ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA V ALEA CALUGAREASCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARA:RE
Privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare si fimctionare a Consiliului
Local al Comunei Valea Calugareasdi

Avand In vedere :
- Referat de aprobare al primarului nr. 25986/10.12.2019;
- Raportul de specialitate al secretarului general nr. 25988/10.12.2019;
- Avizul comisiilor de specialitate;
- Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala In
adrninistratia public, cu modificarilr ~i completarile ulterioare;
Tinand cont de art.106, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121 , 123 ~i art. 129 alin 2 lit. a), alin. 3 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ;
In temeiul prevederilor art. 632 din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

Consiliul Local al comunei Valea Calugareasca adopta p r ezenta hotarare:
Art. 1. Se aproba revizuirea Regulamentului de organizare si fimctionare a
Consiliului Local al Comunei V alea Calugareasca, conform anexei 1 care face parte
integranta din prezenta hotarare;
Art. 2. La data aprobarii prezentei hotararii se abroga HCL nr. 77/20.07.20 16;
Art. 3. Prezenta hotarare se comunica membrilor consiliului local, primarului comunei
Valea Calugareasca, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, Institutiei Prefectului ~i celor interesati, prin grija secretarului general al
unitatii administrativ teritoriale.

Contrasemneaza,
Secretar general,

Gr~
Valea Calugareasca./1 7.12.2019
Nr. ~2'3

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA CALUGAREASCA
Valea Ciilugiireascii, Strada Mihai Viteazul nr. 193
Tel./Fax: 0244 235 444

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL
VALEA CALUGAREASCA

REGULAMENT
DE ORGANIZARE $1 FUNCTIONARE A CONSILIULU/ LOCAL AL
COMUNEI VALEA CALUGAREASCA

CAPITOLULI
Constituirea Consiliului local

Articolu/1-Structura consiliului local

Consiliul local se compLfne din consilieri locali ale~i fn condifiile stabi/ite
de legea pentru alegerea autoritiifilor administra(iei pub/ice locale.
Articolul 2-Numiirul de consilieri locali
.
Numiirul membrilor consiliu local se stabile$fe prin ordin al prefectului, fn
func(ie de numc1rul locuitorilor comunei, conform popula{iei raportate, fn
funefie de domiciliu, de lnstitutul Nafional de Statistica la data de 1 ianuarie a
anului fn care se organizeaza alegerile.
Articolul 3-Constituirea consiliului local
(1) Consiliul local se constitute in eel mult 60 de zile de Ia data
desfo~urririi alegerilor autoritiifilor administra(iei pub/ice locale. Ancerior
constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarafi alesi sun£
validate fn condi{iile prevazute !a art. 4.
(2) Dupti validarea mandate/or de consilier local este organizata o ~e~~n{~
privind ceremonia de constituire a consiliului local. oeazie cu care consll1em
locali depunjuriimtinrul.
Articolu/ 4-Validarea mandate/or de consiliBJ' loDal
(1) Mandatele consilierilor locali dec!ara{i ale$i sunt validate fn eel mult
25 de zile de Ia data desfo-1urtirii alegerilor pentru autorittifile administra{iei
publice locale de judectitoria In a carei raza teritorialii se aflii circumscripfia
electoralii pentru care au avut foe alegeri, in procedura necontencioasii, prin
fneheiere pronun(ata fn camera de consiliu, fora a fi aplicabilii procedura de
regularizare a cererii.
(2) Mandatul unui consilier local este validat dacii, !a data pronun{arii
fncheierii, consilierul Local declarat ales fndepline9te cumulativ urmiitoarele
condi{ii:

a) are domiciliul pe teritoriul unitafii administrativ-teritoriale in care a

fost ales, dovedit prin actul de identitate in copie;
b) nu $i-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;
c) nu $i-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista caruia a
fost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotararea definitiva a
forului competent al partidului politic ori prin hotarare definitiva a unei
instanfei judecatore$ti, fapt dovedit prin confirmarile prevazute fa art. II alin.
ill sau prin hotarare definitiva a instanfei judecatore$ti, dupa caz;
d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al
veniturilor $i cheltuielilor electorate in conformitate cu prevederile legii privind
finanfarea activitafii partidelor politice $i a campaniilor electorale, fapt dovedit
prin depunerea raportului, in condifiile legii;
e) nu a renunfat Ia mandat, in condifiile art.4;
f) nu a fost ales prin frauda electorala constatata in condifiile legii privind
alegerea autoritafilor administrafiei publice locale, dovedita prin documentele
privind rezultatele alegerilor inaintate de catre biroul electoral de
circumscripfie judecatoriei in a carei raza teritoriala se ajla circumscripfia
electorala pentru care aufost desfli$urate alegeri.
(3) Consilierii locali declarafi ale$i .au obligafia transmiterii catre
secretarul general a! unitafii administrativ-teritoriale a documentelor
doveditoare pentru indeplinirea condi{iilor prevazute Ia alin. (2) lit. a)-e) in eel
mult I5 zile de la data desfo$urarii alegerilor, pentru care li se elibereaza o
confirmare de primire. Termenul de I5 zile este termen de decadere, caz in care
secretarul general a! unitafii administrativ-teritoriale transmite judecatoriei
documentele care i-au fost puse Ia dispozi{ie inauntrul acestui termen, precum
$i o adresa prin care propune validarea consilierilor care au depus
documentele prevazute Ia a/in. (2) sau, dupa caz, invalidarea consilierilor care
nu au depus aceste documente.
(4) Secretarul general al unita{ii administrativ-teritoriale are obliga{ia de a
transmite judecatoriei in a carei raza teritoriala se ajla circumscripfia
electorala pentru care au avut foe alegeri documentele doveditoare pentru
indeplinirea condi{iilor prevazute Ia alin. (2) lit. a)-e)in termen de 2 zile de Ia
implinirea termenului prevazut Ia a lin. (3 ), in vederea validarii mandate/or
consilierilor locali declara{i ale$i.
(5) in,cheierea judecatoriei privind validarea sau, dupa caz, invalidarea
mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale caror
mandate au fost validate $i se comunica de indata prefectului $i secretarului
general al unitii{ii administrativ-teritoriale. in prima zi lucratoare ulterioara
comunicarii incheierii, secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale
informeaza consilierii locali declarafi ale$i cu privire la validarea mandate lor
lor, supleanfii acestora cu privire la invalidarea mandate lor consilierilor locali
declarafi ale$i $i partidele politice sau organizafiile ceta{enilor apar{inand
minoritafilor nafionale. incheierea judecatoriei prin care sunt invalidate
mandatele este comunicata $i respectivilor consilieri locali declara{i ale$i.
(6) in termen de 3 zile de la comunicare, cei interesati pot formula ape!
impotriva incheierii judecatoriei de validare sau invalidare a mandate/or.
Apelul se solufioneaza de tribunalul in a carui circumscripfie se ajla
judecatoria care a pronunfat incheierea in termen de 5 zile de fa depunerea
apelului, in procedura necontencioasa, fora a fi aplicabila procedura de
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regularizare a cererii, hotararea jiind definitiva. Hotararea se comunica de
fndata de la pronun{are prefectului, secretarului general al unita{ii
administrativ-teritoriale $i consilierului local declarat ales.
(7) Pronun{area fncheierii judecatoriei, respectiv pronun{area hotararii
tribunalului se poate amana, o singura data, eel mult 24 de ore, iar termenul
pentru motivarea fncheierii, respectiv a hotararii este de eel mult 48 de ore de
la pronun{are.
Articolul 5-Renuntarea Ia mandat inainte de validare
'
(1) Consilierul local declarat ales poate renun{a la mandat fn eel mult 10
zile de Ia data desfo$urarii alegerilor, situa{ie in care comunica, in acela$i
termen, sub semnatura, decizia sa secretarului general a/ unita{ii administrativteritoriale.
(2) Secretarul general al unita{ii administrativ-teritoriale transmite
judecatoriei fn a carei raza teritoriala se ajl.a circumscrip{ia electorala pentru
care au avut foe alegeri $i prefectului declara{iile semnate de consilierii locali
declara{i ale$i, prevazu{i la a/in. (] ), fn termenul previizut Ia art. 4 a/in. (4).
Articolul 6-$edin{ele privind ceremonia de constituire a consiliului local
(1) Pentru jiecare consiliu local din jude{, prefectul convoaca consilierii
locali pentru $edinfa privind ceremonia de constituire a consiliului local fn eel
mu/( 5 zile de Ia comunicarea incheierii judecatoriei prevazute la art. 4 a/in.
ill ori a comunicarii hotararii tribunalului fn condifiile art. 4 alin. (6) $i
dupa caz, fn situa{ia fn care numarul mandate/or de consilier local, validate,
este mai mare decat primul numar natural strict mai mare decal jumatate din
numarul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 2.
(2) Prefectul fi comunica secretarului general al unita{ii administrativteritoriale data $i ora stabilite pentru $edin{a privind ceremonia de constituire a
consiliului local, Ia care participa prefectul, subprefectul sau un reprezentant a/
institufiei prefectului desemnat prin ordin de catre prefect. in situafii motivate,
cu respectarea dispozi{iilor a/in. (]) prefectul poate comunica o alta data $i o
alta ora.
(3) Secretarul general a/ unita{ii administrativ-teritoriale comunica
consilierilor locali ale caror mandate au fast validate data $i ora $edin{ei
privind ceremonia de constituire convocata de prefect, care are foe la sediul
consiliului local.
(4) $edin{a pentru ceremonia de constituire este condusa de eel mai fn
varsta consilier local al carui mandata fast validat, ajutat de doi dintre cei mai
tineri consilieri locali ale caror mandate au fast validate.
(5) Consilierii locali ale caror mandate au fast validate depun juramantul
prevazut la art. 7 fn cadrul $edin{ei privind ceremonia de constituire a
consiliului local.
(6) in cazul fn care numarul consilierilor locali care au depus juramantul
fn condifiile a lin. (5) este mai mic decat primul numar natural strict mai mare
decat jumatate din numarul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 2,
prefectul convoaca consilierii locali pentru o a doua $edin{a privind ceremonia
de constituire fn termen de 20 de zile de la data primei $edinfe.
(7) in cadrul celei de a doua ~edinfe pot depune juramantul consilierii
locali validafi care au absentat de la prima $edinfa $i suplean{ii ale caror
mandate au fost validate fn condifiile art.9 yi consilierii locali validafi fn
condifiile art. 4 a/in. (6) $i {11 $i care nu au fast convocafi la prima yedinfa de

