cazul in care agresiunea impotriva acestora urmare!?te 
nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului local in legatura cu exercitarea 
mandatului sau. 
Art. 2. - (1) Consiliul Local Tarlungeni are, conform legii, un numar de 15 consilieri 
locali. 
(2) Sediul Consiliului Local este la adresa: sat Tarlungeni, str. Zizinului nr. 2, Com. 
Tarlungeni, Jud. Brasov. 
(3) - In sensul prezentului regulament, termenii ~i expresiile de mai jos au urmatoarele 
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 urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
e) colectivitatea locala - totalitatea locuitorilor Comunei Tarlungeni; 
f) Consiliul Local - Consiliul Local al Comunei Tarlungeni; 
g) cvorumul - numarul minim de membri prevazut de lege pentru 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 fractiei/procentului stabilite/stabilit prin lege sau 
Regulament la totalul membrilor Consiliului Local stabilit in condi1iile legii; 
k) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din totalul 
membrilor prezenti la o ~edinta a Consiliului Local, cu conditia Tndeplinirii cvorumului; 
I) proiect de hotarare - proiect de hotarare a Consiliului Local al Comunei Tarlungeni; 



m) Regulamentul - Regulamentul 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 legii, Consiliul Local se constituie In eel mult 60 de zile de la data 
desfa~urarii alegerilor autoritatilor administratiei publice locale. Anterior constituirii 
Consiliului Local, mandatele consilierilor locali declarati alesi 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 convoca~i, conform legii, de catre Prefect pentru ~edinta 
privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Tn eel mult 5 zile de la comunicarea 
lncheierii judecatoriei ori a comunicarii hotararii tribunalului, dupa caz, prevazute in 
Codul adrninistrativ, dupa caz, in situa,ia In care numarul mandatelor de consilier local, 
validate, este mai mare decal primul numar natural strict mai mare decat jumatate din 
numarul membrilor Consiliului Local stabilit potrivit Codului administrativ $i prevazut la 
art. 2 alin. (1). 
(4) Convocarea consilierilor locali declarati ale~i. pentru !?edinta de constituire, se face 
de catre Prefect, prin ordin. La ~edinta de constituire pot participa: 
a) Prefectul sau reprezentantul sau; 
b) Primarul in functie; precum ~i. dupa caz. 
c) candidatul declarat ca~tigator la alegerile pentru functia de Primar. 
(5) Dupa primirea ordinului Prefectului privind convocarea consilierilor locali, 
Secretarul general comunica consilierilor locali ale caror mandate au fost validate data 
~i ora $edintei privind ceremonia de constituire convocata de Prefect, care are loc la 
sediul Consiliului Local. 
(6) $edinta de constituire este deschisa de Prefect sau de reprezentantul acestuia, 
care ll invita pe eel mai In varsta dintre consilierii locali al carui mandat a fost validat, 
precum !?i pe cei 2 asistenti ai acestuia sa preia conducerea lucrarilor ~edintei. Asistenti 
ai pret?edintelui de varsta sunt desemnati cei mai tineri consilieri locali ale caror 
mandate au fast validate. Consilierii locali care intra sub incidenta prezentului alineat 
se identifica de catre Secretarul general care pune la dispozitia Prefectului sau a 
reprezentantului acestuia lista cu cele 3 persoane. 
(7) in situatia Tn care pana la data !?edintei de constituire a fast facuta 
validarea/invalidarea alegerii Primarului, pre!?edintele de varsta invita Secretarul 
general sa prezinte rezultatul validarii sau invalidarii Primarului. 
(8) Tn cazul validarii alegerii Primarului, acesta este invitat sa depuna juramantul 
prevazut la art. 4 du pa care-I semneaza. Purtarea e~arfei tricolore de catre Prirnar 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 dorinta de a lua cuvantul cu privire la acest moment. 
(11) in cazul in care validarea alegerii Primarului a fast facuta pana la !?edinta de 
constituire legal intrunita, iar acesta nu poate participa, Primarul declarat ales depune 



juramantul 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 tarii $i sa fac, cu buna
credinfa, tot ceea ce sta in puterile $i priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei 
Tarlungeni. A~a sa imi ajute Dumnezeu!" 
(2) Juramantul este imp rim at 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 
lnmaneaza 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) in cazul in care numarul consilierilor locali care au depus juramantul in condi1iile 
alin. (1) este mai mic decat primul numar natural strict mai mare decat jumatate din 
numarul membrilor Consiliului Local stabilit potrivit art. 2 alin. (1), Prefectul convoaca 
consilierii locali pentru o a doua ~edinta privind ceremonia de constituire In termen de 
20 ~e zile de la data primei !?edinte. 
(3) In cadrul celei de a doua ~edinte pot depune juramantul consilierii locali validati 
care au absentat de la prima ~edinta ~i supleantii ale carer mandate au fost validate in 
conditiile Codului administrativ ~i consilierii locali validati 1n conditiile Codului 
administrativ !?i care nu au fast convocati la prima !?edinta de constituire a Consiliului 
Local. 
(4} Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3) consilierul local declarat ales care nu a putut 
depune juramantul, ca urmare a 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 forta 
majora, cum ar ti inundatii sau alte catastrofe care au Tmpiedicat deplasarea, deces in 
familie ori alte situatii similare. Motivarea absentei se face in scris, printr-o declaratie 
pe proprie raspundere, cu anexarea documentelor doveditoare, dupa caz. 
(5) Consilierul local al carui mandat a fost validat care nu depune juramantul nici in 
cea de a doua !?edinta privind ceremonia de constituire ori in conditiile prevazute la 
alin. (4) sau care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. 
(6) Locurile consilierilor locali declarati ale~i ale caror mandate nu au fast validate sau 
care sunt considerati demisiona\i de drept !?i care nu pot ti completate cu supleanti se 
declara vacante prin ordinal Prefectului in termen de 5 zile de la prima !?edinta ordinara 
a Consiliului Local. 
Art. 6. - (1) Consiliul Local este legal constituit daca numarul consilierilor locali care au 
depus juramantul in conditiile art. 5 alin. (1) - (3) este mai mare decat primul numar 
natural strict mai mare decat jumatate din numarul membrilor Consiliului Local, stabilit 
potrivit art. 2. 
(2) Data constituirii Consiliului Local este considerata data desfa!?urarii primei ~edinte 
privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, respectiv a celei de a doua, dupa 
caz. 
(3) in termen de 3 zile de la data constituirii Consiliului Local, in conditiile alin. (2), 
Prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii condi1iilor legale de constituire 



a Consiliului Local. care se comunica Secretarului general ~i 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 conditiilor 
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 locali in 
functie Ii se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al Consiliului 
local, semnata de Primar. 
(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti ale~i ai 
colectivitatii locale, pe care au dreptul sa Tl 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 1ncetarea mandatului cu titlu evocativ. 
Art. 9. - (1) Calitatea de consilier local Tnceteaza de drept Tnainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, in urmatoarele cazuri: 
a) demisie ; 
b) constatarea ~i sanctionarea, in conditiile legii, a unei stari de incompatibilitate; 
c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ- teritoriala. inclusiv ca urmare 
a reorganizarii acesteia; 
d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 ~edinte ordinare 9i/sau extraordinare 
consecutive ale Consiliului Local, desfa9urate 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. Tn 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 calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor 
nationale pea carei lista a fost ales; 
k) condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savar~irea unei 
infractiuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul caruia a fost ales. 
indiferent de pedeapsa aplicata ~i de modalitatea de individualizare a executarii 
acesteia; 
I) deces. 
(2) Tn situa\iile prevazute la alin. (1) lit. a), c} -f) ~i I) constatarea incetarii de drept a 
mandatului de consilier local, precum ~i 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 ~edinta a Consiliului Local 
desfa~urata dupa aparitia evenimentului. Hotararea Consiliului Local este comunicata 
de lndata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, in conditiile 



Codului administrativ, precum !?i consilierului local. Aceasta hotarare nu se supune la 
vat, 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 Secretarul 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 111-LEA 
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL 
SECTIUNEA 1 
Pre~edintele de ,edinta 
Art. 10. - (1) Dupa declararea Consiliului Local ca legal constituit, se procedeaza la 
alegerea pre!?edintelui de !?edinta. care preia conducerea lucrarilor Consiliului Local. 
Aceasta ~edinta are caracter extraordinar. 
(2) Alegerea pre!?edintelui de ~edinta se face prin hotararea Consiliului Local adoptata, 
prin vat 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 pref?edintelui de ~edinta este de 3 luni. 
(4) Pe tot parcursul mandatului Consiliului Local, regula alegerii pre!?edintelui de 
~edinta este data de principiul rotatiei tuturor consilierilor locali, Tn ordinea alfabetica a 
numelui. 
(5) Tn 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 Tnlocuit 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, nominal, care 
este primul consilier local care indepline!?te atributiile de pre!?edinte de !?edinta. 
Art. 11. - (1) Pre~edintele de !?edinta are urmatoarele atributii principale: 
a) conduce !?edintele Consiliului Local; 
b) supune votului consiHerilor 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 !?edin~ei , asumandu-!?i responsabilitatea pentru 
veridicitatea celor consemnate; 
e) asigura, in timpul ~edin\elor, mentinerea ordinii ~i respectarea Regulamentului; 
f) supune votului consilierilor locali orice problema care intra In competenta de 
solutionare a Consiliului Local; 
g) semneaza procesul-verbal de numerotare !?i sigilare a documentelor care au fast 
dezbatute In ~edinta; 



