ROMANIA
JUDETUL CALARA$I

coMtrNA cAscroanrr,n
.CONSILIUL LOCAL -
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ltzozq

HOTAnAnT

privind aprobarea Regulamentului de organizare $i funcfionare
a Consiliului Local al comunei Ciscioarele
Consiliul Iocal al comunei Ciscioarele, judeful Cillraqi, intrunit in sedin{a ordinari din
data de 19.07.2012,
Avdnd in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Cdscioarele \r.1467109.07.2012;
- referatul de specialitate al secretarului comunei Cdscioarele inregistrat sub nr.1473 110.07.2012;
- raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cdscioarele
nr.1539119.07 .2012;
- prevederile Ordonanfeim.3512002 privind aprobarea Regulamentului de orgarizare
$1
funclionare a consiliilor locale;
- prevederile Legii nr.39312004 privind Statutul aleqilor locali, cu modificdrile qi completarile
ulterioare;
- prevederile Legii w522003 privind transparenfa decizionali in administrafia publicd ;
Inbazaprevederilor art.36, alin.(2),lit."d'qi alin.(3), lit.-d'qi in temeiul art 45, alin.(l) din
Legea nr.21512001 privind administralia public[ local6, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

HorARAgrn:
Art.l. -

aprobl Regulamentului de orgarrizare qi funcfionare a Consiliului Local al comunei
I care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Art.2. - Secretarul comunei C6scioarele va comunicaprezentahotdrdre membrilor Consiliului
local, primarului comunei, instituliei prefectului gi celor interesafi.
Se

Cdscioarele, conform Anexei

g;liut,

lJ:slt-o,ro:Lj
Nr.37
Adoptatl la comuna Cdscioarele
Astdzi 19.07.2012
Consilieri in funcfie: 11
Consilieri prezenfi :10
Au votat pentru: 10
Au votat impotrivd: 0
S-au abfinut de la vot: 0

ALEXANDRA

ANEXA
IaHCL 37119.07.2012

ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL CASCIOARELE

REGI]LAMENT
consiliului local

de organizare si functionare a

al

comunei Clscioarele, judetul Calarasi

INTRODUCERE
a administratiei
Consiliul local al comunei C[scioarele, judetul Cdldraqi este autoritatea deliberativd
potrivit
legii'
publice locale constituit din 11 coniilieri locali pe durata unui mandat de 4 ani
limitelor de
In activitatea sa consiliul local este subordonat numai legii, exercitdnd atributiile conform
republicata,
local[,
publica
administratia
competen![ stabilite prin prevederile Legii m.21512001privind
prezentului
respectarea
cu
legi
9i
gi iompletlrile ulterioare gi a celor cuprinse in alte
cu

-odificarile

\,

regulament.

CAPITOLUL I
Constituirea Consiliului Local
Art.1.
sedinta de
(1) potrivit legii, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor va avea loc
de constituire a
constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declarati alesi, la sedinta
consiliului, se face de catre prefect, prin ordin'
(2) Sedinta este legal constituita daci;i participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor
organiza,in
declarati alesi. In cazul in care nu se poate asiguri aceasta majoritate, sedinta se va
nu
reuniunea
convocare
la
a
doua
nici
Daca
prefectului.
aceleasi conditii peste 3 zile,la.orro.ui.u
in
zile
3
alte
prefect
citre
de
,peste
este legal constituit6, se va proceda la o noui convocare
aceleasi conditii.
cauza
(3) In situatia in care consiliul local nu se poate reuni nici la aceastd ultim[ convocare, din
prin ordin, locurile
absentei, frrd motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante,
acestia nu pot fi
dac[
anterioare,
convoc[ri
consilierilor alegi care au lipsit nemotivat de la cele 3
pentru
inlocuiti de supleantii insciisi pe listele de candidali respective, organizdndu-se alegeri
administratiei
completare, in iermen de 30 de iil" , inconditiile Legii privind alegerea autoritatilor
publice locale.
(4) brdinul prefectului prin care se va declaravacante locurile consilierilor care au lipsit mnemotivat
poate fr-atacat Oe cii in cauzl in instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la
iomunicare.Hotardrea instantei este definitivi qi irevocabil[.
(5) Absenta consilierilor de la sedinta de constituire este consideratd motivatd dacd face dovada cf, a
intervenit din cauzaunei boli care anecesitat spitalizarea sau a fost imposibil[ prezenta acestora, a
unei deplas[ri in strlin[tate in interes de serviciu sau a unor eveninmente de for[[ major6.