m
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constituire a consiliului local.
(8) Prin excepfie de Ia dispozifiile alin. 0) consilierul local declarat ales
care nu a putut depune juramantul, ca urmare a absenfei pentru motive
temeinice, poate depune juramantul fn cadrul primei ~edinfe a consiliului local.
Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea !a pat, dovedita
prin certificat medical, ori situafii precum deplasarea fn strainatate fn interes
de serviciu, evenimente de forfa majora, cum ar fi inundafii sau alte catastrofe
care au fmpiedicat deplasarea, deces fn familie ori alte situafii simi/are.
(9) Consilierul local al carui mandat a fost validat care nu depune
juramantul nici fn cea de a doua ~edinfa privind ceremonia de constituire ori fn
condifiile prevazute la alin. (8) sau care refuza sa depuna juramantul este
considerat demisionat de drept.
(1 0) Locurile consilierilor locali declarafi ale~i ale caror mandate nu au
fost validate sau care sunt considerafi demisiona{i de drept ~i care nu pot fi
completate cu supleanfi se declara vacante prin ordin al prefectului fn termen
de 5 zile de Ia prima ~edinfa ordinarii a consiliului local.
Articolul 7-Juriimii.ntul
(1) Consilierii locali ale~i a! caror mandat a fast validat depun urmatorul
juramant fn limba romana:
Jur sii respect Constitutia ~i legile fiirii ~i siifac, cu bunii-credinfii, tot ceea ce
stii fn puterile ~i priceperea mea pentru binele locuitorilor
comuneilorasuluilmunicipiului/
judefului. .. A~a sii fmi ajute Dumnezeu!
Formula religioasa de fncheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase, juramantul putand fi depus $i fora formula religioasa. Juramantul se
imprima pe un formular special $i se semneaza, fn doua exemplare, de fiecare
ales local.
(2) Un exemplar al juramantului se pastreaza Ia dosarul de constituire, iar
al doilea se fnmaneaza consilierului local ales. Dosarul de constituire se
pastreaza de catre secretarul general al unita{ii administrativ-teritoriale.
Articolul 8-Declararea consiliului local ca legal constituit
(1) Consiliul local este legal constituit daca numarul consilierilor locali
care au depusjuramantul fn condifiile art. 6 alin. (5)- (7) este mai mare decat
primul numar natural strict mai mare decat jumatate din numarul membrilor
consiliului local, stabilit potrivit art. 2.
(2) Data constituirii consiliului local este considerata data desfo$urarii
primei $edinfe 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, fn
condifiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea fndeplinirii
condifiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunica
secretarului general al uniti:ifii administrativ-teritoriale ~i se aduce la
cuno~tin,ta publica.
(4) in situafia fn care consiliul local nu este legal constituit fn
condi,tiile alin. (1 ), fn termen de 3 zile de la fmplinirea termenului prevazut
la art. 6 alin. (6) prefectul emite un ordin privind constatarea nefndeplinirii
condi,tiilor legale de constituire a consiliului local, fn care se menfioneaza
motivele neconstituirii acestuia.
(5) Ordinul prefectului prevazut Ia alin. (3). respectiv alin. {4) prevede,
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daca este cazul, $i situafiile fn care este necesara validarea mandate/or
supleanfilor. Ordinul prefectului care cuprinde situafiile fn care este necesara
validarea mandate/or supleanfilor se cornunica judecatoriei fn a carei raza
teritoriala se ajla circumscripfia electorala pentru care au avut foe alegeri,
partidelor politice ~i organizafiilor cetafenilor aparfinand minoritafilor
nafionale care au propus candidafi $i secretarului general al unitafii
administrativ-teritoriale.
Articolul 9-Validarea mandate/or supleanfilor in cadrul procedurii de
constituire a consiliului local
(1) Mandatele supleanfilor sunt validate de judecatoria fn a carei raza
teritoriala se ajlii circumscripfia electorala pentru care au avut loc alegeri, fn
procedurii necontencioasa, prin fncheiere pronun{atii fn camera de consiliu,
fora a fl. aplicabilii procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor
supleanfilor se realizeaza fn condifiile art. 4 alin. (2). cu respectarea
prevederilor legii privind alegerea autoritafilor administrafiei publice locale fn
situafia fn care consilierul local declarat ales se ajla fn una dintre urmatoarele
situafii:
a) nu este validat ca urmare a nefndeplinirii condifiilor prevazute !a art. 4 alin.

aJ.;
b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 6 alin. (9).
(2) in cazul previizut la alin. (1) lit. a), mandatele supleanfilor sunt validate
fn termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a fncheierii de invalidare a
mandatului consilierului local declarat ales.
(3) in cazul prevazut la alin. (1) lit. b), mandatele supleanfilor sunt validate
fn termen de 10 zile de la comunicarea ordinului prefectului previizut !a art. 8
alin. (5).
(4) Supleanfii au obligafia transmiterii catre secretarul general al unitafii
administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru fndeplinirea
condifiilor prevazute la art. 4 alin. (3) cu eel pufin 7 zile fnainte de fmplinirea
termenului prevazut la alin. (2) sau m dupa caz, pentru care lise elibereazii 0
confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor cafre
secretarul general al unitafii administrativ-teritoriale este termen de decadere,
caz fn care secretarul general al unitafii administrativ-teritoriale transmite
judecatoriei documentele care i-au fost puse la dispozifie fnauntrul acestui
termen, precum $i o adresa de informare prin care propune validarea
supleanfilor care au depus documentele prevazute la art. 4 alin. (2)sau, dupa
caz, invalidarea supleanfilor care nu au depus aceste documente.
(5) Secretarul general al unitafii administrativ-teritoriale transmite
judeciitoriei documentele doveditoare pentru fndeplinirea condifiilor prevazute
la art. 4 alin. (2) lit. a)-d) cu eel pufin 7 zile fnainte de fmplinirea termenului
previizut la alin. (2) sau m dupa caz.
(6) Su.pleantul al carui mandat a fos t validat fn condifiile prezentului
articol depune juramantul fn a doua ~edinfa privind cerernonia de constituire a
consiliului local previizutii la art. 6 sau fn prima $edinfa a consiliului local,
dupa caz.
(7) Prevederile alin. (6) se aplica fn mod corespunzator supleantului
declarat ales al carui mandat a fost invalidat de judecatoria competenta, fn
prima instanfa, dar care a fost validat prin hotararea tribunalului.
(8) Supleantul al dirui mandata fost validat, care nu depune juramantul fn
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condifiile alin. (6) sau, dupa caz, alin. (7) ori care refuza sa depuna juramantul,
este considerat demisionat de drept.
(9) Prevederile art. 8 alin. (3) se aplica fn mod corespunzator.
Articolu/1 0-0rganizarea alegerilor partiale
(1) in situa{ia fn care consiliullocal nu ~fost constituit fn condifiile art. 8.
sunt organizate alegeri par{iale de completare fn condifiile legii privind
alegerea autoritii{ilor administra{iei publice locale pentru locurile consilierilor
locali declarate vacante potrivit art. 6 alin. (1 0).
(2) Alegerile prevazute !a alin. (1) se organizeaza fn termen de 90 de zile de
la emiterea ordinului prefectului prevazut la art. 8 alin. (4). fn condifiile legii
privind alegerea autorita{ilor administra{iei publice locale. Stabilirea datei
pentru organizarea alegerilor se face de catre Guvern, la propunerea
autorita{ilor cu atribufii fn organizarea alegerilor locale pe baza solicitarii
prefectului.
Articolul 11-Confirmarea calitii(ii de membru al partidului politic sau
organiza(iei cetii(enilor apar(infind minoritiifilor na(ionale a candidafilor
declarafi ale~i ~i a suplean(ilor
(1) Partidele politice sau organiza{iile ceta{enilor apar{inand minorita{ilor
na{ionale conjirma, sub semnatura persoanelor din cadrul conducerilor
acestora, calitatea de membru a consilierilor declarafi ale.}i .}i a suplean{ilor, fn
urmatoarele condifii:
a) fn termen de 3 zile de la fncheierea, de catre biroul electoral de
circumscripfie, fn condifiile legii privind alegerea autorita{ilor administra{iei
publice locale, a procesului-verbal privind constatarea rezultatului alegerilor .}i
atribuirea mandate/or;
b) fn termen de 3 zile de la comunicarea fncheierii prevazute la art. 4 alin.
Q)_;
c) fn termen de 3 zile de Ia primirea ordinului prefectului prevazut Ia art. 8
alin. (5);
d) fn termen de 3 zile de la solicitarea secretarului general al unita{ii
administrativ-teritoriale, fn situafia vacan{ei mandate/or de consilieri ale.}i pe
liste de candidafi constatata prin hotarare a consiliului local sau prin ordin al
pr~fectului.

(2) Conjirmarile de la a!in. (1) sunt transmise, fn termenele prevazute,
secretarului general al unitiifii administrativ-teritoriale.
(3) Secretarul general al unitiifii administrativ-teritoriale transmite de
fndata confirmarile primite judecatoriei fn a carei raza teritoriala se ajla
circumscripfia electorala pentru care au avut foe alegeri fn vederea validarii
mandate/or consilierilor locali declara{i ale.}i, fn condifiile art. 4. sau a
validarii mandate/or supleanfilor, fn condifiile art. 9 sau art. 12.
Articolul 12-Validarea mandate/or supleanfilor pe durata mandatului
consiliului local
(1) in caz de vacan{a a mandate/or de consilieri locali, pe durata
mandatului consiliului local, mandatele supleanfilor sunt validate fn termen de
10 zile de !a data fncetarii mandatului consilierului local, fn condifiile art. 38.
de catre judecatoria fn a carei raza teritoriala se ajla circumscripfia electorala
pentru care au avut Zoe alegeri fn procedura necontencioasa, prin fncheiere
pronun{ata fn camera de consiliu, fora a fi aplicabila procedura de
regularizare a cererii. Validarea mandate/or supleanfilor se realizeaza cu
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respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) $i art. 11 alin. (1) lit. d), alin. (2) $i ill.
Supleanfii au obliga{ia transmiterii catre secretarul general al unita{ii
administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare prevazute la art. 4 alin.
(2) lit. a)-d) cu eel pufin 5 zile fnainte de fmplinirea termenului de 10 zile.
Dispozifiile art. 4 alin. (4)-(7) se aplica fn mod corespunzator.
(2) Consilierul local al carui mandat a fast validat pe durata mandatului
consiliului local depune juramantul fn fafa consiliului local, fn termen de 15
zile de la data la care secretarul general al unita{ii administrativ-teritoriale l-a
informat cu privire la validarea mandatului sau.
(3) Consilierul local declarat ales al carui mandat a fast invalidat de
judecatoria competenta, fn prima instanfa, dar care a fast validat prin
hotararea tribunalului depune juramantul fn fafa consiliului local, fn termen de
15 zile de la data la care i-afost comunicata hotararea tribunalului.
(4) Consiliul local se convoaca fn condifiile art. 4 alin. (1) pentru
respectarea termenului prevazut la alin. (2) sau Q), dupa caz.
(5) Consilierul local al carui mandat a fast validat fn condifiile alin.
sau ill care nu depune juramantul fn termenul de 15 zile ori care refuza sa
depuna juramantul este cons iderat demisionat de drept, cu excepfia cazului fn
care se ajla fn una dintre situafiile prevazute Ia art. 6 alin. (8).
(6) in cazul fn care consilierul local a! carui mandat a fast validat fn
condifiile alin. (2) sau ill se ajla, pe perioada celor 15 zile prevazute de aceste
alineate, fntr-una dintre situafiile prevazute Ia art. 6 alin. (8), termenul pentru
depunereajuramantului se prelunge$te pana Ia fncetarea acestei situafii.
CAPITOLUL II
Organizarea consiliului local

m

Articolul13-Pre~edintele

de ~edinfii
(1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre
membrii sai, fn termenul stabilit prin regulamentul de organizare $i funcfionare
a consiliului local, un pre$edinte de $edinfa, pe o perioada de eel mult 3 Zuni,
care conduce $edinfele consiliului $i semneaza hotararile adoptate de acesta.
Pre$edintele de $edinfa se alege prin vat deschis cu majoritate simpla (primul
numar natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor prezenfi Ia o
.Jedin{a, cu condi{ia fndeplinirii cvorum-ului).
(2) Consilierul local ales fn condifiile alin. (1) poate ji schimbat din
funcfie, la inifiativa a eel pufin unei treimi din numarul consilierilor locali fn
funcfie, prin hotarare adoptat?i cu majoritate absoluta.
(3) in cazul fn care pre$edintele de $edinfa lipse$te, Ia propunerea
consilierilor locali, din randul acestora este ales un aft p re$edinte de $edinfa,
prin hotarare adoptata cu majoritate simpla, care conduce $edinfa respectiva.
Acesta exercita pentru aceasta $edinfa atribufiile prevazute de prezentul cod
pentru pre$edintele de $edin{a.
(4) Pre$edintele de $edinfa exercita urmatoarele atribufii principale:
a) conduce $edinfele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari $i anun{a
rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor fmpotriva $i a
abfinerilor numarate $i eviden{iate de secretarul general al unitafii
administrativ-teritoriale fn procesul-verbal al $edinfei;
c) semneaza procesul-verbal al $edinfei;