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

SECTIUNEA a 2-a 
Delegatul satesc 
Art. 12. - (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali ale~i in Consiliul Local sunt 
reprezentati la ~edintele acestuia de un delegat satesc. 
(2) Delegatul satesc este ales pe perioada mandatului Consiliului Local de catre o 
adunare sateasca, constituita din cate un reprezentant al fiecarei familii, convocata ~i 
organizata de Primar ~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 ~edinta. 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 !?edintele Consiliului Local, delegatul satesc are dreptul la: 
a) o indemnizatie egala cu cea pe care o prime~te un consilier local; 
b) decontarea cheltuielilor pe care le efectueaza in indeplinirea mandatului lui, in 
conditiile legii. 
(5) Tri adunarea sateasca constituita potrivit alin. (2) se alege ~i un supleant al 
delegatului satesc care participa la ~edintele Consiliului Local, beneficiind de drepturile 
prevazute la alin. (3) f?i (4), in absenta delegatului satesc pe care ii inlocuie~te. Yn cazul 
in care delegatul satesc nu poate participa la !?edinta Consiliului Local, acesta are 
obligatia 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 l~i pastreaza statutul de consilier 
local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut. 
(4) Viceprimarul poate fi eliberat din func1ie 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 pu1in 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 ~i 
sustinerii candidaturii sale de catre cei care pot face propunerea ~i pentru realizarea, 
conform legii, a referatului de aprobare din partea initiatorului, precum ~i a raportului 
compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului: 
a) misiunea, viziunea ~i valorile Viceprimarului; 



b) un proiect de management prin care detaliaza viziunea, cuprinzand modalitatile de 
solutionare ~i de gestiune a treburilor publice de la nivelul unitatii/subdiviziunii 
adm inistrativ-teritoriale; 
c) atributiile Primarului pentru care potentialul candidat considera ca are competen1a 
necesara spre a-i fi delegate ~i pe care le va descrie $i detalia In proiectul de 
management. 
(6) Doar potentialii candidati care au lndeplinit prevederile alin. (5) pot fi propu$i de 
catre Primar sau de catre ceilalti consilieri locali pentru functia de Viceprimar. 
Potentialii candidati nu se pot autopropune pentru a fi candidati la functia de 
Viceprimar. 
(7) Viceprimarul fiind inlocuitorul de drept al Primarului, acesta din urma are prima 
optiune de a propune candidati la functia de Viceprimar. 
(8) Alegerea Viceprimarului se face prin vot secret pe baza de buletin de vot. 
Consilierul local voteaza ,,pentru" aplicand $tampila cu mentiunea ,,VOTAT" In 
patrulaterul care cuprinde prenumele ~i numele candidatului pe care II voteaza. El 
voteaza ,,contra" neaplicand ~tampila in patrulater. Are dreptul de a vota $i candidatul 
propus la functia de Viceprimar. 
(9) Prin grija Secretarului general se distribuie fiecarui consilier local prezent, cate un 
buletin de vot in care se inscrie prenumele ~i numele consilierului local propus pentru 
functia de Viceprimar, precum ~i apartenen\a sa politica. 
(10) Buletinele de vot pentru alegerea Viceprimarului, precum ~i ~tampila cu mentiunea 
,.VOTAT' se asigura prin grija Secretarului general. De asemenea, Secretarul general 
asigura orice alte materiale necesare exercitarii dreptului la vot de catre consilierii locali 
pe lntreaga durata a mandatului. 
(11) Numararea voturilor se face de catre Secretarul general. 
(12) in cazul in care rezultatul votului nu lndepline~te majoritatea absoluta, procedura 
de alegere a Viceprimarului, In conditiile alin. (7), se repeta cu o noua propunere intr
o sedinta ulterioara. 
(13) fn 'cazul in care trei propuneri consecutive realizate In conditiile alin. (7) nu 
intrunesc majoritatea absoluta, in urmatoarele ~edinte ordinare procedura de alegere 
se repeta cu propuneri din partea consilierilor locali, pana la desemnare. 
(14) fn cazul neintrunirii majoritatii absolute pentru alegerea Viceprimarului nu se 
realizeaza hotarare a Consiliului Local. 
(15) Viceprimarul este subordonat Primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, in 
situa\iile expres prevazute de lege. Tn aceasta 'calitate Viceprimarul raspunde in fata 
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 atribu\iile delegate de Primar in numele 
acestuia ~i nu in nume propriu. 
(17) Pe durata mandatului Viceprimarului, nerespectarea proiectului de management 
ori neaducerea la indeplinire a atributiilor delegate de catre Primar, precum !?i a celor 
realizate ca inlocuitor de drept al acestuia, constituie temei pentru eliberarea din functie 
a Viceprimarului. 
Art. 14. - Durata mandatului Viceprimarului este egala cu durata mandatului Consiliului 
Local. in cazul Tn care mandatul Consiliului Local inceteaza lnainte de expirarea 
duratei normale de 4 ani, lnceteaza de drept ~i mandatul Viceprimarului, fara vreo alta 
formalitate. 
Art. 15. - Eliberarea din functie a Viceprimarului se poate face de catre Consiliul Local, 
prin hotarare adoptata cu majoritate calificata de doua treimi din numarul consilierilor 



Tn 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 Tn 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 1ndeplinesc 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 1n numele unor partide care nu au participat 
la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra In Consiliul 
Local cu eel putin un consilier local. 
(6) in cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in Consiliul 
Local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. 
(7) Primarul, in functie de disponibilitate, pune la dispozitia grupurilor politice spatiile ~i 
logistica necesare desfa~urarii activitatilor politice in vederea exercitarii atributiilor 
legale ~i regulamentare. 

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

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

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

c) COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 • PTR. PROTECTIA COPILULUI, TINERET SI SPORT, 
PROTECTIA MEDIULUI SI TURISM, JURIDICA SI DE DISCIPLINA, APARAREA ORDINll SI LINISTll 
PU BLICE - 5 membri; 
(3) Comisia de specialitate de la punctul a) avizeaza proiectele de hotarari/realizeaza 

rapoarte pentru urmatoarele domenii: 
a) economie; 
b) buget finante; 
c) activitati socio-culturale; 
d) culte; 
e) agricultura. 
(4) Comisia de specialitate de la punctul b) avizeaza proiectele de hotarari/realizeaza 
rapoarte pentru urmatoarele domenii: 
a) invatamant; 
b) sanatate; 
c) familie; 
d) amenajarea teritoriului si urbanism; 
e) munca; 
f) protectie sociala; 



(5) Comisia de specialitate de la punctul c) avizeaza proiectele de hotarari/realizeaza 
rapoarte pentru urmatoarele domenii: 
a) juridic; 
b) de disciplina; 
c) tineret si sport; 
d) protectia copilului; 
e) protectia mediului 
f) turism 
g) apararea ordinii si linistii publice. 
Art. 18. - (1) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri locali sau 
consilierilor locali independenti 7n fiecare Comisie de specialitate se stabile!?te de catre 
Consiliul Local, 7n functie de ponderea acestora In cadrul autoritatii deliberative. 
(2) Nominalizarea membrilor fiecarei Comisii se face de fiecare grup de consilieri locali. 
Tn acest sens, in vederea realizarii proiectului de hotarare a Consiliului Local, liderii 
grupurilor politice din Consiliul Local convin, prin consens, asupra componentei fiecarei 
Comisii de specialitate tinand cont, pe cat posibil, de urmatoarele: 
a) reflectarea in fiecare Comisie de specialitate a configuratiei politice a Consiliului 
Local; 
b) optiunea consilierului local; 
c) pregatirea profesionala ~i domeniul in care consilierul local i~i desfa$oara 
activitatea; 
d) in functie de numarul membrilor Consiliului Local, un consilier local poate face parte 
din minim una ~i maxim trei Comisii de specialitate din care una este comisia de baza; 
e) echilibrul de gen; 
f) echilibrul de reprezentare a localitatilor componente ale Comunei Tarlungeni de 
catre consilieri locali cu domiciliul/re~edinta in aceste localitati. 
(3) Opera~unile desfa!?urate In cadrul procedurii de constituire a Comisiilor de 
specialitate, numarul membrilor fiecarei Comisii de specialitate, modul de stabilire a 
locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenti, 
precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarare a Consiliului 
Local. Tn. vederea realizarii proiectului de hotarare a Consiliului Local, precum ~i a 
instrumentelor de prezentare ~i motivare, rezultatul negocierilor politice prevazute la 
alin. (2) se transmite Primarului. 
(4) Pentru componenta Comisiilor de specialitate se 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, cate un pre~edinte ~i cate un secretar. 
(2) Pre~edintele sau secretarul pot fi revocati prin votul majoritatii absolute din 
respectiva Comisie de specialitate, urmand a se alege un nou pre~edinte sau secretar 
in conditiile 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 torma unui raport asupra altor probleme/insarcinari trimise de catre 
Consiliul Local spre analiza. 