Art.Z. La sedinta de constituire legal intrunita poate participa si primarul care a fost declarat ales,
chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost frnalizata.
Art.3.
(1) Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia, care il invita pe cel
mai in varsta dintre consilieri, precum si pe cei doi asistenti ai acestuia sa preia conducerea
lucrarilor sedintei. Asistenti ai presedintelui de varsta vor fi desemnati cei mai tineri consilieri.
(Z) Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pavza, in timpul careia se constituie grupurile de
consilieri, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali, iAr secretarul comunei prezinta
presedintelui de varita si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale
iupleantilor lor asa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie.
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CAPITOLUL

II

Organizarea Consiliului local

SECTIUNEA 1
Presedintele de qedinta
Art.9.
presedintelul de
(1) Dupa declararea consiliului local ca legal constituit se. pr.ocedeaza la alegerea
' ' sedinta. Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie. Durata
mandatului presedintelui de sedintaeste de 3 luni.
(2) Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta preia conducerea lucrarilor consiliului.
hotararea nr.4.
tfi n"ruftuti aleglrii presedintelui de sedinta se consemneazaprin
de cei doi asistenti ai acestuia si se
i+i Uotararile nr.i - + ,. semneaza de presedintele de varsta si
contrasemneazade secretarul comunei. Aceste hotarari au caracter constatator.
Art.10.
(1) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale :
a) conduce sedintele consiliului local ;
asigura numararea voturilor si anunta
A supune votului consilierilor proiectele deahotarari,
rezultatul votarii, cu precizarea votirilor pentru, voturilor contra si a abtinerilor ;
c) semneaza hotararile adoptate di consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii
acestora, precum si procesulverbal ;
sedintelor ;
d) oiiguro mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfosurare a de
solutionare a
competenta
in
intra
e) supune votului consilierilo, orir" problema care
consiliului ;
aplica, daca este cazul sanctiunile prevazute de Statutul alesilor locali sau propune
D
consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni .
(2) Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament
sau insarcinari date de consiliul local.

SECTIUI\'EA 2
Alegerea Viceprimarului
Art.11.
(1) Consiliul local alege din randul membrilor sai pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret. Pe
beneficia
durata exercitIrii mandatului viceprimarul iqi pastreazd statutul de consilier local, fEr[ a
de indemnizatia aferentd acestui statut.
(2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului se face de catre oricare dintre consilieri sau
de grupurile de consilieri.
(3) Du[a inregistrarea candidaturilor se ia o pavza in timpul careia se completeaza buletinele de vot .
urmdtoarea modalitate :
i+j f*erciturea votului se face intr-o cabina ipecial amenaiata, folosindu-se
-'qrcar" consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor
candidatilor. Intrani in cabina, din tita candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele
tuturor candidatilor pe care consilierul nu doreste sa ii aleaga. Pe buletin va ramane nebarat numele
consilierului pe cari doreste sa il aleaga, se va inscrie cuvdntul ,,DA" in dreptul numelui celui pe care
doreste sd-l voteze.
(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.
(e tn situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la alin.(5), se organizeazaun al doilea tur de
scrutin, in aceeasi sedinta gi este declarat viceprimar consilierul care a obtinut cel mai mare numar
de voturi.
Art.12.ln caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin.
Art.13. Alegerea viceprimarului va fi consemnata in hotararea nr.5 a consiliului local.
Art.l4.Durata mandaiului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul
in care mandatul consiliului local incete aza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de
drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.
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Comisiile de sPecialitate
pe principalele
Art.15.
si organizeaza comisii de specialitate
(1) Dupa constituire consiliul local stabileste
de specialitate,.denumirea acestora si
i:tT:|1l?ate in Tr.e se.pot organrz.a comisii de catre consiliul local'
i"*put, se stabilesc
s-au
numarul de membri, care va f, intotAiu,,'u
.ontiti.tii. La nivelul comunei clscioarele
(3) pot fi membri aicomisiilor d. ,p.;;;lili;;;"ri
organizaturm[toarele comisii :
gi urbanism,protectia mediului
ec onomice, amenEar eaL teritoriului
itati
activ
gricultura,
a
de
ia
i
s
1 c"om

,rl"nUl,f
.