7

d) asigura men{inerea ordinii, fn condi{iile regulamentului de organizare $i
func{ionare a consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra fn
competen{a de solu{ionare a consiliului local;
f) aplica, daca este cazul, sanc{iunile prevazute la art. 45 alin. (1) sau
propune consiliului aplicarea unor asemenea sanc{iuni, dupa caz;
g) fndepline$te alte atribu{ii prevazute de lege, de regulamentul de
organizare $i func{ionare a consiliului _local sau alte fnsarcinari date de catre
consiliullocal.
Articolull4-0rganizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
(I) Dupa constituire, consiliullocal f$i organizeaza comisii de specialitate,
pe principalele cjomenii de activitate, fn termenul stabilit prin regulamentul de
organizare $i func{ionare a consiliului local.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Opera{iunile desfo$urate fn cadrul procedurii de constituire a
comisiilor de specialitate, domeniile de activitate fn care se pot organiza
comisii de specialitate, numarul $i denumirea acestora, numarul membrilor
fiecarei comisii ri. modul ·de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de
consilieri sau consilieri independen{i, precum $i componen{a nominata a
acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului local, cu respectarea
configura{iei politice de la ultimele alegeri locale. Numarul membrilor unei
comisii este fntotdeauna impar.
.
(4) Numarullocurilor ce revine fieciirui grup de consilieri sau consilierilor
independen{i fn fiecare comisie de specialitate se stabile$te de ciitre consiliul
local, cu respectarea configura{iei politice de fa ultimele alegeri locale.
(5) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de
consilieri, iar a consilierilor independen{i de catre consiliul local, awindu-se fn
vedere, de regula, op{iunea acestora, pregatirea lor profesionalii $i domeniul fn
care f$i desfo$oarii activitatea. in func{ie de numiirul membrilor consiliului, un
consilier poate face parte din eel pu{in o comisie $i din eel mult 3 comisii,
dintre care una este comisia de baza.
Articolull5-Atribufiile comisiilor de specialitate
(I) Comisiile de specialitate au urmatoarele atribu{ii principale:
a) analizeazii proiectele de hotarari ale consiliului local din domeniul lor
de activitate;
b) fntocmesc avize asupra proiectelor de hotiirari $i asupra problemelor
analizate, pe care le prezinta consiliului local;
c) fndeplinesc orice alte atribu{ii stabilite prin regulamentul de organizare
$i func{ionare a consiliului local sau fnsiirciniiri date prin hotarari ale
consiliului local, dacii acestea au legatura cu activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adoptii avize cu majoritate simp/a.
Articolull6-Pre~edintele ~i secretarul comisiei de specialitate
(I) Comisiile de specialitate f$i aleg, prin votul deschis al majoritii{ii
absolute a consilierilor locali ce o compun, cate un pre$edinte $i cate un
secretar.
(2) Pre$edintele comisiei de specialitate are urmatoarele atribu{ii
principale:
a) asigura reprezentarea comisiei fn raporturile acesteia cu consiliul local,
aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii
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pub/ice locale ~i cu celelalte comisii;
b) convoaca ~edinfele comzszei conform procedurii prevazute fn
regulamentul de organizare $i funcfionare a consiliului local ~i informeaza
secretarul general a! unitafii administrativ-teritoriale cu privire la data $i locul
~edinfei;

c) conduce ~edintele comisiei;
d) susfine fn ~edinfele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anunfa rezultatul votarii, pe baza date/or comunicate de secretar;
f) fndepline$te orice alte atribufii referitoare Ia activitatea comisiei,
prevazute de lege, de regulamentul de organizare ~i funcfionare a consiliului
sau stabilite de consiliullocal;
g) comunica secretarului general a! unitatii administrativ-teritoriale fn
termen rezonabil, pana la finalul fiecarei Zuni calendaristice, prezenfa $i
procesele-verbale ale fiecarei $edinfe ale comisiei de specialitate.
(3) Pre~edintele comisiei de specialitate poate propune ca !a lucrarile
comisiei sa participe $i alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este .
necesar $i poate participa !a lucrarile celorlalte comisii care examineaza
probleme ce prezinta importanfa pentru comisia pe care o conduce.
(4) Secretarul comisiei fndepline$te urmatoarele atribufii principale:
a) efectueaza apelul nominal $i fine evidenfa participarii Ia ~edinfe a
membrilor comisiei;
b) numara voturile ~i fl informeaza pe pre~edinte asupra cvorumului
necesar pentru emiterea fiecarui aviz ~i asupra rezultatului votarii;
c) asigura redactarea avizelor, a proceselor-verbale $i a a/tor documente
prevazute de lege;
d) fndepline$fe orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare
$i funcfionare a consiliului local sau fnsarcinari stabilite de comisie sau de
catre prejedintele acesteia.
Articolul17-Comisiile speciale ~i comisiile mixte
(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiza $i verificare
formate din consilieri locali, pe perioada determinata, !a propunerea unei
treimi din numarul consilierilor locali fn funcfie sau a primarului. Componenfa,
obiectivele ~i perioada de desfo$urare a activitiifilor acestora se stabilesc prin
hotarare a consiliului local. Membrii comisiei acfioneaza fn limitele stabilite ·
prin hotarare.
(2) Comisia de analiza $i verificare prezinta consiliului local ori
primarului, dupa caz, !a termenul stabilit de acesta, raportul fntocmit fn urma
analizelor $i verificarilor efectuate. Raportul cuprinde, daca este cazul,
propuneri concrete de fmbunatafire a activitafii fn domeniul supus analizei sau
verificarii.
(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie inifiativa sau din inifiativa
primarului, dupa caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcfionari
publici $i alfi speciali$ti, p e perioada determinata. Componenfa comisiilor
mixte, obiectivele $i perioada de desfiirurare a activitafii acestora se stabilesc
prin hotarari ale consilii/or locale. $edinfele comisiilor mixte sunt publice.
CAPITOLUL III
Mandatul, rolul ~i atribufiile consiliului local
Articolul18-Mandatul consiliului local
(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani fn condifiile legii
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privind alegerea autorita{ilor administra{iei publice locale.
(2) Mandatul consiliului local se exercita de la data la care consiliul local
este legal constituit pdna la data la care consiliul local nou-ales este legal
constituit.
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organica, fn caz
de razboi sau catastrofti ori alte situafii expres prevazute de lege atunci cdnd,
din cauza acestor situafii, nu pot fi organizate alegeri fn condifiile a!in. (1 ).
Articolul19-Atribufiile consiliului local
(1) Consiliul local are inifiativa $i hotara$te, fn condifiile legii, fn toate
problemele de interes local, cu excepfia celor care sunt date prin lege fn
competenfa altar autorita{i ale administra{iei pub!ice locale sau centrale.
(2) Consiliullocal exercita urmatoarele categorii de atribufii:
a) atribufii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie,
pre cum $i organizarea $i funcfionarea aparatului de specialitate al primarului,
ale institufiilor pub/ice de interes local $i ale societafilor $i regiilor autonome
de interes local;
b) atribufii privind dezvoltarea economico-sociala $i de mediu a comunei,
ora$ului sau municipiului;
c) atribufii privind administrarea domeniului public $i privat al comunei,
ora$ului sau municipiului;
d) atribufii privind gestionarea serviciilor de interes local,·
e) atribufii privind cooperarea interinstitufionala pe plan intern $i extern.
(3) in exercitarea atribufiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliullocal:
a) aproba statutul comunei, precum $i regulamentul de organizare $i
funcfionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aproba un
model orientativ al statutului unitafii administrativ-teritoriale, precum $i un
model orientativ al regulamentului de organizare $i func{ionare a consiliului
loca1;
b) alege viceprimarul, din rdndul consilierilor locali, la propunerea
primarului sau a consilierilor locali, fn condifiile art. 20 alin. (2);
c) aproba, fn condifiile legii, la propunerea primarului, fnfiinfarea,
organizarea $i statu! de fo.ncfii ale aparatului de specialitate al primarului, ale
institufiilor publice de interes local, reorganizarea $i statu! de funcfii ale
regiilor autonome de interes local, precum $i fnfiin{area, reorganizarea sau
desfiinfarea de societa{i de interes local $i statu! de funcfii al acestora;
d) exercita, fn numele unita{ii administrativ-teritoriale, toate drepturile $i
obliga{iile corespunzatoare participafiilor definute la societafi sau regii
autonome, fn condifiile legii;
e) hotara$te fnfiinfarea sau reorganizarea de institufii, servicii publice,
societafi $i regii autonome, fn condifiile legii.
(4) in exercitarea atribufiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliullocal:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul unitafii administrativteritoriale, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare $i contul
de fncheiere a exercifiului bugetar;
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea $ilsau garantarea
fmprumuturilor, precum $i contractarea de datorie publica !ocala prin emisiuni
de titluri de valoare, fn numele unita{ii administrativ-teritoriale, fn condifiile
legii;
c) stabile$te $i aproba impozitele $i taxele locale, fn condifiile legii;