(2) Comisiile de specialitate indeplinesc ~i alte atributii stabilite prin Regulament, 
precum ~i insarcinari date prin hotarari ale Consiliului Local, daca acestea au legatura 
cu domeniile lor de competenta. 
Art. 21. • (1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii 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, reprezentanti ai societa~lor ~i/sau ai regiilor autonome infiintate prin 
hotarari ale Consiliului Local ~i pot solicita Primarului incuviintarea participarii, dupa 
caz, a Administratorului public ~i/sau a personalului de specialitate din cadrul: 
a) aparatului de specialitate al Primarului; 
b) asociatiilor de dezvoltare intercomunitara sau al structurilor judetene cu 
personalitate juridica ale structurilor asociative ori la nivelul structurilor asociative ale 
autorita\ilor administratiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publica, 
angajat in baza acordurilor de cooperare in care unitatea administrativ-teritoriala este 
parte; 
c) institutiilor publice locale; 
d) operatorilor de servicii comunitare de utilitati publice. 
(4) Au dreptul sa participe la ~edintele Comisiilor de specialitate ~i consilierii locali care 
sunt membri Tn alte Comisii de specialitate sau persoanele care au facut propunerile 
ce stau la baza lucrarilor Comisiilor de specialitate. 
(5) $edintele Comisiilor de specialitate sunt, de regula, publice. Pre~edintele Comisiei 
poate hotarl ca la dezbaterile sale sa fie prezente ~i alte persoane interesate sau 
reprezentanti ai mass-media. 
(6) Comisia poate hotarT ca unele ~edinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea 
de zi sa se desfa~oare cu u~ile inchise. 
Art. 22. - (1) Pre~edintele Comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale: 
a) asigura reprezentarea Comisiei de specialitate Tn 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 specialitate; 
d) invita sa participe la lucrarile Comisiei de specialitate ~i alte persoane din afara 
acesteia, in conditiile art. 21 alin. (3); 
e) participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza problemele ce prezinta 
importanta pentru Comisia de specialitate pe care o conduce; 
f) sustine 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 desfa!?urarea !?edintelor fn bune conditii putand aplica sanctiunile prevazute 
de lege $i cele din Regulament. 
i) lndepline~te orice alte atributii referitoare la activitatea Comisiei de specialitate, 
prevazute de lege, de Regulament sau stabilite de catre Consiliul Local; 
j) comunica Secretarului general, in termen de trei zile de la desfa~urarea ~edintei 
Comisiei de specialitate, prezenta ~i procesele-verbale ale fiecarei $edinte ale 
Comisiei de specialitate. 
(2) in indeplinirea atributiei prevazute la alin. (1) lit. b) pre~edintele Comisiei de 
specialitate realizeaza convocarea Comisiei de specialitate: 
a) in ~edinte ordinare, In termen de 24 de ore de la convocarea ~edintelor ordinare ale 
Consiliului Local; 



b) In ~edinte extraordinare, in termen de 24 de ore de la convocarea ~edintelor 
extraordinare ale Consiliului Local sau de indata, dupa caz, in functie de modul de 
convocare a acestora; 
c) ori de cate ori considera necesar, in ~edinta extraordinara, cu eel putin 24 de ore 
inainte de data ~edintei. 
(3) Documentul de convocare a ~edin\elor Comisiilor de specialitate contine in mod 
obligatoriu urmatoarele: 
a) data ~i ora ~edin\ei: 
b) locul de desfa~urare a ~edin\ei; 
c) proiectul ordinii de zi a ~edin\ei. 
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 ~i ii informeaza pe pre~edinte asupra cvorumului necesar pentru 
adoptarea fiecarei hotarari ~i asupra rezultatului votarii; 
c) asigura redactarea avizelor, a rapoartelor, a proceselor verbale, a altar documente 
prevazute de lege precum ~i alte atributii de secretariat. 
(2) Secretarul Comisiei de specialitate indepline~te orice alte sarcini prevazute de 
regulament sau insarcinari stabilite de Comisia de specialitate sau de catre 
pre~edintele acesteia. 
Art. 24. - (1) Convocarea ~edintelor Comisiei de specialitate se face de catre 
pre!?edintele acesteia cu eel putin 24 de ore inainte de ~edinta sau de lndata 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 f?edintefe acesteia este 
obligatorie. 
(4) Tn caz de absenta nemotivata la ~edinta Comisiei de specialitate de baza, 
consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatia pe !?edinta respectiva. Daca 
absentele continua, fara a fi motivate, pre~edintele Comisiei de specialitate poate 
aplica sanctiunile disciplinare prevazute in competenta sa de Regulament sau poate 
propune Consiliului Local aplicarea altar sanctiuni disciplinare prevazute de lege, 
inclusiv lnlocuirea lul 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. w (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari ale Consiliului Local sau a 
celorlalte probleme repartizate Comisiei de specialitate, pre!;iedintele acesteia va face 
in cadrul ~edintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta 
nu este prezentata de initiator. 
(2) Secretarul Comisiei de specialitate va redacta, dupa caz. avizul sau raportul 
Comisiei de specialitate, pe baza amendamentelor ~i a propunerilor formulate de 
membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritate simpla. 
(3) Avizul Comisiei de specialitate asupra unui proiect de hotarare a Consiliului Local 
poate fi favorabil sau nefavorabil, in sensul de admitere sau de respingere a acestuia. 



(4) Avizul Comisiei de specialitate contine, in mod obligatoriu, urmatoarele: 
a) motivarea in fapt ~i drept a avizului; 
b) temeiurile ju rid ice pe baza l?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 l?ilsau 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 inregistrarii 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 tntocmit potrivit alin. (2) - (4) se prezinta Secretarului general. care se va 
ingriji de multiplicarea ~i difuzarea acestuia catre consilierii locali. 
(6) Avizele Comisiilor de specialitate sunt consultative in raporturile cu autoritatea 
deliberativa. 
Art. 27. -Votul In Comisiile de specialitate este, de regula, deschis. In anumite situatii 
Comisia de specialitate poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz ~i 
modalitatea de exprimare a acestuia. 
Art. 28. - (1) Lucrarile ~edintelor Comisiei de specialitate se consemneaza, prin grija 
secretarului acesteia, intr-un proces-verbal care, dupa incheierea $edintei, va fi 
semnat de catre pre$edintele ~i secretarul Comisiei de specialitate. 
(2) Pre~edintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale ~edintelor sa fie consultate 
de alte persoane interesate care nu au participat la ~edinta. cu exceptia proceselor
verbale lntocmite in ~edintele ale caror lucrari s-au desfa$urat cu u~ile inchise, daca 
au fost cuprinse pe ordinea de zi proiecte de hotarari sau propuneri de natura celor 
prevazute la art. 55 alin. (3). 
Art. 29. - Daca in urma dezbaterilor din ~edinta Consiliului Local se impun modificari 
de fond In continutul proiectului, pre$edintele de $edinta poate hotari retrimiterea 
proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate 
care a intocmit avizul, respectiv raportul. 
Art. 30. - Activitatea Comisiilor de specialitate poate fi verificata printr-o comisie 
speciala stabilita prin hotarare a Consiliului Local, la cererea a eel putin o treime din 
numarul din numarul consilierilor locali In functie. 

SECTIUNEA a 5-a 
Comisiile speciale 
Art. 31. - (1) Consiliul Local poate hotarl 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 alin. (1), obiectivele $i tematica 
activitatii acestora, perioada ~i modul in care vor lucra se stabilesc prin hotarare a 
Consiliului Local adoptata In conditiile prevazute la alin.(1). 
(3) Comisia de ancheta va prezenta Consiliului Local, la termenul stabilit de acesta, 
raportul intocmit in urma analizelor ~i verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca 
este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii sau masuri In domeniul 
supus analizei sau verificarii. 



Art. 32. - Operatiunile desf8$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 independen\i, precum $i 
componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotarare a Consiliului Local. 