" - "?:::ilffittffirlffrt:'Jffi:l.aTli1t",
qi turism:5 membri

qi protectie
activitari sociar curturare, curte, munci

5 membri
social[ qi protectie copii, tineret 9i sport:

de specialitate lucreaz?.

Y"l'b]1.''-lf',::t11?#"t:'#:i[H':t
poate hotara ca unele sedinte sau
de specialit"i.^ rrrr publi._". ^comisia
(2) Sedintel"
"orriiriil*
ziiase desfasoare cu usile inchise'
dezbaterear*. p"r",. de pe ordinea de
1-3 comisii'
un .o*iii.. poate face parte din
Art.l7.In functie de numarul membriior consiliului, sedintu ,. ,u achita numai pentru activitatea
il;;;trr,ta de
dinffe care una este comisi a de baza.
a majoritatii consilierilor ce o
de specialitate iqi alege, prin votul deschis
secretar'
compun, cate un presedinte si cate un
Art.19.
(1)Comisiiledespecialitateauurmatoareleatributiiprincipale:
- analizeazaproitttttt de hotarari ale consiliului local ;
,ri[',firttle

u."rHti;:;l"H:f*'Jtr3

-Sepronuntua,up,aunorproblemetrimisedeconsiliullocalspreavizare;
pe care le prezinta
si usup.u problemelor analizate,
- intocmesc avize asupru p.oi"cteil, de hotarari

"*?ij%:*ifii;

* speciaritateindeprinesc.",i:".*Llbllll:::i:T:""::T,,f:J[Hi*r
insliciruri out" prin hotarari ale consiliului local'

de organizare si

functionare af consiliului sau
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Art.22.
(1) Convoacarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3 zile inainte.
(2) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.
(3) ln caz de absenta la sedinta comisiei debaza consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatie de
sedinta. Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile
prevazute in competenta sa de Statutul alesilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor
sanctiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.
Art.23. Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea sedintelor consiliului.
Art.24.
(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotdrdri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei
pregedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul gedinfei o scurta prezentare a
problemei aflate pe ordinea de zi, daca acestea nu este prezentata de ini{iator.
(2) Consilierul desemnat potrivit aliniatului (1) va redacta avizul comisiei , pe baza amendamentelor
si a propunerilor formulate de membrii acesteia care au fost aprobate cu majoritatea voturilor
consi lieri lor pr ezenfi.
(3) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat , cu motivarea necesara, atdt arnendamentele si
propunerile acceptate, cat si cele respinse.
(4) Avizul intocmit potrivit alin.(2) si (3) se prezintd" secretarului comunei ;
Art.25. Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situalii comisia poate hotara ca votul sa
fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.
Art.26.Lucr[rile gedinfelor comisiei se consemneazd , prin grija secretarului acesteia , intr-un
proces verbal semnat de citre pregedintele si secretarul comisiei.
Art.Z7.Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari de fond in
continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotara retrimiterea proiectului pentru reexaminare de
catre comisia sau compartimentul de specialitate carc a intocmit avizul, respectiv raportul.
Art.28. Procedura de constituire a comisilor de specialitate, numlrul si denumirea acestora, numarul
membrilor fiecarei comisii se stabilesc prin hotararea nr.6 a consiliului local.
Art.29. Consiliul local poate organiza din proprie initiativd sau la initiativa primarului, dlpd caz,
comisii speciale de analiza si verificare, pe perioad[ determinatd.Componenta comisiei, obiectivele si
perioada de desfdgurare a activit6lilor acesteia se stabilesc prin hotardre a consiliului local.Membrii
comisiei aclioneazd in limitele stabilite prin hotardre.