10

d) aproba, !a propunerea primarului, documenta{iile tehnico-economice
pentru lucrarile de investi{ii de interes local, fn condifiile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala ~i de mediu a
unitafii administrativ-teritoriale;
f) asigura un mediu favorabil fnjiin{arii ~i/sau dezvoltarii afacerilor,
inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum $i prin realizarea de
noi investifii care sa contribuie Ia fndeplinirea programelor de dezvoltare
economica regionala ~i !ocala;
g) asigura realizarea lucrarilor $i ia masurile necesare implementarii ~i
conformarii cu prevederile angajamentelor asumate de Romania fn calitate de
stat membru al Uniunii Europene fn domeniul protecfiei mediului ~i
gospodaririi ape lor pentru serviciile furnizate ceta{enilor.
(5) Daca bugetul unita{ii administrativ-teritoriale, prevazut Ia alin. (4) lit.
gl nu poate fi adoptat dupa doua $edinfe consecutive, care au Zoe la un interval
de eel mult 7 zile, activitatea se desfo.$oara pe baza bugetului anului precedent
pana la adoptarea noului buget, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la data
publicarii legii bugetului de stat fn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
(6) in exercitarea atribufiilor prevazute Ia a/in. (2) lit. c), consiliullocal:
a) hotara$te darea fn administrare, concesionarea, fnchirierea sau darea fn
folosinfa gratuita a bunurilor proprietate publica a comunei, ora~ului sau
municipiului, dupa caz, precum $i a serviciilor publice de interes local, fn
condifiile legii;
b) hotara$fe vanzarea, darea fn administrare, concesionarea, darea fn
folosinfa gratuita sau fnchirierea bunurilor proprietate privata a comunei,
ora~ului sau municipiului, dupa caz, fn condifiile legii;
c) avizeaza sau aproba, fn condi,tiile legii, documentafiile de amenajare a
teritoriului $i urbanism ale localita{ilor;
d) atribuie sau schimba, fn condifiile .Zegii, denumiri d? strazi, de piefe ~ide
orice alte obiective de interes public local.
(7) in exercitarea atribufiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local
asigura, potrivit competenfei sale ~i fn condifiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor pub/ice de interes local privind:
a) educa{ia;
b) serviciile sociale pentru protec{ia copilului, a persoanelor cu handicap,
a persoanelor varstnice, a familiei ~i a a/tor persoane sau grupuri aflate fn
nevoie sociala;
c) sanatatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publica;
h) situa{iile de urgen{a;
i) protec{ia $i refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea $i punerea fn valoare a monumentelor istorice
$ide arhitectura, a parcurilor, gradinilor pub! ice $i rezerva{iilor naturale;
k) dezvoltarea urbana;
l) eviden{a persoanelor;
m) podurile $i drumurile.publice,·
n) serviciile comunitare de utilita{i publice de interes local;
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o) serviciile de urgen{a de tip salvamont, salvamar $i de prim ajutor;
p) activita{ile de administra{ie social-comunitara;
q) locuin{ele sociale ~i celelalte unita{i locative aflate in proprietatea
unita{ii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
r) punerea in valoare, in interesul colectivitafii locale, a resurselor
naturale de pe raza unita{ii administrativ-teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) in exercitarea atribufiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliullocal:
a) sprijina, in condifiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aproba construirea locuinfelor sociale, criteriile pentru repartizarea
locuinfelor sociale ~i a utilita{ilor locative aflate in proprietatea sau in
administrarea sa.
(9) in exercitarea atribufiilor prevazute Ia alin. (2) lit. e). consiliullocal:
a) hotara$te, in condifiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice romane sau straine, in vederea finan{arii ~i realizarii in comun a unor
acfiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotara$te, in condifiile legii, infrafirea comunei, ora~ului sau
municipiului cu unita{i administrativ-teritoriale din alte {ari;
c) hotara~te, in condifiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unita{i
administrativ-teritoriale din fara sau din strainatate, precum ~i aderarea la
asocia{ii na{ionale ~i internafionale ale autorita{ilor administra{iei publice
locale, in vederea promovarii unor interese comune.
(1 0) in exercitarea atribufiilor prevazute !a a/in. (2) lit. a). f2l $~ dl
consiliullocal:
a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de
proprietate sau al celui de adrninistrare, lucrarile ~i fondurile necesare pentru
reabilitarea, dotarea $i funcfionarea cladirilor in care i~i desfo~oara activitatea
autorita{i sau institu{ii publice a caror activitate prezinta un interes local.
Bunurile achizi{ionate pentru dotari raman in proprietatea unita{ii
administrativ-teritoriale;
b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul institufiei sau autorita{ii
publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrari de
amenajare, dotare $i intre{inere a cladirilor sau terenurilor ajlate in
proprietatea publica sau privata a statului, in scopul cre$terii nivelului de
atractivitate turistica a unita{ii administrativ-teritoriale, cu condifia ca, prin
acordul exprimat, titularul dreptului sa permita accesul publicului in spafiile
astfel irnbunata{ite pe o perioada de minimum 5 ani. Bunurile achizifionate
pentru dotari raman in proprietatea unita{ii administrativ-teritoriale.
(II) Pentru realizarea atribufiilor prevazute la alin. (2) consiliul local
poate solicita informari ~i rapoarte de la primar, viceprimar · ~i de la
conducatorii organismelor prestatoare de servicii publice ~i de utilitate publica
de interes local.
(12) Consiliul local hotara$fe acordarea unor sporuri ~i a altar facilitafi,
potrivit legii, personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al
primarului ~i serviciilor pub/ice de interes local.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice rornane sau straine cu
merite deosebite titlul de ceta{ean de onoare a! cornunei, orarului sau
municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se
stabilesc ~i condifiile retragerii titlului conferit. Acest regularnent poate fi parte
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integrantii a statutului unitiifii administrativ-teritoriale.
(14) Consiliul local fndepline§te orice alte atribufii, fn toate domeniile de
interes local, cu excepfia celor date fn mod expres fn competenfa altar
autoritiifi publice, precum §i orice alte atribufii stabilite prin lege.
Art. 20-Rolul, numirea ~i eliberarea din funcfie a viceprimarului
(I) Viceprimarul este subordonat primarului §i, fn situafiile previizute cje
lege, fnlocuitorul de drept al acestuia, situaJie fn care exercitii, in numele
primarului, atribufiile ce fi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din
atribu;iile sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolutii, din
rcmdul membrilor consiliului local, Ia propunerea primarului sau a
consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pe bazii de buletine de vot. Alegerea
viceprimarului se realizeazii prin hotiirare a consiliului local.
(4) Eliberarea din fu.nc{ie a viceprimarului se poate face de consiliullocal,
prin hotiirare adoptatii, prin vot secret, cu majoritatea a douii treimi din
numiirul consilierilor fn funcJie, Ia propunerea temeinic motivatii a primarului
sau a unei treimi din numiirul consilierilor locali fn funcJie. Eliberarea din
funcfie a viceprimarului nu se poate face fn ultimele 6 Zuni ale mandatului
consiliului local.
(5) La deliberarea §i adoptarea hotiirarilor care privesc alegerea sau
eliberarea din funcJie a viceprimarului participii §i voteazii consilierul local
care candicjeazii Ia funcJia de viceprimar, respectiv viceprimarul fn fu.ncJie a
ciirui schimbare se propune.
(6) Pe durata exercitiirii mandatului, viceprimarul i§i piistreazii statutul de
consilier local, forii a beneficia de indemnizaJia aferentii acestui statut, fiindu -i
aplicabile incompatibilitiiJile specifice funcJiei de viceprimar previizute de
cartea I fitful IV din Legea nr. 16112003 privind unele miisuri pentru asigurarea
transparenfei fn exercitarea demnitiifilor pub/ice, a fu.ncfiilor pub/ice §i fn
mediul de afaceri, prevenirea §i sancfionarea corupfiei, cu modificiirile §i
completiirile ulterioare.
(7) Durata mandatului viceprimarului este egalii cu durata mandatului
consiliului local. in cazul fn care mandatul consiliului local fnceteazii, sau
fnceteazii calitatea de consilier local, fnainte de expirarea duratei normale de 4
ani, fnceteazii de drept §i mandatul viceprimarului, fora vreo altii formalitate.
Articolul 21-Institufiile publice de interes local
(I) Consiliile locale pot fnfiinfa institufii pub/ice de interes local in
principalele domenii de activitate, potrivit specificului §i nevoilor colectivitiifii
locale, cu respectarea prevederilor legale §i fn limita mijloacelor financiare de
care dispun.
(2) Numirea §i eliberarea din funcfie a personalului din cadrul institufiilor
pub lice de interes local se fac de conduciitorii acestora, fn condifiile legii.
(3) Numirea, sancfionarea, suspendarea, modificarea §i fncetarea
raporturilor de serviciu sau de muncii, dupii caz, a conduciitorilor institu{iilor
previizute Ia a/in. (I) se fac de ciitre primar, prin dispozifie, in condifiile legii.
Articolul 22-Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea
intereselor unitiifii administrativ-teritoriale
Consilierii locali fmputernicifi sa reprezinte interesele unitafii
administrativ-teritoriale fn societii{i, regii autonome de interes local §i alte
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organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnafi, prin hot{mire a
fn
condifiile legii,
cu respectarea regimului
consiliului local,
incompatibilita{ilor aplicabil ~i a conflgurafiei politice de fa ultimele alegeri
locale.
Articolul 23-Reprezentarea in asociafiile de dezvoltare intercomunitarii. ~i
Ia nivelul operatorilor regionali
Co_munele, ora~ele ~i municipiile sunt reprezentate de drept fn adunarile
generale ale asociafiilor de dezvoltare intercomunitara $i fn adunarile generale
ale operatorilor regionali $i locali de cafre primari. Primarii pot de/ega
calitatea lor de reprezentanfi ai unita{ilor adminisfrativ-teritoriale fn adunarile
generale viceprimarilor, adminisfratorilor publici, precum $i oricaror alte
persoane din aparatul de specialitate a! primarului sau din cadrul unei institu{ii
pub/ice de interes local.
CAPITOLUL IV
Functionarea consiliului local
'