SECTIUNEA a 6-a 
Alte dispozi1ii 
Art. 33. - Primarul participa la $edintele Consiliului Local $i are dreptul sa i$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 $edinta. 
Art. 34. - (1) Secretarul general participa, in mod obligatoriu, fara drept de vot, la 
$edintele Consiliului Local. Secretarului general ii revin urmatoarele atributii principale: 
a) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre Consiliul Local 
$i primar, precum $i intre ace$tia $i prefect; 
b) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, la cererea 
primarului sau a eel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie; 
c) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat fie personal ori prin delegarea de catre 
Primar a acestor sarcini altar persoane din aparatul de specialitate al Primarului; 
d) efectueaza apelul nominal !?i tine evidenta participarii la ~edinte a consilierilor locali. 
La $edin1ele ordinare ~i extraordinare ale Consiliului Local, prezenta este facuta de 
Secretarul general, iar la ~edintele Comisiilor de specialitate prezenta !?i evidenta 
participarii este transmisa Secretarului general de catre secretarul comisiei de 
specialitate respective printr-o lista de prezen~a care va contine data, prenumele $i 
numele consilierilor locali prezenti precum $i semnaturile acestora; 
e) consemneaza rezultatul votarii, pe care ii prezinta pre$edintelui de !?edinta; 
f) informeaza pre~edintele de !?edinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea 
fiecarei hotarari a Consiliului Local; 
g) avizeaza pentru legalitate orice proiect de hotarare a Consiliului Local; 
refuzul de avizare se prezinta In scris, conform legii, Consiliului Local/comisiilor de 
specialitate, iar daca este cazul, nu contrasemneza hotararile pe care le considera 
ilegale; 
h) intocme~te procesul-verbal al ~edintei Consiliului Local, pune la dispozitia 
consilierilor locali inaintea fiecarei ~edinte procesul-verbal al ~edintei anterioare, iar in 
termen de 3 zile de fa terminarea ~edintei afo;;eaza la sediul Consiliului Local !?i, dupa 
caz, pe pagina de Internet a Comunei Tarlungeni, www.comunatarlungeni.ro, o copie 
a procesului-verbal al $edintei. 
i) asigura Tntocmirea dosarelor de !?edinta. legarea, numerotarea paginilor, semnarea 
!?i sigilarea acestora, procedand la arhivarea acestora la sfar!?itul anului calendaristic; 
j) coordoneaza organizarea arhivei ~i evidenta statistica a hotararilor Consiliului Local; 
k) urmare~te ca la deliberarea $i adoptarea unor hotarari ale Consiliului Local sa nu ia 
parte consilieri locali care se lncadreaza in prevederile legale privind conflictul de 
interese. fl informeaza pe pre~edintele de ~edinta cu privire la asemenea situatii ~i face 
cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri; 
I) aduce la cuno!?tinta pre~edintelui de ~edinta , sanctiunile ce pot ti administrate, in 
temeiul legii l?i al regulamentului, consilierilor locali care au absentat nemotivat de la 
~edintele Comisiei de specialitate intrunite anterior ~i celor ce absenteaza nemotivat 
la $edinta curenta a Consiliului Local; 
m) contrasemneaza, in conditiile legii ~i ale Regulamentului, hotararile Consiliului 
Local pe care le considera legale; 



n) poate solicita Primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a 
$edintelor Consiliului Local; 
o) acorda Comisiilor de specialitate $i consilierilor locali, la solicitarea acestora, 
asistenta $i sprijin de specialitate in desfa$urarea activitatii, inclusiv la redactarea 
proiectelor de hotarari ale Consiliului Local. Asemenea obligatii revin $i aparatului de 
specialitate al Primarului. 
p) asigura comunicarea $i publicitatea proiectelor de hotarare $i a hotararilor 
Consiliului Local In termenele prevazute de lege $i de prezentul Regulament. 
(2) Secretarul General indepline$te orice alte atribu\ii stabilite de lege, de Regulament 
sau lnsarcinari date de Primar sau de catre Consiliul Local cu privire la buna organizare 
$i desfa$urare a $edintelor Consiliului Local ori a comisiilor acestuia. 

CAPITOLUL AL 111-LEA 
FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL 
SECTIUNEA 1 
Desfa~urarea ~edintelor Consiliului Local 
Art. 35. - (1) $edintele Consiliului Local sunt, de regula, publice. 
(2) Caracterul public al $edintelor Consiliului Local este dat de: 
a) accesul celor interesati. in conditiile legii, la procesele-verbale ale $edintelor 
Consiliului Local; 
b) accesul celor interesati, In condi\iile 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 re~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 lntr-o parte distincta a salii 1n care are loc $edinta Consiliului Local. 
(4) In cazul In care ~edintele Consiliului Local nu pot fi urmarite pe internet, persoana 
interesata de participarea la ~edinta Consiliului Local depune o cerere adresata 
Primarului, care raspunde printr-o adresa motivata respingerea cererii sau printr-o 
invitatie in care sunt mentionate obligatoriu urmatoarele elemente privind conduita 
persoanei invitate pe care aceasta trebuie sale respecte: 
a) in sala de ~edinta invitatii sunt rugati sa urmareasca in lini$te dezbaterile din cadrul 
$edintei Consiliului Local; 
b) in caz de perturbare a $edintelor, invitatul va fi eliminat din sala de $edin\a; 
c) invitatul poate lua cuvantul doar cu acordul pre$edintelui de $edinta, daca problema 
discutata in $edinta 11 prive$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 !?edin\e, 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 'fnregistrarii cererilor de participare. 
(6) Ordinea de precadere nu poate limita accesul mass-media la $edintele publice. 
(7) Consiliul Local poate hotar1, cu votul majoritalii consilierilor locali prezenti, ca 
anumite puncte de pe ordinea de zi sau lntreaga ~edinta sa se desfa~oare cu u~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 u~ile inchise. Tn 
acest caz, din procesul-verbal al ~edintei ce va fi facut public se va elimina partea de 



l?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 
Tn cauza. 
(9) Dezbaterile asupra bugetului local nu se pot realiza cu u~ile inchise. 
Art. 36. - (1) Consiliul Local se intrunel?te in l?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 lnaintea ~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 forta majora l?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 inscrise pe ordinea de zi fiind transmise tolosind 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 lnscrise 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 9i 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 lnregistrare din registrul 
proiectelor de hotarari ale Consiliului Local, a titlului 9i 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 l?i de utilitate publics, 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 l?edintei Consiliului Local se aduce la cuno~tinta locuitorilor 
prin mass-media, prin afi~area pe pagina de internet a comunei Tarlungeni -
www.comunatarlunqeni.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 In care ace~tia 
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absenteaza motivat ~i sa l~i lnregistreze prezenta Tn 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 care s-a 
eliberat certificat de concediu medical; 
b) unei deplasari in strainatate; 
c) unor evenimente de forta 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/sotului acestuia, inclusiv; 
e) concediul de odihna; 
f) in cazul casatoriei consilierului local sau al unei rude de pana la gradul al II-lea a 
consilierului local, inclusiv; 
g) in cazul botezului unei rude de pana la gradul al Ill-lea a consilierului local, inclusiv; 
h) unei delegatii Tn interesul comunitatii locale sau in interesul serviciului; 
i) in cazul participarii la cursurile de pregatire, formare 9i perfectionare 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 ini1iator 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 Primariel 
Comunei Tarlungeni care au intocmit raportul compartimentului de resort din aparatul 
de specialitate al Primarului. 
(3) Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alineatul (2) se trece la dezbateri. 
(4) Consilierii locali participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Consilierii locali 
sunt obligati ca in cuvantul lor sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul 
dezbaterii. 
(5) Pre!?edintele de !?edinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, In functie 
de obiectul dezbaterii. fn 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) Pre9edintele 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 fast nominalizat de un alt vorbitor. 
(9) Prevederile alin. (B) 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 prezenti 
la ~edinta. precum !?i dialogul dintre vorbitori ~i persoanele aflate in sala. 
(12) in cazul in care desfa~urarea lucrarilor este perturbata, pre!?edintele de ~edinta 
poate intrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite de Regulament in 
competenta sa. 
Art. 40. - (1) Asupra proiectelor de hotarari au lac dezbateri generale ~i pe articole, 
consilierii locali, precum ~i ceilalti ini\iatori putand formula amendamente de fond sau 
de torma. 
(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 ti dezbatut amendamentul, acesta trebuie depus la Secretarul 
general eel mai tarziu inainte de inceperea ~edintei Consiliului Local. 
(4) Amendamentele la proiectele de hotarari ale Consiliului Local se transmit in forma 
scrisa ~i contin urrnatoarele 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. 
Secretarul general numeroteaza arnendamentele 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) in 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 initiatorul proiectului de hotarare a Consiliului Local. Continutul amendamentelor 
verbale se mentioneaza in procesul-verbal de ~edinta. 
(7) In cazul in care initiatorul proiectului de hotarare a Consiliului Local nu este de 
acord cu arnendamentul verbal propus, acesta nu se supune la vot ~i se considera 
respins. 
(8) Amendamentele se supun votului Consiliului Local rn 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 rn forrna amendata. 
Art. 41. - (1) Sinteza dezbaterilor din !?edintele Consiliului Local, precum ~i modul in 
care ~i-a exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneaza intr-un proces
verbal al ~edintei, semnat de catre pre~edintele de ~edinta ~i de catre Secretarul 
general. 
(2) La inceputul fiecarei ~edinte, Secretarul general supune spre aprobare procesul
verbal al ~edintei anterioare. Consilierii locali ~i Primarul au dreptul ca, in cadrul 
~edintei curente a Consiliului Local, sa conteste continutul procesului·verbal ~i sa 
ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in !?edinta anterioara. 
(3) Procesul-verbal al ~edintei anterioare a Consiliului Local se aproba cu majoritate 
simpla fara redactarea unei hotarari a Consiliului Local. Rezultatul votului cu care s-a 