SECTIUNBA 4
AIte Dispozitii
Art.30. Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului local de catre presedintele de sedinta se trece
la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia
a fost finalizata.
Art.31.
(1) Dupa depunerea juramantului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.
(2) Primarul va ocupa in sala de sedinte un loc distinct.
(3) Daca la lucrarile consiliului participa si prefectul sau reprezentantul sau, acestia vor ocupa, un loc
distinct.
Art.32. Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa-si exprime punctul de vedere
asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaz4 in
mod obligatoriu, in procesul verbal de sedinta.
Art.33. Secretarul comunei participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului si ii revin
urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local:
a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau
a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie ;
b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;
c) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor ;
d) numara voturile si consemneaza rczultatul votarii pe care il prezinta presedintelui de
sedinta;
,
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CAPITOLUL UI

Functionarea Consiliului Local
SECTIT.]NEA 1
Desfasurarea qedintelor
de
proiecte de hotarari, rapoarte ale comisiilor
asedinteror consiliurui locar cuprinde
sub
unitatilor subordonate sau care se afla
si
specialitate, ,upoun. ,u, informari ur"""*J.riutorilor
intrebarilor, interpelarilor, petitiilor

Art.34.
(1) ordinea de

zi

a".lu*tiilo, politice,
Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul
altor problerr" *:* r" ,upun d.rb"t.rii;onsiliuiui. la cunostinta locuitorilor prin mass- media
aduce

acordat
^ timpul
autoritatea consiliului,

si se
invitatiei de sedinta transmise .orsitieriio,
sau prin orice alt mijloc de publicitate'
ordinare,lunar, la convocarea primarului"
(2) Consiliul local ,. int*n.rte in sedinte
primarului sau a cel putin
extraordinar", lu
(3) Consiliul local se poate intruni,qi in ,"Jint.
""t"i"a
' ' ur.i treimi din numdrul membrilor consiliului'
cel putin 5 zile
p.in lnty.eAi{ secretarului comunei ' cu
(4) Convocur"u ,onril^iJui ," A." i, ,..i,
p*ir l zile inainte de sedintele extraordinare'
inainte de sedintele ordinare sau cel
comunei
p"n * tezolvarea interesului locuitorilor
'
(5) In cau de lrrtu -".i"ra qi g" ,r.*1*:A;;;"rta
convocarea consiliului se face de indat6'
zi se supune aprobarii consiliului '
se inscriu in
tOl i'r"it"irf ordinii de
asupra carora \fmeaza sa se delibefeze
(7) Proiectele de hotarari si celelaltJ probleme
uuirrr comisiilor de specialitate carora re-au fost
ordinea de zi numai daca ,unt irro"tit.--a"
al
de resort din cadrul aparatului propriu
scop si raportul
transmise

(-)

in

acest

""t"p"ni*""*lui

nu pot fi amanate panata
de zi se face numai pentru.probl-..Trl: urgente, gary
p-rezenti. scoaterea unui proiect de pe
sedinta urm[toare gi numai cu votul .ri"Gri.onsilierilor
precum qi
de
u"orJrf iniiiatorului' In toate cazwile ordinea
ordinea de zi se face numai
"u
de sedin!6'
modificarea ei se consemneazdin procesul verbal
cuvenit, consilierilor locali pentru

ffi#:*:,'lill;.,
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(9) In cazul ,.up,oba,ii ordinii de zi,
sedin(a resPectiv[.