Articolul 24-Tipurile de fedin(e ale consiliului local
(1) Consiliul local se fntrune$te fn $edinfe ordinare, eel pu{in o data pe
luna, fa convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate fntruni $i fn $edin{e exfraordinare !a
convocarea:
a) primarului;
b) a eel pu{in unei freimi din numarul consilierilor locali fnjunc{ie;
c) primarului, ca urmare a solicitarii prefectului, fn cazuri care necesita
adoptarea de masuri imediate penfru gestionarea situa{iilor de criza sau de
urgenfa, prefectul poate solicita primarului convocarea, dupa caz, a unei
$edin{e exfraordinare a consiliului local.
Articolul 25-Convocarea sedintelor consiliului local
'
'
(1) Consiliullocal se convoaca dupa cum urmeaza:
a) prin dispozifie a primarului, fn cazurile prevazute la art. 24 alin.
ill alin. (2) lit. a) $i fl,·
b) prin convocare semnata de cafre consilierii locali care au aceasta
ini{iativa, fn cazul prevazut fa art. 24 alin. (2) lit. b).
(2) Consilierii locali sunt convoca{i fn scris sau, fn func{ie de prevederile
regulamentului de organizare $i func{ionare a consiliului local, prin mijloace
elecfronice, prin grija secretarului general al unita{ii administrativ-teritoriale,
eel tarziu fn ziua ulterioara primirii de cafre acesta a dispozi{iei sau
documentului de convocare ini{iat de eel pu{in o treime din numarul
consilierilor locali fnjunc{ie.
(3) Data $edin{ei consiliului local precizata cu ocazia convocarii este
stabilita, cu respectarea modului de calcul a! termenelor procedurale, prevazut
de art. 181 din Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedura civila.
republicata, cu modiflcarile ulterioare, astfel:
a) fn termen de 5 zile de la data comunicarii dispozi{iei de convocare
penfru $edin{ele ordinare;
b) fn termen de 3 zile de la data comunicarii dispozi{iei sau documentului
de convocare pentru ~edinfele extraordinare.
(4) in caz de for{a majora $ilsau de maxima urgenfa penfru rezolvarea
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intereselor locuitorilor comunei, ai ora.~ului sau ai municipiului/subdiviziunii
administrativ-teritoriale ori fn alte situa{ii stabilite de regulamentul de
organizare $i func{ionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru
$edin{a extraordinara, prin excep{ie de la prevederile alin. (3) lit. b). se face de
fndata.
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmatoarele informa{ii
despre $edin{a:
a) data, ora $i locul desfo$urarii;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele fnscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispozi{ia consilierilor locali, potrivit
op{iunilor acestora, materialele fnscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comistilor de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare
proiectele de hotariiri;
f) invita{ia de a formula $i depune amendamente asupra proiectelor de
hotariiri.
(6) Secretarul general al unita{ii administrativ-teritoriale transmite
prefectului, sub semnatura sa, eviden{a prezen{ei c;onsilierilor locali la
convocarile pentru $edin{ele care nu s-au putut desfo$ura din /ipsa cvorumului,
fn termen de 3 zile de la data convocarii. Eviden{a transmisa prefectului
precizeazii $i situa{iile fn care, urmare a ultimei absen{e, a intervenit cazul de
fncetare de drept a mandatului prevazut la art. 39 alin. (2) lit. e).
(7) in toate cazurile, convocarea se consemneaza fn procesul-verbal al
$edin{ei.
Articolul26-0rdinea de zi
(1) Proiectul ordinii de zi se redacteaza de catre secretarul general al
unita{ii administrativ-teritoriale $i 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, fn condi{iile legii.
(2) Este obligatorie fnscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de
hotariiri care fndeplinesc condifiile prevazute la art. 27 alin. (8).
(3) Proiectul ordinii de zi a $edin{ei consiliului local poate cuprinde
proiecte de hotariiri, cu men{ionarea titlului $i a inifiatorului, rapoarte ale
primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de
specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informari ale
conducatorilor organismelor prestatoare de servicii publice $i de utilitate
publica fn unita{ile administrativ-teritoriale, dupa caz, precum $i orice alte
probleme de interes local.
(4) Proiectul ordinii de zi a $edin{ei consiliului local se aduce la cuno$tin{a
locuitorilor comunei, prin mass-media, prin afi$area pe pagina de internet a
unita{ii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(5) in comunele, fn care ceta{enii apar{iniind unei minorita{i na{ionale au o
pondere de peste 20% din numarullocuitorilor, stabilit la ultimul recensamiint,
proiectul ordinii de zi se aduce Ia cunO$fin{a publica $i fn limba minorita{ii
na{ionale respective.
(6) Scoaterea unui proiect de hotariire de pe proiectul ordinii de zi se face
fn situa{ia fn care acesta nu fndepline$te condi{iile prevazute Ia art. 27 alin.
{§1 sau numai cu acordul ini{iatorului, daca acesta fndepline$te condifiile
prevazute Ia art. 2 7 alin. (8).
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(7) Ordinea de zi a $edinfei se aproba cu majoritate simp/a, Ia propunerea
celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.
(8) Suplimentarea ordinii de zi se aproba numai pentru probleme urgente
cu majoritate simp/a.
(9) in cazul neaprobarii proiectului ordinii de zi, in condifiile prevazute
Ia alin. (7) , nu se acorda indemniza{ia cuvenita consilierilor locali pentru
.yedinfa respectiva.
Articolul27-Proiectele de hotiirari ale consiliului local
(I) Proiectele de hotariiri pot fi inifiate de primar, de consilierii locali sau
de ceta{eni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul
secretarului general al unita{ii administrativ-teritoriale $i al compartimentelor
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(2) Proiectele de hotariiri $i referatele de aprobare ale acestora se
redacteaza in conformitate cu normele de tehnica legislativa.
(3) Proiectele de hotariiri ale consiliului local inso{ite de referatele de
aprobare ale acestora .yi de alte documente de prezentare $i de motivare se
inregistreaza .yi se transmit de secretarul general al unita{ii administrativteritoriale:
a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului in vederea analizarii ji intocmirii rapoartelor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii $i
fntocmirii avizelor.
(4) Nominalizarea compartimentelor de resort ji a comisiilor de
specialitate carora li se transmit proiectele de hotariiri ale consiliului local,
precum .yi celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de cafre
primar fmpreuna cu secretarul general al unitafii administrativ-teritoriale.
(5) Odata cu transmiterea proiectelor de hotariiri se comunica ~i data de
depunere a rapoartelor ji a avizelor, aviindu-se grija ca rapoartele
compartimentelor de resort sa poata fi transmise .yi comisiilor de specialitate
inainte de pronun{area acestora.
(6) Dupa examinarea proiectului de hotariire, comisia de specialitate a
consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz,
respingerea proiectului.
(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general · al unita{ii
administrativ-teritoriale, care dispune masurile corespunzatoare inaintarii lui
cafre consilierii locali .yi catre inifiatori, dupa caz, eel mai tiirziu in ziua
~edinfei.

(8) Fiecare proiect de hotariire inscris pe ordinea de zi a .yedinfei
consiliului local este supus dezbaterii numai daca este inso{it de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare .yi motivare, semnat
de initiator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de
speciali(ate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale
consiliului local;
d) alte documente prevazute de legisla{ia speciala.
(9) Secretarul general al unita{ii administrativ-teritoriale asigura
fndeplinirea condifiilor de la alin. (8) .yi aduce la cuno.ytinfa consiliului local
cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.
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(I 0) Rapoartele $i avizele prevazute fa alin. (8) trebuie fntocmite fn
termenul prevazut !a alin. (5). dar nu mai tarziu de 30 de zile de !a
fnregistrarea proiectelor de hotarare propuse pentru a fi fnscrise pe proiectul
ordinii de zi a jedinfelor ordinare ale consiliului local, respectiv fn termen de
eel mult 3 zile de !a fnregistrarea proiectelor de hotardre propuse a fi fnscrise
pe proiectul ordinii de zi a jedinfelor extraordinare. in situafia $edinfelor
extraordinare convocate de fndata, rapoartele compartimentelor de specialitate
se fntocmesc fn procedura de urgenfa, eel tarziu odata cu proiectul hotardrii.
(II) Inifiatorul proiectului fl poate retrage sau poate renunfa, fn orice
moment, la susfinerea acestuia.
Articolul 28-Cvorumul sedintelor consiliului local
(I) $edinfele consiliului local se desfojoara legal fn prezenfa majoritafii
consilierilor locali fnjuncfie.
(2) Prezenfa consilierilor locali la jedinfa este obligatorie, cu excepfia
cazului fn care acejtia absenteaza motivat. Absenfa 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 fn strainatate;
c) unor evenimente de forfa majora;
d) fn cazul decesului sofiei/sofului consilierului local sau al unei rude de
pana la gradul a! !I-lea a consilierului local ales ori al sofiei/sofului acestuia,
inclusiv;
e) alte situafii prevazute fn regulamentul de organizare $i funcfionare a
consiliului local.
(3) Consilierul local care absenteaza nemotivat de doua ori consecutiv la
jedinfele consiliului local este sancfionat, fn condifiile art. 46.
(4) Consilierii locali sunt obligafi sa f$i fnregistreze prezenfa fn evidenfa
finuta de secretarul general al unitafii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(5) Consilierul local care nu poate lua parte la jedinfa este obligat sa
aduca aceasta situafie
la
cunojtinfa secretarului general al
unitafiilsubdiviziunii administrativ-teritoriale.
Articolul 29-Desfii~urarea ~edinfelor consiliului local
(I) $edinfele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al jedinfelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesafi, fn condifiile legii, la procesele- verbale ale
jedinfelor consiliului local;
b) accesul celor interesafi, fn condifiile legii, la proiectele de hotarari, la
hotararile consiliului local, precum ji la instrumentele de prezentare $i de
motivare a acestora;
c) posibilitatea
cetafenilor
cu
domiciliul
sau
rejedinfa
fn
unitatea/subunitatea administrativ-teritoriala respectiva de a asista la $edinfele
consiliului local $ilsau de a le urmari pe internet, fn condifiile regulamentului
de organizare $i funcfionare a consiliului local.
~
(3) Lucrarile jedinfelor se desfo$oara fn limba romana. In consiliile locale
fn care consilierii locali aparfinand unei minoritafi nafionale reprezinta eel
pufin 20% din numarul total, la $edinfele consiliului local se poate fo losi $i
limba minoritafii na{ionale respective. in aceste cazuri se asigura, prin grija
primarului, traducerea fn limba romana. in toate cazurile, documentele
1

1
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~edinfelor

de consiliu local se fntocmesc ~i se aduc la cuno~tinfa publica fn
limba romana.
(4) La lucrarile consiliului local pot asista ~i lua cuvantul, fora drept de
vot, prefectul, pre~edintele consiliului judefean sau reprezentanfii acestora,
deputafii ~i senatorii, mini~trii ~i ceilalfi membri ai Guvernului, secretarii ~i
subsecretarii de stat, conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor ~i ale celorlalte organe centrale, conducatorii compartimentelor de
resort ~i conducatorii organismelor prestatoare de servicii pub/ice sau de
utilitate publica din unitafile administrativ-teritoriale, fn problemele ce privesc
domeniile lor de responsabilitate, precum ~i alte persoane interesate, fn
condifiile prevazute fn regulamentul de organizare ~i funcfionare a consiliului
local.
(5) Dezbaterea proiectului de hotarare sau a problemelor se face, de
regula, fn ordinea fn care acestea sunt fnscrise pe ordinea de zi aprobata fn
conformitate cu prevederile prezentului cod ~i ale regulamentului de organizare
~i funcfionare a consiliului local.
(6) Pre~edintele de ~edinfa este obligat sa asigure luarea cuvantului de
catre initiator pentru susfinerea proiectului de hotarare ori de cate ori acesta o
solicita, precum ~i de cafre delegatul satesc, dupa caz.
(7) Consilierii locali participa la dezbateri fn ordinea fnscrierii la cuvant.
Consilierii locali sunt obligafi ca fn cuvantul lor sa se refere exclusiv la
problema care formeaza obiectul dezbaterii.
(8) Pre~edintele de ~edinfa are dreptul sa limiteze durata luarilor de
cuvant, fn funcfie de obiectul dezbaterii. in acest scop el poate propune
consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecarui vorbitor, pre cum ~i timpul
total de dezbatere a proiectului.
(9) Pre~edintele de ~edinfa permite oricand unui consilier local sa
raspunda fntr-o problema de ordin personal, fn probleme prevazute de
regulamentul de organizare ~i funcfionare a consiliului sau atunci cand a fast
nominalizat de un alt vorbitor.
(1 0) Pre~edintele de ~edinfa sau reprezentantul oricarui grup de consilieri
locali poate propune fncheierea dezbaterii unei probleme puse fn discufia
consiliului local. Propunerea de fncheiere a dezbaterii se supune votului, iar
discufiile se sisteaza daca propunerea este adoptata cu majoritate simpla.
(11) Este interzisa adresarea de insulte sau calomnii de catre consilierii
locali prezenfi !a ~edinfa, precum $i dialogul dintre vorbitori ~i persoanele
ajlate fn sala.
(12) Asupra proiectelor de hotarari au Zoe dezbateri generate ~i pe articole,
consilierii locali, precum ~i ceilalfi ini{iatori prezenfi la ~edinfa putandformula
amendamente de fond sau de forma. Amendamentele se supun votului
consiliului local fn ordinea fn care aufostformulate.
(13) Sinteza dezbaterilor din ~edinfele consiliului local, precum ~i modul fn
care ~i-a exercitat votul fiecare consilier local fn parte se consemneaza fntr-un
proces-verbal, semnat de pre~edintele de ~edinfa ~i de secretarul general al
unitafiilsubdiviziunii administrativ-teritoriale.
(14) Pre~edintele de ~edinfa, fmpreuna cu secretarul general al
unita{ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale f~i asuma, prin semnatura,
responsabilitatea veridicitafii celor consemnate.
(15) La
fnceputul
fiecarei
~edinfe,
secretarul
general
al
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unita{ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesulverbal al ~edin{ei anterioare. Consilierii locali ~i primarul au dreptul ca, in
cadrul ~edin{ei curente a consiliului local, sa conteste con{inutul procesuluiverbal $i sa ceara men{ionarea exacta a opiniilor exprimate in ~edin{a
anterioara.
(16) Procesul-verbal semnat de pre~edintele de ~edin{a ~i de cafre
secretarul general al unita{ii administrativ-teritoriale, precum ~i documentele
care au fost dezbatute in ~edin{a anterioara se depun intr-un dosar special al
$edin{ei respective, care se numeroteaza ~i se sigileaza de pre~edintele de
~edin{a ~i de secretarul general al unita{ii administrativ-teritoriale, dupa
aprobarea procesului-verbal sau de cafre persoana cu atribufii in aces! sens,
desemnata in condi{iile legii.
(1 7) in termen de 3 zile de la data aprobarii procesului-verbal al ~edin{ei,
secretarul general al unita{ii administrativ-teritoriale afi~eaza la sediul
primariei ~i publica pe pagina de internet a unita{ii administrativ-teritoriale o
copie a procesului-verbal al ~edin{ei.
Articolul 30-Adoptarea hotiiriirilor consiliului local