aprobat procesul-verbal al $edintei anterioare se mentioneaza in procesul-verbal al 
$edin1ei in care acesta a fast aprobat. 
(4) Pre!?edintele de $edinta. impreuna cu Secretarul general i~i asuma, prin 
semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate in procesul-verbal al 
~edin1ei. 
(5) Procesul-verbal semnat de pre~edintele de ~edinta ~ i de catre Secretarul general, 
precum ~i documentele care au fost dezbatute in $edinta anterioara se depun intr-un 
dosar special al $edintei respective, care se numeroteaza !?i se sigileaza de 
pre$edintele de $edinta $i de secretarul general, dupa aprobarea procesului-verbal sau 
de ~atre persoana cu atributii in acest sens, desemnata in conditiile legii. 
(6) In termen de 3 zile de la data aprobarii procesului-verbal al ~edintei, Secretarul 
general afi$eaza la sediul Consiliului Local $i publica pe pagina de internet a Comunei 
Tarlungeni - www.comunatarlungeni.ro - o copie a procesului-verbal al ~edintei. 
Art. 42. - (1) Supunerea la vot in timpul !?edintelor Consiliului Local a unei situatii 
procedurale prevazuta de Regulament nu constituie hotarare a Consiliului Local ca act 
administrativ. Men\ionarea acestor situatii procedurale precum ~i rezultatul votului se 
face obligatoriu in procesul-verbal al ~edintei. 
(2) Dupa ~edinta Consiliului Local, Secretarul general are obligatia sa redacteze 
hotararile Consiliului Local ale caror proiecte au fast trecute pe ordinea de zi ~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 fost prevazutlprevazuta pe ordinea de zi sau care nu 
7ndepline~te conditiile legale sau regulamentare pentru a ti dezbatutldezbatuta de 
catre Consiliul Local. 
Actele administrative realizate cu nerespectarea condi\iilor legale si regulamentare 
sunt nule de drept. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat constituie abatere 
disciplinara deosebit de grava, iar consilierul local care detine mandatul de pre~edinte 
de ~edinta se sanctioneaza conform art. 90 alin. (1) lit. e) ~i g). 

SECTIUNEA a 2-a 
Elaborarea proiectelor de hotarari 
Art. 43. - (1) Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarari ale Consiliului Local 
apartine Primarului, consilierilor locali ~i cetatenilor. 
(2) Proiectele de hotarari ale Consiliului Local var fi insotite de motivarea initiativei sub 
forma unui referat de aprobare realizat de catre initiator !?i vor ti redactate in 
conformitate cu normele de tehnica legislativa. in acest scop, Secretarul comunei ~i 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor acorda sprijin ~i 
asistenta tehnica initiatorului. . ' 
(3) Proiectele de hotarari ale Consiliului Local se depun la Secretarul general care le 
inregistreaza intr-un registru special care contine obligatoriu urmatoarele elemente: 
a) numarul de Ynregistrare ~i data proiectului de hotarare a Consiliului Local; 
b) prenumele ~i numele initiatorului; 
c) avizele Comisiilor de specialitate sesizate; 



d) structura/persoana din aparatul de specialitate al Primarului responsabila cu 
elaborarea raportului compartimentului de resort; 
e) alte avize necesare conform legii; 
f) numarul de amendamente depuse; 
g) data dezbaterii in Consiliul Local; 
h) rezultatul deliberarii ~i, dupa caz, numarul hotararii Consiliului Local. 
(4) Dupa Tnregistrare, Secretarul general se ingrije~te, cu aprobarea Primarului, sa 
repartizeze proiectul de hotarare a Consiliului local catre structura din aparatul de 
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 intocme~te ~i se depune la Secretarul 
general, inainte de intocmirea avizului de catre Comisia de specialitate, spre a putea 
fi avut in vedere de catre aceasta. 
Art. 44. - (1) Proiectele de hotarari ale Consiliului Local se inscriu in proiectul ordinii 
de zi a ~edintelor Consiliului Local prin mentionarea numarului ~i a datei de 
inregistrare, a titlului ~i a initiatorului. 
(2) Fiecare proiect de hotarare Tnscris pe proiectul ordinii de zi a ~edintei Consiliului 
Local este supus dezbaterii numai daca este insotit de: 
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare ~i motivare, semnat de initiator; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de speciaiitate al 
Primarului; 
c) avizele cu caracter consultativ ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
d) alte documente prevazute de legislatia speciala. 
(3) Secretarul general asigura Yndeplinirea conditiilor de la alin. (2) ~i aduce la 
cuno!?tinta Consiliului Local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii 
de zi. 
Art. 45. - (1) Proiectele de hotarari ale Consiliului Local insotite de documentele 
prevazute la art. 44 alin. (2) lit. a), b) ~id), precum ~i alte propuneri asupra carora se 
soticita un raport din partea Comisiei de specialitate se transmit spre analiza ~i avizare 
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Nominalizarea Comisiilor de 
specialitate se face de catre Primarul Comunei impreuna cu Secretarul general. 
(2) Odata cu transmiterea documentelor catre Comisiile de specialitate, Secretarul 
general va preciza, daca este cazul, termenul pentru depunerea avizelor/rapoartelor. 
Acesta nu poate depa~i, dupa caz, 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotarari 
ale Consiliului Local sau a solicitarii de redactare a unui raport. 
(3) ln 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 sustinerea lor. 
in acest caz, proiectul/amendamentul/propunerea nu se mai supune la vot. 
Art. 46. - (1) Dupa analiza ~i dezbaterea documentelor prevazute la art. 45 alin. (1), 
Comisia de specialitate a Consiliului Local intocme~te un aviz sau, dupa caz, un raport. 
(2) Avizul Comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nefavorabil. Daca avizul este 
favorabil, se pot formula amendamente 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 $edinta Consiliului Local in care se dezbat proiectul de hotarare a Consiliului 
Local sau problema supuse avizarii sau analizei. 

SECTIUNEA a 3-a 
Procedura de vot 
Art. 47. - (1) Votul consilierilor locali este individual ~i poate fi deschis sau secret, In 
condi1iile legii. 
(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii, prin apel nominal sau 
electronic. 
(3) Consiliul Local hotara!?te, la propunerea pre!?edintelui de $edinta. ce modalitate de 
vot se va folosi, in afara cazurilor cand prin lege sau Regulament se stabile$te o 
anumita modalitate. 
Art. 48. - Votarea prin apel nominal se desfa$oara in modul urmator: pre!iiedintele de 
~edinta explica obiectul votarii $i sensul cuvintelor "pentru" !?i "contra". Secretarul 
general va da citire numelui !?i prenumelui fiecarui consilier local, in ordinea alfabetica. 
Consilierul local nominalizat se ridica $i propune cuvantul ,,pentru" sau ,,contra" 1n 
functie de optiunea sa. 
Art. 49. • (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine sau bilete de vot. 
(2) Pentru exprimarea optiunii se var folosi, de regula, cuvintele ,,da" sau ,,nu" sau 
,,pentru" sau ,,contra", in functie de context. 
(3) Buletinele de vat se introduc lntr-o urna. 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 7ntrunit cvorumul legal, pre;;edintele de ~edinta 
amana votarea pana la intrunirea acestuia. 
Art. 51. - (2) Se adopta cu majoritate absoluta urmatoarele hotarari ale Consiliului 
Local: 
a) hotararile privind bugetul local; 
b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, in 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 colectivitatilor locale, la infiintarea , functionarea ~i dezvoltarea 
unor organisme prestatoare de servicii publice ~i de utilitate publica de interes local; 
i) hotararile privind infiin\area comisiilor speciale ~i mixte; 
j) alte hotarari prevazute de Regulament. 



(3) Hotararile privind dobandirea sau instrainarea dreptului de proprietate Tn 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 fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleia~i ~edinte . 