* ," u.o'o[ indemnizatia

Art.35.
(1) Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa isi inregistreze prezenta in
evidenta tinuta de secretar.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduc[ la cunostinld aceastl situatie
primarului, presedintelui de sedinta sau secretarului comunei.
Art.36.
(1) Dezbaterea problemelor se face, de regulf,, in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi
aprobata . Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectelor de hotarare sau a problemei
inscrise pe ordinea de zi pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de
specialitate care a intocmit avizul si, daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit
raportul.
(2) Dupa efectuarea prezentarilor se trece la dezbatere.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Presedintele de sedinta are
dreptul sa limiteze durata luarii la cuvant, in functie de obiectul dezbateii.In acest scop el poate
propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de
dezbatere a proiectului . Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la
problema care formeaza obiectul dezbaterii.
Art.37. Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta,
precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.
Art.38. lncazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele de sedinta poate intrerupe
dezbaterile.El poate aplica sanctiunile stabilite de Statutul alesilor locali in competenta sa ori poate
propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare.
Art.39. Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand
formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului in
ordinea formularii 1or. Daca s-a adoptat un amendament , celelalte se socoteasc respinse fara a mai se
supune votului .
Art.40. Conducf,torul autoritSlii publice va desemna o persoand din carul institutiei responsabild
pentru relatia cu societatea civil6, care sd primeascl propunerile, sugestiile gi opiniile persoanelor
interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
Art.41. Autoritatea publicl este obligat[ sa intocmeasc6 gi sd faci public un raport anual privind
transparenta decizional[, care cuprinde cel putin elementele cele prevdzute la art.l2 din Legea nr.5212003.
Raportul anual privind transparenta decizionalb va fi ftcut public in site-ul propriu, prin afisare la sediul
propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin afisare in sedin{d publicS.
Art.42. Persoanele care asistl la sedintele publice invitate sau din proprie initiativ6 trebuie s[
respecte regulamentul de organizare gi functionare.In cazul in care presedintele de sedin!6 constatd cI o
persoan6 a incalcat regulamentul ca dispune avertizarea gi in ultimd instanli evacuarea acesteia.

SECTITINEA 2
Elaborarea proiectelor de hotarari

Art.43. Proiectele de hotarlri pot

fi propuse de consilierii

locali, de primar , viceprimar, sau de

cetdteni. Redactarea proiectelor se face de cdtre cei care le propun cu sprijinul secretaruluiui comunei gi
al serciviilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.44.
(1) Proiectele de hotarari se inscriu in ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului .
(2) Proiectele de hotarari se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicarea comisiilor carora
le-au fost trimise spre avizare si de a formula amendamente, acestea fbcdndu-se prin grija
secretarului comunei .
Art.45.
(1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de
specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort , in vederea intocmirii
raportului . Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza
se face de catre primar impreuna cu secretarul.

(2) Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la
sustinerea lor.
Art.46.
(1) Dupa examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local intocmeste
un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului .
(2) Avizul se transmite secretarului comunei.
Art.47. Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de
raportul compartimentului de resort , se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului in sedinta.
Art.48. in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei
publice locale are obligafia sd publice un anun{ referitor la aceasti acliune prin afisare la sediul propriu,
intr-un spafiu accesibil publicului. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de hotarare
tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informa{ii.
Art.49.
1. Anunful referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoqtinli publicului, cu
cel pulin 30 de zile inainte de supunerea spre analizd, avizare gi adoptare de cdtre autoritdlile
publice
2. Anunful va cuprinde o not[ de fundamentare, o expunere de motive sau, dupd ca4un referat de
aprobare privind necesitatea adopt[rii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului
respectiv, precum qi termenul limit[, locul gi modalitatea in care cei interesa]i pot trimite in scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare.
3. Anunlul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanji asupra mediului de afaceri
se transmite de cdtre iniliator asocialiilor de afaceri gi altor asociafii legal constituite, pe domenii de
activitate, in termenul prevdztttlaart.6 alin.2 din Legea nr.5212003.
4. La publicarea anuntrului autoritatea administratiei publice va stabili o perioadi de cel pulin 10 zile
pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus
dezbaterii publice.
5. Persoana desemnatl de cdtre conducdtorul autoritd{ii publice , din cadrul instituliei responsabil5
pentru relatia cu societatea civil6, trebuie sI primeasci propunerile , sugestiile qi opiniile
persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.
6. Proiectul de hotarare se transmite spre analizd gi avizare autoritdllor publice numai dupl
definitivare , pebaza observaliilor gi propunerilor formulate potrivit art.6.alin. (5).
7. Autoritatea publicd incauzd este obligatd s[ decidl organizarca de intdlniri in care s[ se dezbatI
public proiectul de act normativ, dac[ acest lucru a fost cerut in scris de cdtre o asociafie legal
constituitd sau de cltre o altd autoritate public6.
8. in toate cazurile in care se organizeazd dezbateri publice, acestea trebuie sI se desftqoare in cel
mult 10 zile de la publicarea datei gi locului unde urmeazd sdfre organizate. Autoritatea public[ in
catzdtrebuie s[ analizeze toate recomand[rile referitoare la proiectul de act normativ in discufie.
g. in cazul reglementdrii unei situalii care, din caluza circumstanfelor exceplionale, impune adoptarea
de solulii imediate, in vederea evit[rii unei atingeri aduse interesului public, proiectele de acte
normative se supun adoptirii in procedura de urgen(f, prevdzutd de reglementdrile in vigoare