(1) in exercitarea atribu{iilor ce ii revin, consiliullocal adopta hotardri, cu
majoritate absoluta sau simp/a, dupa caz.
(2) Prin excep{ie de Ia prevederile a/in. (I), hotardrile privind dobdndirea
sau instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta
de consiliul local cu majoritatea calificata definite(primul numar natural care
este mai mare decaf valoarea numerica rezultata in urma aplicarii frac{iei/
procentului stabilit prin lege, la totalul membrilor organului colegial stabilit in
condifiile legii), de doua treimi din numarul consilierilor locali in func{ie .
(3) Se adopta cu majoritatea absolute(primul numar natural strict mai
mare de cat jumatate din totalul membrilor in funcfie ai organului colegial) a
consilierilor locali infimc{ie urmatoarele hotardri ale consiliului local:
a) hotardrile privind bugetul local;
b) hotardrile privind contractarea de imprumuturi, in condifiile legii,·
c) hotardrile prin care se stabilesc impozite $i taxe locale;
d) hotardrile privind participarea la programe de dezvoltare jude{eana,
regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera;
e) hotardrile privind organizarea ~i dezvoltarea urbanistica a localita{ilor
$i amenajarea teritoriului;
f) hotardrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorita{i pub/ice, cu
persoane juridice romdne sau straine;
g) hotardrile privind administrarea patrimoniului;
h) hotardrile privind participarea cu fmprumuturi, capital sau cu bunuri,
dupa caz, in numele $i in interesul colectivitafilor locale Ia nivelul carora sunt
alese, la infiinfarea, func{ionarea ~i dezvoltarea unor organisme prestatoare de
servicii publice $i de utilitate publica de interes local sau judefean, in
condifiile;
i) alte hotardri necesare bunei func{ionari a consiliului local, stabilite prin
legi speciale sau regulamentul de organizare ~i func{ionare a consiliului local.
(4) Votul consilierilor locali este individual $i poate fi deschis sau secret.
(5) Votul deschis se exprima prin oricare din urmatoarele modalita{i:
a) prin ridicarea mdinii;
b) prin apel nominal, efectuat de pre~edintele de $edin{a;
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c) electronic.
(6) Consiliul local poate stabili ca unele hotarari sa fie luate prin vot
secret. Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate
fntotdeauna prin vot secret, cu excepfiile prevazute de lege.
(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(8) Redactarea buletinelor de vot trebuie sa fie fora echivoc. Pentru
exprimarea opfiunii se folosesc, de regula, cuvintele da sau nu.
(9) Buletinele de vot se introduc fntr-o urna. La numararea voturilor nu se
iau fn calcul buletinele de vot pe care nu afost exprimata op{iunea consilierului
local sau aufostfolosite ambele cuvinte prevazute la alin. (8).
(1 OJ Abfinerile se numara la voturile fmpotriva.
(11) Daca pe parcursul desfo$urarii $edinfei nu este fntrunita majoritatea
legala necesara pentru adoptarea proiectului de hotarare, pre$edintele de
$edin{a amana votarea pana la fntrunirea acesteia.
(12) Daca fn urma dezbaterilor din $edin{a consiliului local se impun
modificari de fond fn confinutul proiectului de hotarare, la propunerea
primarului, a secretarului sau a consilierilor locali ~i cu acordul majorita{ii
consilierilor locali prezenfi, pre$edintele de ~edinfa retransmite proiectul de
hotarare, fn vederea reexaminarii de catre initiator $i de catre compartimentele
de specialitate.
(13) Proiectele de hotarari respinse de consiliul local nu pot fi readuse fn
dezbaterea acestuia fn cursu! aceleia$i $edinfe.
Articolul31-Semnarea ,si contrasemnarea hotiirarilor consiliului local
(1) Dupa desfo$urarea $edinfei, hotararile consiliului local se semneaza de
catre pre$edintele de $edinfa $i se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre
secretarul general al unitafii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(2) in cazul fn care pre$edintele de $edin{a refuza, fn scris, sa semneze,
hotararea consiliului local se semneaza de eel pufin 2 consilieri locali dintre
cei care au participat la $edinfa. Modalitatea de desemnare a acestor consilieri
se stabile$fe prin regulamentul de organizare $i funcfionare a consiliului local.
(3) Secretarul general
al unitafii administrativ-teritoriale
nu
contrasemneaza hotararea fn cazul fn care considera ca aceasta este ilegala. in
acest caz, fn urmatoarea ~edinfa a consiliului local, depune fn scris $i expune fn
fata acestuia opinia sa motivata, care se consemneaza fn procesul-verbal a!
$edinfei.
Articolul 32-Funcfionarea comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate lucreaza fn plen ~i delibereaza cu votul
majorita{ii simple a membrilor lor.
(2) Participarea membrilor comisiei !a $edin{ele acesteia este obligatorie.
Daca absenfele continua, fora a fi motivate, pre~edintele comisiei poate
propune consiliului local aplicarea sancfiunilor prevazute la art. 46.
(3) Comisia poate invita sa participe la $edin{ele sale speciali$fi din cadrul
aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sa
participe la ~edin{ele comisiei $i inifiatorii propunerilor ce stau la baza
lucrarilor comisiei. Comisia poate invita $i alte persoane care sa participe la
dezbateri.
(4) $edin{ele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice.
(5) Comisia poate hotarf ca unele $edinfe sau dezbaterea unor puncte de pe
ordinea de zi sa se desfo~oare cu U$ile fnchise.
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(6) Convocarea ~edinfelor comisiei se face de cafre pre~edintele acesteia
cu eel pufin 3 zile fnainte sau de fndata, fn situafia ~edinfelor convocate fn
condifiile art. 25 alin. (4).
(7) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea pre~edintelui.
Oricare dinfre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor
probleme.
(8) $edinfele comisiilor de specialitate se desfo~oara fnaintea ~edinfelor
consiliului local, atunci cand ordinea de zi a ~edinfei acestuia cuprinde sarcini
sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul.
(9) Penfru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme
repartizate comisiei de cafre secretarul general al unita{ii adminisfrativteritoriale, pre~edintele acesteia desemneazii un consilier local care prezinta fn
cadrul ~edinfei proiectele ~i, dupa caz, celelalte probleme ajlate pe ordinea de
zi, care nu sunt prezentate de inifiator.
(I 0) Secretarul comisiei sau, fn !ipsa acestuia, consilierul local desemnat
fn conformitate cu a/in. (9) fntocme~te avizul, cu caracter consultativ, al
comzszez, pe baza amendamentelor ~i a propunerilor formulate de membrii
acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali
prezenfi.
(II) Avizele fntocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesara,
atat amendamentele ~i propunerile acceptate, cat ~i cele respinse.
(12) Avizele fntocmite sunt prezentate secretarului general al
unitiifiilsubdiviziunii adminisfrativ-teritoriale, care asigura fransmitereq
acestora cafre consilierii locali, eel mai tarziu fnainte de aprobarea ordinii de
zi.
(13) Votul fn comisii este, de regula, deschis. in anumite situa{ii comisia
poate hotiirf ca votul sa fie secret, stabilind, de Ia caz la caz, ~i modalitatea de
exprimare a acestuia.
(I 4) Lucriirile ~edinfelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului
acesteia, fnfr-un proces-verbal. Dupa fncheierea ~edinfei, procesul-verbal este
semnat de cafre pre~edintele ~i secretarul comisiei.
(I 5) Pre~edintele poate fncuviinfa ca procesele-verbale ale ~edinfelor sa fie
consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ~edinfii, cu
excepfia proceselor-verbale fntocmite fn ~edinfele ale caror lucrari s-au
desfo~urat cu u~ile fnchise.
CAPITOLUL V
Dizolvarea consiliului local

Articolul 33-Situatiile de dizolvare a consiliului local
(I) Consiliullocal se dizolva de drept sau prin referendum local. Consiliul
local se dizolva de drept:
a) fn cazul fn care acesta nu se fnfrune~te eel pufin fnfr-o ~edinfii ordinarii
sau exfraordinarii, pe durata a patru Zuni calendaristice consecutive, de~i a fost
convocat conform prevederilor legale;
b) fn cazul fn care nu a adoptat nicio hotarare fn 3 ~edinfe ordinare sau
extraordinare finute pe durata a patru Zuni calendaristice consecutive;
c) fn cazul fn care numarul consilierilor locali fn June fie este mai mic de cat
jumatatea numarului membrilor consiliului local ~i nu a putut fz completat cu
}
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supleanfi fn condifiile art. 12.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al unitiifii administrativteritoriale, prefectul sau orice alta persoanii interesatii sesizeazii instanfa de
contencios administrativ cu privire la cazurile previizute la alin. (1 ). Instanfa
analizeazii situafia de fapt ~i se pronunfii cu privire la dizolvarea consiliului
local. Hotiirarea instanfei este definitivii ~i se comunicii prefectului.

Articolul 34-Referendumullocal
(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat fn
condifiile legii. Referendumul se organizeazii ca urmare a cererii adresate fn
acest sens prefectului de eel pufin 25% din numiirul cetiifenilor cu drept de vot
fnscri~i fn Registrul electoral cu domiciliul sau re~edinfa fn unitatea
administrativ-teritorialii.
(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele ~i
prenumele, data ~i locul na~terii, seria ~i numiirul buletinului sau ale ciir{ii de
identitate ~i semniitura olografo ale cetii{enilor care au solicitat organizarea
referendumului.
.

Articolul35-0rganizarea referendumului local

-

(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportii din
bugetul unitiifii administrativ-teritoriale.
(2) Referendumul local este organizat de ciitre o comisie numitii prin ordin
a! prefectului, compusii dintr-un reprezentant al prefectului, cate un
reprezentant al primarului, al consiliului local ~i al consiliului judefean ~i un
judeciitor de la judeciitoria fn a ciirei razii teritorialii se ajlii unitatea
administrativ-teritorialii fn cauzii. Secretariatul comisiei este asigurat de
institufia prefectului.
(3) Referendumul local este valabil dacii s-au prezentat la urne eel pufin
30% din numiirul total al locuitorilor cu drept de vot fnscri~i fn Registrul
electoral cu domiciliul sau re~edinfa fn unitatea administrativ-teritorialii.
Activitatea consiliului local fnceteazii fnainte de termen dacii s-au pronunfat fn
acest sens eel pufin jumiitate plus unu din numiirul total al voturilor valabil
exprimate, iar rezultatul referendumului a fast validat fn condifiile legii.

Articolul 36-0rganizarea alegerilor dupii dizolvarea consiliului local sau
dupii validarea rezultatului referendumului
(1) in termen de maximum 90 de zile de la riimanerea definitivii a hotiirarii
judeciitore~ti prin

care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dupa caz,
de la validarea rezultatului referendumului se organizeazii alegeri pentru un
nou consiliu local.
(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se
face de ciitre Guvern, Ia propunerea autoritiifilor cu atribufii fn organizarea
alegerilor locale, pe baza solicitiirii prefectului.