SECTIUNEA a 4-a 
' 

Transparenta decizionala ~i publicitatea actelor administrative 
Art. 54. (1) Actul administrativ cu caracter normativ, denumit In continuare act 
normativ, este hotararea Consiliului Local care cuprinde reguli generale de conduita, 
impersonale l?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 asociati ilor legal constitu ite la initiativa Consiliului Local, 
in procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; 
c) participarea activa a cetatenilor la luarea deciziilor administrative ~i in procesul de 
elaborare a proiectelor de acte normative. 
(2) Se vor respecta urmatoarele reguli: 
a) ~edintele Consiliului Local sunt publice, in conditiile legii ~i ale Regulamentului; 
b) dezbaterile vor fi consemnate in procesul-verbal al ~edintei Consiliului Local l?i 
facute publice, in conditiile legii ~i ale Regulamentului ; 
c) actele normative adoptate in ~edin1ele 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) intormatii privind apararea nationala, siguranta nationala ~i ordinea publica, 
interesele strategice economice ~i politice ale tarii, 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 obligatia, prin intermediul Secretarutui 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 cuno9tinta 
publica, In condi~iile alin. (1) $i cele ale art. 63, cu eel putin 30 de zile inainte de 
supunerea spre analiza, avizare !?i adoptare de catre autoritatile administratiei publice 
locale. 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 interesa1i pot trimite 
in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 
normativ. 
(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra 
mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri ~i altor asociatii 
legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la alin. (2). 
(4) La publicarea anuntului initiatorul proiectului de act normativ va stabili o perioada 
de eel pu\in 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la 
proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 
(5) Primarul va desemna o persoana din cadrul aparatului de specialitate, responsabila 
pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile ~i opiniile 
persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus de catre acesta. 
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza ~i avizare autoritatilor publice 
interesate numai dupa definitivare, pe baza observatiilor ~i propunerilor formulate 
potrivit alin. (4). 
(7) lnitiatorul proiectului de act normativ este obligat sa organizeze o intalnire in care 
sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de 
catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica. 
(8) Tn toate cazurile in care se organizeaza intalniri pentru dezbateri publice, acestea 
trebuie sa se desfa~oare in eel mult 10 zile de la publicarea datei ~i locului unde 
urmeaza sa fie organizate. lnitiatorul proiectului de act normativ trebuie sa analizeze 
toate recomandarile referitoare la acesta. 
(9) in cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale 
exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave 
atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in 
procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare. 
(10) Pentru proiectelede acte normative propuse prin initiativa cetateneasca obligatiile 
mentionate la aliniatele (1), (4) ~i (7) revin Primarului. 
Art. 57. - lni1iatorul proiectului de act normativ este obligat sa justifice in scris 
nepreluarea recomandarilor formulate ~i inaintate In scris de cetateni ~i asocia\iile legal 
constituite ale acestora. 
Art. 58. - (1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile ~edintelor publice ale 
Consiliului Local se va face in conditiile art. 35 alin. (3)-(7), cu respectarea prealabila 
a urmatoarelor etape: 
a) anuntul privind ~edinta 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 adus la cuno~tinta ceta\enilor ~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, ora ~i locul de desfa!?urare a l?edintei Consiliului Local, 
precum l?i proiectul ordinii de zi. 
(2) Aducerea la cuno~tinta publica a anuntului este In sarcina Secretarului general. 
Art. 59. - Pre~edintele de f?edinta poate oferi invitatilor posibilitatea de a se exprima cu 
privire la problemele aflate pe ordinea de zi. 
Art. 60. - (1) Adoptarea hotararilor tine de competenta exclusiva a Consiliului Local. 
(2) Punctele de vedere exprimate in cadrul ~edintelor publice de persoanele 
mentionate la art. 59 au valoare de recomandare. 



Art. 61. - (1) Atunci cand se considera necesar, se poate hotari, cu majoritate simpla, 
ca ~edintele Consiliului Local sa fie 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 intocme~te ~i face public un raport anual privind 
transparenta decizionala, care va cuprinde eel putin urmatoarele elemente: 
a) numarul total al recomandarilor primite; 
b) numarul total al recomandarilor incluse In proiectele de acte normative ~i in 
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 fost actionat in justitie pentru 
nerespectarea prevederilor legate cu privire la transparenta decizionala; 
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii ~i asociatiile legal constituite ale 
acestora; 
g) numarul !?edintelor care nu au fost publice $i motivatia restric1ionarii accesului. 
(2) Raportul anual privind transparenta decizionala va ti adus la cuno$tinta publica prin 
grija Secretarului general. 
Art. 63. - (1) Procedura de aducere la cuno$tinta publica a unui document se 
realizeaza prin eel putin una din urmatoarele modalitati: 
a) publicare pe pagina de internet a Comunei Tarlungeni-www.comunatarlungeni.ro; 
b) afi$are rntr-un spatiu accesibil publicului, stabilit prin dispoz~ie a Primarului. 
(2) Secretarul general asigura aducerea la cuno$tinta publica , potrivit alin. (1), 
consemnand pe fiecare act administrativ In parte, sub semnatura sa, modalitatea 
utilizata. 
(3) Pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin Secretarului general In 
vederea intrarii In vigoare a hotararilor Consiliului Local, acesta folose~te la finalul 
fiecarei hotarari a Consiliului Local cartu~ul cu proceduri obligatorii ulterioare adoptarii 
hotararii Consiliului Local din anexa nr. 8. 
(4) Exemplarele hotararilor Consiliului Local care se transmit Prefectului, 1n vederea 
exercitarii controlului de legalitate, con~in in mod obligatoriu cartu$ul prevazut In anexa 
nr. 8. 

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



Art. 66. - (1) Consilierii locali pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, 
iar compartimentul, institutia/serviciul public de interes local vizat sunt obligate sa i le 
furnizeze la termenul stabilit. 
(2) lnformatiile pot fi cerute ~i comunicate Tn 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 trebuie sa fie Tnsotite de avizul !?i propunerea de solutionare din partea 
Comisiilor de specialitate ~i a compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului. 
(3) Solutionarea unei 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 solu~ionare a petitiilor. 
(4) Anual, Consiliul Local poate analiza modul de solutionare a petitiilor. 

CAPITOLUL V 
DISPOZITlf PRIVIND EXERCITAREA MANDA TULUI DE ALES LOCAL 
SECTIUNEA 1 
Drepturile ale!?ilor consilierilor locali 
Art. 68. - (1) In exercitarea mandatului, consilierii locali sunt in serviciul colectivitatii, 
fiind ocrotiti de lege. 
(2) Libertatea de opinie ~i de actiune in exercitarea mandatului consilierului local este 
garantata. 
Art. 69. - Consilierii locali nu pot fi tra~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 aceea~i protectie juridica beneficiaza ~i membrii familiei - sot. sotie ~i copii - in 
cazul in care agresiunea impotriva acestora urmare~te nemijlocit exercitarea de 
presiuni asupra consilierului local in legatura cu exercitarea mandatului sau. 
Art. 71. • (1) Ale~ii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative, 
individual sau Tn 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 f?edinta. 
(2) lndemnizatia de !?edinta pentru consilierii locali care participa la ~edintele 
Consiliului Local ~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 indemnizatia lunara 
pentru consilierul local, IP este indemnizatia lunara a Primarului, PcL este prezenta 
consilierului local la ~edintele Consiliului Local din tuna respectiva, Pcs este prezenta 
consilierului local la ~edintele Comisiilor de specialitate din care face parte din luna 
respectiva, N~cL reprezinta 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 in cazul In care consilierul local a participat in luna respectiva la eel putin 
o ~edinta a Consiliului Local ~i la eel putin o ~edinta a Comisiei de specialitate, 
desfa~urate conform legii. 



(4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) ~i (3) se efectueaza 
exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local. 
Art. 73. - (1) Consilierii locali, inclusiv Viceprimarul, au dreptul la decontarea 
cheltuielilor pe care le-au facut in exercitarea mandatului, in conditiile legii ~i ale 
reglementarilor specifice stabilite de catre ordonatorul principal de credite. 
(2) Prevederile art. 72 alin. (1} ~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 In timpul programului de lucru, se considera invoi1i de drept, fara a le 
fi afectat salariul 9i celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii , de la locul de munca. 
Art. 76. - (1) Consilierii locali care folosesc autoturismul proprietate persona la sau 
mijloacele de transport In comun pentru a se deplasa din localitatea In care domiciliaza 
in localitatea 'fn care se desfa~oara ~edinta Consiliului Local sau a Comisiilor de 
specialitate vor primi contravaloarea transportului, in conditiile legii ~i ale 
reglementarilor specifice stabilite de catre ordonatorul principal de credite. 
(2) Convocarea ~i organizarea $edintelor in afara sediului se face din ini~iativa sau cu 
aprobarea Primarului. 
Art. 77. - ( 1) Ale$ii locali au dreptul la pregatire, formare $i perfectionare profesionala. 
(2) Ale~ii locali beneficiaza de plata programelor de pregatire. formare $i perfectionare 
profesionala organizate in conditiile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de 
transport, cazare, masa, a indemnizatiilor de delegare sau deplasare, dupa caz, In 
conditiile legii $i ale reglementarilor specifice stabilite de catre ordonatorul principal de 
credite. 
(3) Consiliul Local are obligatia sa prevada In bugetul local sumele necesare pentru 
programele de pregatire, formare $i perfectionare profesionala organizate de lnstitutul 
Na1ional de Administratie sau alti furnizori de formare ~i perfectionare profesionala Tn 
decursul mandatului, cheltuielile prevazute la alin. (2) destinate ale$ilor locali, 
organizate la initiativa ori In interesul Consiliului Local. 
(4) Primarul este obligat sa organizeze anual participarea ale~ilor locali la eel putin un 
curs de pregatire in domeniul administratiei publice locale. 
Art. 78. - Consilierul local poate renunta la mandat lnainte 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 9edinta 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 locali se pot asocia fiber In partide politice ~i in alte forme de asociere, 
In conditiile legii. 