SECTIUNEA 3
Procedura De Vot
Art.50.
(1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mdinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotaraste, la propunerea presedintelul de qedin{a, ce modalitate de vot se va folosi,
in afara de cazul in care, prin lege sau regulament, se stabileqte o anumita modalitate.
Art.51. Votarea prin apel nominal se exprimd prin cuvintele ,,pentru o' si ,,contra" in functie de
optiunea sa..
Art.52. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. Pentru exprimarea op{iunii se
vor folosi, de regula, cuvintele ,,da" sau ,,nu".Nu se iau in calcul buletinele de vot pentru care au fost
folosite ambele cuvinte.
i

Art.53.
(1) Hotdrdrile si alte propuneri se adopta cu votul majorit[1ii consilierilor prezenfi, in afara de cazul in
care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
(2) Daca in sala de qedinfe nu este intrunit cvorumul legal, preqedintele amdna votarea pana la
intrunirea acestuia .
Art.54. Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul verbal sa se consemneze expres modul in
care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.
Art.55. Proiectele de hotdrdri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea
acestuia in cursul aceleiaqi gedinle.

CAPITOLUL IV
tntreblri, Interpellri, Peti{ii Si Informarea Consilierilor Locali
Art.56.

(l) Consilierii pot

adresa ?ntrebiri primarului, viceprimarului

si

secretarului comunei, celorlalti

consilieri precum qi personalului din aparatul de specialitate al primarului.
(2) Persoanele cdrora le sunt adresate intrebf,ri sunt obligate sI rdspundd de reguli imediat sau dacf,
acest lucru nu ete posibil gi pentru completa gi competenta clarifrcare a situatiei de fapt , la
urmdtoare sedinfd de consiliu.
Art.57. Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicalii in legbtura cu un fapt cunoscut.
Cel interpelat are obligafia de a rispunde in scris pana la urmdtoarea gedinla a consiliului, sau oral, la
proxima gedin{a, potrivit solicitdrii autorului interpeldrii.

Art.58.
(1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petijii consiliului local .
(2) Peti{iile se inregistreazdintr-un registru special qi se solutioneazd conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V
Aparatul permament al consiliului local
Art.59.
(1) Pentru buna organizarc a lucr[rilor consiliului local, precum si pentru solufionarea altor aspecte
din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanenti pe care va fi incadratd, prin
hotarare , o persoan[ care au sfudii superioare, de regul[ juridice sau administrative.
(2) Functia pe care va fi incadratl persoana prevdzutd la alin.1 se stabileste prin hotarare a consiliului
local, iar incadrarea se face pe bazd de concurs sau examen organizat in condiliile legii.
Comisia de concurs se stabileste de consiliul local.
(3) Salarizarea persoanei angajate se va face conform legislatiei in vigoare, care reglementeazd
salariile pentru personalul contractual din sectorul bugetar iar cheltuielile aferente se suporta din
bugetul local.

Art.60. Dac[ nu este posibild, angajarea in cadrul aparatul permanent al consiliului local, consiliul
local poate hotard ca apdrarea intereselor sale in fala instantelor dejudecatl s5 se facd de un aplrltor ales,
cheltuielile fiind suportate din bugetul local.
Art.61.
(1) Acest post nu se include in numlrul maxim de posturi prevdzut in actele normative pentru aparatul
de specialitate al primarului.
(2) Personalul din aparatul permanent colaboreazd, cu secretarul comunei la pregf,tirea gedinlelor
consiliului, asigurarea documentarii si informlrii consilierilor, intocmirea si difuzarea c[tre aceqtia
a dosarelor de qedinla si a oriclror alte materiale.