Articolul 37-Rezolvarea treburilor publice curente fn cazul dizolviirii
consiliului local
(1) Panii la constituirea noului consiliu local, primarul sau, fn absenfa
acestuia, secretarul general a/ unitiifii administrativ-teritoriale rezolvii
problemele curente ale comunei, ora~ului sau municipiului, cu respectarea
competenfelor ~i atribufiilor ce fi revin, potrivit legii.
(2) in situafia excepfionalii fn care consiliul local a fast dizolvat In
condifiile art. 33. primarul se ajla fn imposibilitatea exercitarii atribufiilor sale
ca urmare a fncetiirii sau suspendarii mandatului siiu ori a altar situafii
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prevazute de lege, iar fimc{ia de secretar general al unita{ii administrativteritoriale este vacanta, prefectul numqte prin ordin o persoana prin deta$are,
care sa exercite atribufiile de secretar general al unita{ii administrativteritoriale pentru a rezolva problemele curente ale comunei, pana la ocuparea
func{iei pub/ice de conducere de secretar general al unita{ii administrativteritoriale fn condifiile legit.
(3) Persoana desemnata potrivit prevederilor a/in. (2) trebuie sa
fndeplineasca condifiile de studii $i vechime fn specialitatea studiilor necesare
pentru ocuparea funcfiei de secretar general al unitafii administrativteritoriale .
{4) in situafia prevazuta la alin. (2), prin excepfie, concursul pentru
ocuparea funcfiei publice de conducere de secretar general al comunei, se
organizeaza de institu{ia prefectului.
(5) Numirea fn func{ia de secretar general a/ comunei, se face fn situa{ia
prevazuta la alin. (2) sau fn situa{ia fn care procedura de organizare a
concursului a fost demarata anterior situa{iei excep{ionale prevazute la alin.
de catre prefect, daca nu a fncetat situa{ia care a determinat imposibilitatea
exercitarii atribufiilor de catre primar.

m

CAPITOLUL VI
Suspendarea ~i incetarea mandatului de ales local

Articolul38-Suspendarea mandatului de consilier local
(1) Mandatul de consilier local, se suspenda fn urmatoarele situaJii:
a) afost dispusa masura arestarii preventive;
b) afost dispusa masura arestului Ia domiciliu;
c) a fost fnsarcinat de catre consiliul din care face parte, de catre Guvern sau
de catre Parlament cu exercitarea unei misiuni fn Jara sau fn strainatate.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) lit. a) $i b) dispuse fn condifiile Codului de
procedura penala, se comunica de fndata de catre instanfa de judecata prefectului
care, prin ordin, fn termen de maximum 48 de ore de Ia comunicare, constata
suspendarea mandatului.
(3) Documentele corespunzatoare situaJiei prevazute Ia alin. (1) lit. c) se
comunica de catre emitent, fn termen de 5 zile lucratoare de la desemnare,
secretarului general al unitaJii administrativ-teritoriale $i primarului, respectiv
pre$edintelui consiliului judefean, iar fn prima $edinfa ulterioara comunicarii
consiliul local, respectiv consi/iul judefean, dupa caz, ia act de aceasta situaJie, prin
hotarare.
(4) Suspendarea dureaza pana Ia fncetarea situaJiei prevazute Ia a/in. (1).
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situafiile prevazute la a/in. (I) lit. a) $i
b), respectiv hotararea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului fn
condifiile a/in. (I) lit. c) se comunica de fndata consilierului local, respectiv
consilierului judefean, fn termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului,
respectiv hotararii consiliului, dupa caz.
(6) in cazul fn care fat a de consilierul local, al carui mandat a f ost suspendat
fn condifiile alin. (1) lit. a) $i b), afost dispusa clasarea ori renunfarea la urmarirea
penala sau instanfa judecatoreasca a dispus achitarea sau fncetarea procesului
penal, acesta are dreptulla despagubiri, fn condifiile legii.
Articolul 39-incetarea mandatului de consilier local# de consilier judefean
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(1) Calitatea de consilier local, fnceteaza Ia data declararii ca legal constituit
a noului consiliu ales.
(2) Ca/itatea de consi/ier local, fnceteaza de drept fnainte de expirarea
duratei normale a mandatului, fn urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) constatarea $i sanc{ionarea, fn condifiile legii privind integritatea fn
exercitareafuncfiilor $i demnita{ilor pub/ice, a unei stari de incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului fntr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca
urmare a reorganiziirii acesteia;
d) !ipsa nemotivata de Ia mai mult de 3 $edinte ordinare $ilsau extraordinare
consecutive ale consiliului, desfo$urate pe durata a trei Zuni calendaristice;
e) !ipsa nemotivata de fa 3 fntruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3
Zuni calendaristice, care determina imposibilitatea desfo$urarii, fn condifiile legii, a
$edintelor ordinare $il sau extraordinare;
f) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 Zuni
consecutive, cu excep{ia cazurilor prevazute de lege;
g) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, fa o
pedeapsa privativa de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a
executarii pedepsei;
h) punerea sub interdic{ie judecatoreasca;
i) pierderea drepturilor electorale,·
J) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei
minorita{ilor nationale pea carei lista afost ales;
k) condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru
savdr$irea unei infrac{iuni electorale pe durata procesului electoral fn cadrul caruia
a fast ales, indiferent de pedeapsa aplicata $i de modalitatea de individualizare a
executarii acesteia;
l) deces.
(3) Data fncetarii de drept a mandatului, fn cazurile enumerate Ia a/in. (2) lit.
a), c)-f) $i l) este data apari{iei evenimentului sau a fmplinirii condifiilor care
determina situa{ia de fncetare, dupa caz.
(4) Data fncetarii de drept a mandatului, fn cazul prevazut Ia a/in. (2) lit. b),
fn situa{ia fn care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de
incompatibilitate nu a fost contestata, este data expirarii perioadei fn care consilierul
local, respectiv consilierul judefean, dupa caz, are dreptul sa conteste raportul de
evaluare, fn conditiile legii privind integritatea fn exercitarea func{iilor $i
demnita{ilor pub/ice.
(5) Data fncetarii de drept a mandatului fn cazul prevazut la a/in. (2) lit. j)
este data comunicarii catre prefect, secretarul general al unita{ii administrativteritoriale $i catre consilierul local, a hotararii forului competent sa decida asupra
excluderii unui membru a! partidului politic sau a organiza{iei ceta{enilor apar{inand
minorita{ilor nafionale pea carei lista consilierullocal sau consilieruljudetean afost
ales, fn situatia fn care legalitatea acesteia nu afost contestata.
(6) in situatiile prevazute Ia a/in. (2) lit. a), c) - f) $i l) constatarea fncetarii de
drept a mandatului de consilier local, precum $i vacantarea locului de consilier local
se realizeaza printr-o hotarare de constatare a autoritafii deliberative respective, Ia
propunerea primarului ori sau a oricarui aft ales local, adoptata fn prima $edinfa
desfo$urata dupa aparifia evenimentului. Hotararea autoritiifii deliberative este
comunicata de fndata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, fn
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condi{iile art. 12, precum $i consilierului local.
(7) Consiliul local, are obliga{ia de a adopta hotardrea prevazuta la alin. (6)
fn termen de 30 de zile de fa introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului
constatator semnat de primar $i de secretarul general al unitafii administrativteritoriale cu privire la una dintre situa{iile prevazute fa alin. (2) lit. a), c) - f) $i l). in
termen de maximum 10 zile de fa expirarea termenului stabilit pentru consiliul local,
constatarea fncetarii mandatului precum $i vacantarea locului de consilier local se
realizeaza de cafre prefect prin ordin, fn baza referatului constatator comunicat de
catre secretarul general al unitafii administrativ-teritoriale, fn situa{ia neadoptarii
acestei hotardri de catre consiliullocal.
(8) in situa{iile prevazute Ia alin. (2) lit. b), g) - k) constatarea fncetarii de
drept a mandatului de consilier local, precum $i vacantarea locului de consilier local
se face de catre prefect prin ordin, fn termen de maximum 30 de zile, de· la data
fn$tiin{arii transmise prefectului de catre autoritatea responsabila de asigurarea
integrita{ii fn exercitarea demnita{ilor $i func{iilor publice $i prevenirea corup{iei
institu{ionale sau de catre instan{a, dupa caz.
(9) Ordinul prefectului emis fn situa{iile prevazute la alin. (7) $i (8) se
transmite de fndata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, fn
condi{iile art. 12, consilierului local $i secretarului general al unita{ii administrativteritoriale.
(1 0) Hotardrea consiliului are la baza, pentru situa{iile prevazute fa alin. (2)
lit. a), c) -f), h) $i l), un referat constatator, fntocrrzit fn maximum 3 zile de Ia aparifia
evenimentului $i semnat de primar $i de secretarul general al comunei. Referatul este
fnso{it de acte justificative.
(11) Ordinul prefectului are Ia baza, pentru situa{iile prevazute Ia alin. (2) lit.
g), i), k), fn$tiin{arile transmise prefectului de catre instan{a.
(12) in cazul prevazut Ia alin. (2) lit. j), fn termen de 30 de zile de Ia data
comunicarii hotardrii forului competent sa decida asupra excluderii unui membru al
partidului politic sau a organiza{iei ceta{enilor apar{indnd minorita{ilor na{ionale pe
a carei lista consilierul local a fost ales, prefectul constata, prin ordin, fncetarea
mandatului consilierului local fnainte de expirarea duratei normale a acestuia $i
declara vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de fndata
judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, fn condi{iile art. 12,
consilierului local $i secretarului general al unita{ii administrativ-teritoriale.
(13) in cazurile prevazute Ia alin. (2) lit. c) -f) hotardrea poate ft. atacata de
consilierul local fn cauza Ia instan{a de contencios administrativ, fn termen de 10 zile
de Ia comunicare. Instan{a se pronun{a fn termen de eel mult 30 de zile, nefiind
aplicabila procedura de regularizare a cererii. fn acest caz, procedura prealabila nu
se mai efectueaza, iar hotardrea primei instan{e este definitiva.
.
(14) in toate cazurile, hotardrea instan{ei se comunica par{ilor, prefectului $i
secretarului general al unita{ii administrativ-teritoriale, care are obliga{ia aji$arii
acesteia Ia sediul unita{ii administrativ-teritoriale, fn termen de maximum 2 zile de la
comunicare.
(15) Func{ia constatata vacanta fn condi{iile alin. (6) - (8) se completeaza cu
supleantul desemnat de partidul politic/alian{a politicii/alian{a electorala respectiva,
care este validat $i depune juramdntul, fn condi{iile art. 7, ulterior ramdnerii
definitive a hotardrii instan{ei.
(16) incetarea mandatului de consilier local, fn cazul schimbiirii domiciliului
fn alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea fn
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actul de identitate al celui fn cauza a menfiunii corespunzatoare, de catre organul
abilitat potrivit legii.
(17) incetarea mandatului de consilier local, fn cazul demisiei, se constata, fn
prima ~edinfa a consiliului desfo~urata dupa aparifia evenimentului ~i fn baza
demisiei scrise fnaintate secretarului general al unitafii administrativ-teritoriale,
primarului, pre~edintelui de ~edinfa, dupa caz. Hotararea consiliului prin care se ia
act de demisie ~i se declara vacant locul consilierului local, se comunica de fndata
judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, fn condifiile art. 12.
(18) Prevederile alin. (2) lit. g) - i) ~i k) devin aplicabile numai dupa
ramanerea definitiva a hotararii judecatore~ti. in aceste cazuri, data respectiva este
~i data !a care fnceteaza de drept mandatul.
(19) in situafia fn care este contestata legalitatea actului prevazut la alin. (2)
lit. b) sau a hotararii prevazuta la alin. (2) lit. j), data fncetarii de drept a mandatului
'
este data ramanerii definitive a hotararii judecatore~ti.
(20) De la data fncetarii mandatului, consilierullocal respectiv:
a) nu mai poate fi luat fn calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru
~edinfele autoritafii deliberative din care face parte;
b) nu mai poate participa la vat fn cadrul ~edinfelor autoritafii deliberative
din care face parte, precum ~i fn cadrul comisiilor de specialitate organizate de
aceasta;
c) nu mai are dreptulla indemnizaJia lunara.