SECTIUNEA a 2-a 
Obligatiile consilierilor locali 
Art. 81. - (1) Consilierii locali au lndatorirea 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 obligati sa respecte Constitutia $i legile tarii, precum ~i 
Regulamentul, sa se supuna regulilor de curtoazie $i disciplina ~i sa nu foloseasca in 
cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori 
calomnioase. 



(3) Consilierii locali sunt obligati la probitate ~i discretie profesionala. 
(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 Tn exercitarea 
unei activitati de interes personal. 
(6) Consilierii locali sunt obligati sa aduca la cuno~tinta ceta\enilor toate faptele ljli 
actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala. 
Art. 82. ~ (1) Consilierii locali sunt obligati ca, Tn exercitarea mandatului, sa organizeze 
periodic, eel putin o data pe trimestru, Tntalniri cu cetatenii, sa acorde audiente ~i sa 
prezinte in Consiliul Local o informare privind problemele ridicate la lntalnirea cu 
cetatenii. 
(2) Fiecare consilier local, precum ~i Viceprimarul, sunt obligati sa prezinte un raport 
anual de activitate, care va fi adus la cuno~tinta publica prin grija Secretarului general. 
(3) Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte Consiliului Local un raport anual 
de activitate, ~are va fi adus la cuno~tinta publica prin grija Secretarului general. 
Art. 83. - (1) In 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) in cazul nerespectarii prevederilor alin. (1), consilierii locali suporta cheltuielile 
deplasarii. 
Art. 84. - (1) Participarea consilierilor locali la ~edintele Consiliului Local ~i ale 
Comisiilor de specialitate este obligatorie. 
(2) Absentele consilierilor locali sunt considerate motivate in situatiile prevazute la art. 
38. 
(3) Pre~edintele de ~edinta constata daca absentele sunt motivate In conformitate cu 
Regulamentul. Motivarea se face, dupa caz, doar in situatia Tn care consilierii locali 
anunta absenta ljli 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 lnceputul ~edintei Consiliului 
Local, lnainte de adoptarea ordinii de zi, interesul personal pe care 11 are la adoptarea 
hotararii respective, anunt care se consemneaza In mod obligatoriu in procesul-verbal 
al !j>edintei. 
(3) Ulterior anuntarii interesului personal, consilierul local nu mai este luat In calcul 
pentru cvorumul necesar adoptarii hotararii Consiliului Local cu privire la care acesta 
~i-a anuntat interesul !?i nu are drept de vot la adoptarea acestei hotarari. 
Art. 87. - Consilierii locali sunt obligati sa depuna anual la Secretarul general al 
Comunei, in forma, condiliile ~i 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 consilierilor locali 
Art. 88. - Ale~ii locali raspund, In condiliile 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 
Yn 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 ~edin,ei 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 ~i ale Comisiei de specialitate; 
f) diminuarea indernnizatiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni; 
g) retragerea indemniza\iei lunare pentru una sau doua luni. 
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) se aplica de catre pre~edintele de !?edinta, 
iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de catre Consiliul Local prin hotarare cu majoritate 
absoluta. Pe perioada aplicarii sanqiunii, 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 invita\ia pre~edintelui ~i 
continua sa se abata de la Regulament, precum l?i cei care incalca in mod grav, chiar 
pentru prima data, dispozitiile Regulamentului vor fi chemati la ordine. 
(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de ~edinta. 
Art. 93. - (1) inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de catre 
pre~edintele de ~edinta sa i~i retraga sau sa explice 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~edintele 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) Tn cazul unor abateri grave, savar~ite in mod repetat, sau al unor abateri 
deosebit de grave, Consiliul Local poate aplica sanctiunea excluderii temporare a 
consilierului local de la lucrarile Consiliului Local ~i ale Comisiilor de specialitate. 
(2) Gravitatea abaterii va ti 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 Cornisiilor 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. - Tn caz de opunere, interzicerea participarii la ~edinte se executa cu ajutorul 
fortei publice puse la dispozi~a pre~edintelui de ~edinta de catre Primar. 
Art. 99. - Pentru mentinerea ordinii in ~edintele Comisiilor de specialitate, pre~edintii 
acestora au acelea~i drepturi ca ~i prel?edintele de ~edint~- Acel?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 
comp I eta rile u lte rioare. 
Art. 102. - Prevederile prezentului Regulament se completeaza, dupa caz, cu 
prevederile legislative intrate in vigoare, ulterior adoptari i sale, prin emiterea unei 
hotarari de Consiliu Local in acest sens. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
OTELAS CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZA PTR. LEGALITATE 
SECRET AR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 

FAICREIHAN 



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

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

PRIMARIA COMUNEI Tarlungeni 
SECRETARUL GENERAL 
C.ATRE Comisia ..... ..... ..... . 
Doamnei/Domnului pre$edinfe, 
Spre $fiin(a doamneildomnului secretar, 
Avand Tn 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 function a re a 
Consiliului Local, se transmit spre avizare catre Comisia ... urmatoarele documente: 
Nr. crt. 
Documentul trimis pentru avizare/ elaborarea unui raport 
Initiator 
Data limita pentru adoptarea avizutui/raportului 
1. P.H.C.L .. . . nr. .. ./ ... privind ... primarul 
2. P.H.C.L. nr ... ./ ... privind ... consilierul local ... 
3. Petitia nr ... ./. .. din partea ... -
4 . ... 
Nola: 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 $i numele) 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
OTELAS CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZA PTR. LEGALITATE 
SECRET AR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 

FAICREIHAN 



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

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
Comisia .............. . 
Nr. '~~~~~~ 
CATRE SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
Stimata(e) doamna/domnule ... 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 f?i functionare a Consiliului 
Local, va transmitem rezultatul dezbaterilor Comisiei ... 2 din cadrul l?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 
Tipul avizului/recomandarea raportului 
Amendamente 
1. P.H.C.L.3 nr ... ./ ... privind ... 04 favorabil o nefavorabil o DA nr. _ 
o NU 
2. P.H .C.L. nr . .. ./ ... o favorabil o nefavorabil o DA nr. 
o NU 
3. Peti~ia nr ... ./ ... din partea ... ... 
4 ...... . 
pre~edintele Comisiei .. ., 
(prenumele !?; numele) 

.iS 

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

..€5 ............................................... . 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
OTELAS CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZA PTR. LEGALITATE 
SECRETARGENERALAL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 

FAICREIHAN 



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

Model al avizului comisiei de specialitate 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 
Comisia ..................... . 
AVIZUL 
Nr .... din ............ . 
pentru P .H.C.L. ........ nr .. ./ ... privind ......... .. 
Avand in vedere ... s 
in 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 urmitorul aviz. 
Art. 1. - Se avizeaza favorabil/nefavorabil proiectul de hotarare a Consiliului Local nr 

I ... 7 privind ... a 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, Tn termenul 
recomandat, secretarului general al ... 10. 

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

~ 

s Se completeaza cu urmatoarele: 
a) motivarea in fapt ~i drept a avizului; 
b) temeiurlle juridice pe baza !?I fn executarea carora proiectul de hotarare poate fi adoptat; 
c) operatiunile administrative ~l/sau materiale prealabile ~i/sau ulterioare adop!Mi hotararii. 
s Se completeaza cu denumirea comisiei de specia1itate. 
r Se completeaza cu numarul de fnregistrare ~i data inregistrarii proiectului de hotarare a Consiliului Local in 
Registrul 
privind proiectele de hot~rari ale Consiliului Local. 
s Se completeaza cu titlul proiectului de hotar~re a Consiliu1ui Local. 
9 Se completeaza cu numarul de amendamente care au fost adoptate de catre comisia de specialitate 
10Se completeazA, dupi:i caz, cu tipu1 ~i denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

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

PRESEDINTE DE SEDIN 
OTELAS CONSTANTIN 



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

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

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

Data adoptarii avizului/raportului 

Documentul Rezultatul analizei 
1 

Aviz pentru P. H.C.l.13 nr ... ./ ... privind ... 
Aviz favorabil cu ....... amendamente/ nefavorabil ... 
Ra port privind analiza situatiei ... realizat In baza Hotararii Consiliului Local nr ... ./ ... 