CAPITOLUL VII
Drepturile # obligajiile ale#lor locali

Articolu/40-Legitimajia ~i semnul distinctiv ale ale~ilor locali
(I) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor fn
funcfie li se elibereaza o legitimafie care atesta calitatea de membru al consiliului
lo.cal, semnata de primar, ~i primesc un semn distinctiv a! calita;ii lor de
reprezentan;i ale~i ai colectivitafii locale, pe care au dreptul sa fl poarte pe fntreaga
durata a mandatului.
(2) Modelul legitima{iei de consilier local ~i modelul semnului distinctiv
pentru ace~tia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Cheltuielile pentru confec;ionarea legitimafiilor, semnelor distinctive, se
suporta din bugetullocal.
(4) Legitima;ia ~i semnul distinctiv se pot pastra, dupa fncetarea mandatului,
cu titlu evocativ.
Articolul41-Protecjia ale#lor locali
(1) Libertatea de opinie fn exercitarea mandatului alesului local pentru
solufionarea ~i gestionarea treburilor publice, fn interesul colectivita{ii locale pe care
o reprezinta este garantata.
(2) Ale~ii locali nu pot fi tra~i la raspundere juridica pentru opiniile politice
exprimate fn exercitarea mandatului.
(3) Refinerea, dispunerea masurii arestarii preventive, a arestului la domiciliu
sau trimiterea in judecata penala a ale~ilor Zoeali, precum ~i faptele savar~ite care au
determinat luarea masurilor se aduc la cunO$linfa atat autorita;ii administra;iei
pub!ice din care fac parte, cat ~i prefectului, fn termen de eel mult 24 de ore, de catre
organele care au dispus masurile respective.
(4) Pe fntreaga durata a mandatului, ale~ii locali se considera fn exercifiul
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autoritafii pub!ice # se bucurii de protecfia previizutii de lege.
(5) De aceea~i protecfie previizuta !a a/in. (4) beneficiaza ~i membrii familiei
alesului local - sof, SOfie ~i copii - fn cazul fn care agresiunea fmpotriva acestora
urmare~te nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local fn legatura cu
exercitarea mandatului sau.
Articolul 42-Grupurile de consilieri locali sau consilieri judeJeni
(I) Consilierii locali se pot constitui fn grupuri, fn funcfie de partidele sau
alianfele politice peale caror liste aufost ale.Ji, daca sunt fn numar de eel pufin 3.
(2) Consilierii locali care nu fndeplinesc condifiile prevazute !a alin. (I) pot
constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri locali, este condus de un lider, ales prin votul deschis
a! majoritafii membrilor grupului.
(4) Prevederile alin. (1) $i (2) se aplica $i consilierilor independenfi.
(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri fn numele unor partide care nu au
participat la alegeri sau care nu au fntrunit numarul de voturi necesar pentru a intra
fn consiliu cu eel pufin un consilier.
(6) in cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate fn
consiliullocal sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
Articolul 43-lndemnizaJia
(I) Pentru participarea la $edinfele consiliului $i ale comisiilor de
specialitate, consilierii locali, au dreptulla o indemniza{ie lunara.
(2) Indemniza{ia lunara pentru consilierii locali care participa la $edin[ele
ordinare ori !a $edin[ele extraordinare ale consiliului local # ale comisiilor de
specialitate este fn cuantum de pana la 10% din indemnizafia lunara a primarului, fn
condifiile Codului administrativ, respectiv ale regulamentului de organizare $i
funcfionare a autoritafii deliberative.
(3) Consilierii locali au dreptul Ia indemniza{ia lunara doar daca participa !a
eel pufin o $edin{a a autorita{ii deliberative $i o $edinfa a comisiei de specialitate, pe
luna, desfo$urate fn condifiile legii.
(4) Plata indemnizafiilor stabilite potrivit prevederilor a/in. (2) se efectueaza
exclusiv din veniturile secfiunii de funcfionare din bugetul unitafii administrativteritoriale.
(5) Consilierii locali, au dreptul !a decontarea, fn condifiile legii, a
cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de
transport, cazare, indemniza{ia de delegare sau deplasare, dupa caz, precum $i a
altar cheltuieli prevazute de lege, altele decat indemnizafia prevazuta Ia alin. (1) .
(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplica fn mod corespunzator .Ji delegatului
satesc.
(7) Consiliul local poate hotarf diminuarea cuantumului indemnizafiei
prevazute Ia a/in. (2) $i a cotei fn care se face decontarea conform prevederilor alin.
(5), fn concordanta cu posibilita{ile de finan{are.
(8) Drepturile bane$ti cuvenite ale$ilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu
pensia sau cu alte venituri, fn condifiile legii.
(9) Consilierii locali care participa la $edinfele de consiliu local organizate fn
timpul programului de lucru, se considera fnvoifi de drept, fora a le fi afe ctat salariul
.Ji celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca.
CAPITOLUL VIII
Riispunderea ale~ilor locali
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Articolu/44-Tipurile de riispundere a ale~ilor locali
locali riispund, dupa caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele
siivar~ite fn exercitarea atribujiilor ce le revin, fn condijiile legii ~i ale prezentului
cod.
Articolul 45-Riispunderea consilierilor locali ~i a consilierilor judejeni
(I) Consilierii locali riispund fn nume propriu, pentru activitatea desfo~uratii
fn exercitarea mandatului, precum ~i solidar, pentru activitatea consiliului din care
fac parte ~i pentru hotiirarile pe care le-au votat.
(2) in procesul-verbal al ~edin{ei consiliului local se consemneazii rezultatul
votului, iar, la cererea consilierului local se men{ioneazii fn mod expres votul
acestuia.
Articolul 46-Sancjiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali #
consilierilor judejeni
(I) Pentru fnciilcarea de ciitre consilierii locali a prevederilor Codului
administrativ, a prevederilor legale referitoare la conjlictul de interese ~i a
prevederilor regulamentului de organizare ~i func{ionare a consiliului local, consiliul
local poate aplica urmiitoarele sanc{iuni disciplinare:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvantului;
d) eliminarea din sala de ~edinfii;
e) excluderea temporarii de la lucrarile consiliului ~i ale comisiei de
specialitate;
f) diminuarea indemnizajiei lunare cu I 0% pentru maximum 6 Zuni;
g) retragerea indemniza{iei lunare pentru una sau doua Zuni.
(2) Sanc{iunile prevazute la alin. (I) lit. a) - d) se aplicii de ciitre pre~edintele
de ~edin{a, iar cele de la alin. (I) lit. e) - g) de ciitre consiliullocal prin hotarare.
(3) Sancfiunile prevazute la alin. (I) lit. a) - e) sunt aplicabile ~i
viceprimarului dupii caz.
(4) Pentru aplicarea sancfiunilor previizute la alin. (I) lit. e), cazul se
transmite comisiei de specialitate care are fn obiectul de activitate ~i aspectele
juridice, aceasta prezentand un raport fntocmit pe baza cercetarilor efectuate,
inclusiv a explicajiilor furnizate de eel fn cauzii.
Articolul 47-A vertismentul
La prima abatere, pre~edintele de ~edin{a atrage aten{ia consilierului local fn
culpa ~i fl invita sa respecte regulamentul.
Articolul 48-Chemarea Ia ordine
(I) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul ~i invitaJia pre~edintelui
de ~edinfii ~i continua sa se abata de la regulament, precum ~i cei care fncalca fn mod
grav, chiar pentru prima data, dispozifiile regulamentului sunt chemafi la ordine.
(2) Chemarea la ordine se fnscrie in procesul-verbal de ~edinjii.
(3) inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de ciitre
pre~edintele de ~edin{a sa f~i retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au
generat incidentul ~i care ar atrage aplicarea sancfiunii.
(4) Daca expresia fntrebuin{ata a fast retrasa ori dacii explicafiile date sunt
apreciate de pre~edintele de ~edin{a ca satisfocatoare, sanc{iunea nu se mai aplica.
A rticolul 49-Retragerea cuviintului ~i eliminarea din salii
in cazul in care, dupii chemarea la ordine un consilier local continua sa se
abata de Ia regulament, pre~edintele de ~edinfa fi va retrage cuvantul, acesta
Ale~ii

28

nemai:putcmd lua cuvantul pe perioada desfo§urarii §edintei consiliului. ln situafia fn
care un consilier persista sa se abata de la regulament pre§edintele 'de §edinta Uva
elimina din sala. Eliminarea' din sala echtvaleaza cu absenta nemotiwita de la
§edinfa. ·
Articolul 50-Excluderea temporara de la lucrarile consiliului §i ale comisiei
de specialitate
(1) ln cazul unor abateri grave~ savtir§ite fn mod repet'at, sau al unor abaterl ·
deosebit de grave, consiliul local poate aplica sanc{iunea excluderii temporare a
consilierului local de la lucranle consYltului local §i ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii este stabilita de comisia de specialitate care are in
obiectul de activitate aspecte juridice fn eel mutt 10 zile de la sesizare.
(3) Excluderea temporara de la lucrarile consiliului local §i ale comisiilor de
specialitate nu poate depd§i doua §edinfe consecutive.
(4) Excluderea de la lucrarile consiliului local §i aJe com,isiilor de specialttate
are drept consecinta neacordarea indemnizafiei lunare.
(5) ln caz de opunere~ interzicerea participant la §edinfe se executa cu
ajutorul per'sonalului care· asigura ordinea publica /ocala.
Articolul 51-Aplicarea sancfiunilor
(1) Sanc{tunile preva.zute la art. 46 alin. (1) lit. e) ~if) ~e aplica prin hotard(e
adoptata de consiliullocal cu majoritatea absoluta.
(2) Pe perioada aplicarti sanc{iunilor prevazute la art. 46 alin. (1) lit. e) §if),
consilierii locali in cauza nu vor fi socotifi la cvorumul pentru §edinfa.
(3) Pentru menfinerea ordinii fn §edinte!e comisiilor de specialitate,
pre§edinfii acestora au aceleCl§i drepiuri ca §i pre§edintele de §edintCi. Ace§tia pot
·
aplica sancfiunile prevazute la art. 46 alin. (1) lit. a)- d).
(4) Sancfiunile prevazute la art. 46 alin. (1) se pot aplica fn mod
corespunzator viceprimarului, pentru abaterile savdr§ite fn calitatea lor de consilier
local.
1

CAPITOLUL IX
Dispozitli finale

Articolul 52Prezentul regulament a fost intocmit conform OUG nr. 57/2019·PRIVIND
CODUL ADMJNISTRATIV; publicata in Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019 si
poate fi modificat prin hotararea consiliului local adoptata cu votul a 2/3 din
numarul membrilor consiliului local.

Contrasemneaza,
Secretar general,

Gre~
Valea Calugareasca/17 .12.2019
Nr. ~2<3.