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

Aviz favorabil/nefavorabil 
11 Registrele pe flecare an se tin In forma1 electronic. 
12Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate. 
13 Proiectul de hotarare a Consiliului Local. 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
OTELAS CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZA PTR. LEGALITATE 
SECRET AR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 

FAICREIHAN 



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

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

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

' Stimate dle/dna consilier local ... rn, 
ln temeiul art .... 17, ... 1ava invita la ~edinta ... 198 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 al ~edintei anterioare. 
2. Tntrebari, interpelari ~i raspunsuri. 
3. Proiectul de hotarare a Consiliului Local nr ... ./ ... privind ... 
4 .... 

Diverse. 
14 Se completeaz~ cu tipul !}i denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale . in cazul In care convocarea 
este 
realizata de catre eel pu1in o treime din numarul consilierilor locali In func\ie, in loc de primar se cornp!eteaza cu 
sintagma 
,,C.onsilierii locali", urmata de prenumele !?i numele celor care au avut iniVativa de convocare a Consiliului Local. 
1s In cazul In care convocarea este rea/izata de prirnar, documentul de convocare este cuprins in anexa dispozitiei 
primarului 
prin care se face convocarea Consiiiului 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 !}edintelor Consiliului 
Local !}i 
persoana/persoanele care fac convocarea, respectiv cu art. 133 alln. (1) In cazul $edintelor ordinare convocate de 
primer, 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 func~ie. 
ie Se completeaza cu persoana/persoanele care fac convocarea, respectiv primarul sau prenumele $i numele 
consilierilor 
/ocali. 
19Se completeazA, dupa caz, cu tipul !?edintei Consiliului Local, respectiv ordinara sau extraordinara. 
20 Se completeaza cu locul de desfa!?urare a $0dintei Consiliului Local. De ex.: Sala de $edinte a Primariei. 
21 Se completeaza cu data In care va avea loc $edinta ConsiUului Local. 
22 Se completeaza cu ora la care va avea loc !?edinta Consiliului Local. 
2a Se completeaza cu numarul $edintei Consiliului Local din actualul mandat. 
24 Se completeaza cu numarul mandatului Consiliului Local av~nd ca referinta primele alegeri locale din anul 
1992, care 
reprezinta primul mandat. Pentru uni1i:ltile administrativ-terltoriale infiintate dupa 1992 primul mandat este eel de 
du pa 
primele alegeri de la infiintare. 
Anexat invitatiei regasi\i materialele aferente l?edintei Consiliului Local. Puteti sa formulati amendamente 
la proiectele de hotarari ale Consiliului Local tnscrise fn proiectul ordinli de zi l?i sa le transmiteti 
Secretarului General ta adresa de po~ta electronica primaria.tarlungeni@yahoo.com 
Cu deplina colegialitate, . . 
PRESEDINTEDE SEDJNT ~ 0 M dwf ASEMNEAZAPTR. LEGALTTATE 
OTELAS CONSTANTIN -i< ""! SECRET AR GENERAL AL UAT 

, i.'lt COMUNA TARLUNGENI 
/J /'YY"\ ~ I~ F AIC RETHAN 

~ ~:'~ ~· f'$ ~~\\J\ 
IS' Ov \..'>" v 

/(. COM . If>.~(,~ 
'J1 L L 0 



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

Model al registrului de evidenta a proiectelor de hotarari ale Consiliului Local 
Registruh5de evidenta a proiectelor de hotarari ale Consiliului Local pe anul ... 

Nr. de inregistrare 

Data inregistrarii 

Functia, prenumele ~i numele initiatorului 

Titlul proiectului de hotirare a Consiliului Local 

Avizele comisiilor de specialitate sesizate2s 

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

Alte avize necesare conform legiha 

Numarul de amendamente29 

Data dezbaterii in ,edinta Consiliului Local 

Finalizarea proceduriho 
1. 
2. 

2s Registrele pe fiecare an se tin in format electronic. 
26Se cornpleteaz~ cu denumirea comisiei de specialitate sesizata precum ~i numarul ~i data avizului din partea 
comisiei de specialitate. 
27 Se completeaza cu denumirea structurii a$a cum este aceasta trecuta in structura functionala a 
unltatii/subdiviziunfi administrativ-teritoriale sau cu functia. prenumele $i numele 
persoanei de specialitate care realizeaza raportul compartimentului de resort, precum ~i numarul $i data 
inregistrarii acestuia. 
28 Se trece emitentul ~i numarul ~i data inregistrarii avizului la emitent. 
2s Se completeaza cu numarul de arnendamente formulate pentru dezbater~e din plenul Consiliului Local 
30 Tn cazul in care initiatorul f$i retrage proiectul de hotarare a Consiliului Local se face mentiunea ,.retras·. 1n 
cazul In care proiectul de hotarare a Consiliului Local este respins se 
completeazc\\ cu mentiunea .. respins" iar in cazul adoptarii se face mentiunea .,adoptat prin hotararea nr. . ../. .. ". 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
OTELAS CONSTANTIN 

CONTRASEMNEAZA PTR. LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 

FAICREIHAN 



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

Model al registrului de evidenta a hotararilor Consiliului Local 
Registrub1 de evidenta a hotararilor Consiliului Local pe anul ... 

Nr. de ordine 

Data adoptirii Data intrarii in vigoare 

Titlul proiectului de hotarare a Consiliului Local 

Functia, prenumele ~i numele initiatorului 

Evenimente ulterioare adoptarih2 
1. 
2. 

a1 Registrele pe fiecare an se tin in format electronic. 
32 ln cazul in care ulterior adoptarii hotararii aceasta sufera modificari, completari sau abrogare, in aceasta 
coloana se tree toate aceste evenimente mentionandu-se, in ordine cronologica, tipul evenimentului, precum l?i 
numarul l?i anul hoWrarii Consiliului Local care afecteaza actul administrativ in cauza. 
Oeexemplu: 
"1. modificata prin HotarfJrea Consiliului Local nr. 4512019; 
2. modificat8 :jl completata prin Hotarorea Consiliului Local nr. 5512019; 
3. abrogatfl prin Hotflrarea Consiliului Local nr. 8212019". 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
OTELAS CONST ANTIN 

CONTRASEMNEAZA PTR. LEGALIT ATE 
SECRETAR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 

FAICREIHAN 



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

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

PROCEDURI OBLIGATORll ULTERIOARE ADOPT.ARI! HOTARARll CONS/UULUI LOCAL NR •... / ... 3l 

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

1 Adoptarea hotararih ) s-a racut cu majoritate o simpla o absoluta o calificata34 
.. . / .. ./ ... 

2 Comunlcarea catre primarul comunei21 
... / . ../. .. 

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

4 Aducerea la cuno!?tinta publica4+5l 
. ../. . .! ... 

5 Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4+~1 
.. .! . ../. .. 

6 Hotanlrea devine obligatoriesi sau produce efecte juridiCe7J, dupa caz 
. ..!...!. .. 

Extrase din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ: 
11 art. 139 alin. (1 ): ,,in exercitarea atribu(iifor ce ii revin, Consiliul Local adoptii hotarari, cu majoritate abso/utii sau 
simpla, dupa caz."; 
(2) Prin excepfie de la prevederife a/in. (1), hotiirarile privind dobAndirea sau instrainarea dreptului de proprietate 
In 
cazul bunurilor imobile se adoptii de Consifiul Local cu majoritatea calificata definit8 la art. 5 lit. dd), de doua 
treimi din 
numaruf consilierifor focali in func(ie . 
21art. 197 alin. (2): .. Hotsrarife Consiliufui Local se comunica primarului. ·:· 
3> a rt. 197 alin. ( 1), adaptat: Secretarul general al comunei comunica hotararile Consiliului Local al comunei 
prefectului in eel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii. .. ; 
4) 0rt. 197 alin. (4): Hotararile ... se aduc la cuno!?tin'a publica ~i se comunica, in condiFile legii, prin grija 
secretarului general al comunei.; 
~1art. ·199 alin. (1): .,Comunicarea hotararilor .... cu caracter individual catre persoanele carora Ii se adrescaza se 
face in eel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect."; 
6) art. 198 alin. (1): .. HotfJrarile ... cu caracternonnativ devin obligatorii de la data aducerii !or la cuno$tin(fJ 
publica. ·:· 
n art. 199 at in. (2): .. Hotararile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicarii catre 
persoanele carora Ii se adreseaza." 

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

Model al amendamentului la un proiect de hot:irare a Consiliului Local 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARLUNGENI 

lnifiator(i): 

(funcJia, prenume/e ~i numele) 
Tip amendament: o nwdificare 
o completare 

AMEliI>AMElfT NB. . ••• 
la proiectul de hotarare a Consiliului Local nr . .. .! .•. 
privind ... 
Text original 
Text modificat 
Motivatie: 

semnatura initiatorului, 
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CONTRASEMNEAZA PTR. LEGALJTATE 
SECRETAR GENERAL AL UAT 
COMUNA TARLUNGENI 

FAICREIHAN 