CAPITOLII VI
Drepturile

qi obligatiile consilierilor locali

Art.62. Dupd validarea alegerilor, consilierului i se elibereazd,legitimafia de consilier, precum
qi semnul distinctiv prevdzut de Statutul aleqilor locali.

consilierul
Art.63.pentru participarea la sedintele consiliului local gi al comisiilor de specialitate
prin
lege.
primeqte o indemnizatie de gedinld in cuantumul qi in conditiile stabilite
de cazare
bonsiiierul are dreptul , dup6 caz,ladiurna de deplasare qi plata cheltuielilor de transport 9i
pentru activitAtile prilejuite de exercitarea mandatului.
se aduc la
Art.i4.Schimbarile survenite in activitatea consilierului, in timpul exercitarii mandatului,
cunoqtinla consiliului local in cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

Art.65.
(1) Participarea consilierilor la sedinlele consiliului local qi ale comisiilor de specialitate
obligatorie.

este

din care face

consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate
parte, decit in cazulin care are motive intemeiate'
va fi sanctionat,
Art.66.Consilierul care absenteazd nemotivat de la doud sedinte consecutive
(-z)

potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.
cererii
Art.6T,Consilierul local poate demisiona anunlfnd in scris consiliul. Solufionarea
in condiliile gi cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului aleqilor locali.

se

va face

CAPITOLUL VII
Abateri si sanctiuni
Art.68.
abatere
(1) inc[lcarea de cltre consilieri a obligafiilor ce le revin in exercitarea mandatului constituie
prezentului
gi
ale
qi se sancfioneazd' Potrivit pr.r"-driilor legii statutului alegilor locali,
regulament.

(2)Laaplicarea sanctiunilor se va tine seama de gravitatea baterii, frecventa acesteia qi conditiile
producerii ei.

(3) bonstituie abateri in intelesul prezentului regulament fuptt
'
a)' impiedicare a exercitirii neingrldite a dreptului la opinie-de cltre ceilalti consilieri;
b; neiespectarea disciplinei de sedint6 prin manifestdri care au ca tezultat intreruperea sau
suspendarea lucrdrilor sedintei;
c) abslnta frr[ motive temeinice de la dour sedinte consecutive ale consiliului local ori ale comisiilor
de specialitate ;
Prin absente cu motive temeinice se intelege :
- incapacitate temporarl din motive medicale, dovediti cu documente medicale ;

-

d)

concediu de odihnS;
deces

in familie

;

delegatie in interes de serviciu

;

pleclri in str[in[tate ;
cazde fortl major[.
pdrlsirea lucr[rilor sedintelor Consiliului Local ftrd motive temeinice si ftrd aprobarea Consiliului
Local.

Art.69.

(1) Abaterile previzute la art.68, alin.(3), lit.a) si b) din prezentul regulament se constati de
presedintele de sedint6, care poate aplica una din urmitoarele sanctiuni:
a. avertismenful;
b. chemarea la ordine;
c. retragerea cuvdntului;
d. eliminarea din sala de sedintd, se face la propunerea presedintelui, cu votul majoritdtii consilierilor'
(2) Abatere a prevdztta la art. 68, alin. (3), lit.c din prezentul regulament se sanctioneazd cu votul

*a.loiiiatii consilieiilor in functie, cu avertisment sau revocarea din functia incredintat[ de consiliu.
(3) p6r5sirea lucrarilor Consiliului Local, precum si eliminarea din sala de sedintl sunt considerate
absente nemotivate si au ca uffnare neplata indemnizatiei corespunzdtoarc sedintei respective'

Art.70
Consiliul Local poate hotdri, cu votul a cel pulin doud treimi din numirul membrilor sdi,
aplicaiea urmltoarelor sanitiuni consilierilor care, in exercitarea mandatului, au s[vdrsit abateri de la
prevederile legii si ale prezentului regulament:

(l)

.10

a) interzicerea de a participa la lucrdrile urm[toarei sedinte
a consiliului;
b) excluderea temporar[ de la lucrrrile consiliului si ale comisiei
de specialitate;
c) retragereaindemnizatiei de sedint6, pentru 1-2 sedinte.
(2) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazite la alin.l lit. a)
si b), cazulse va transmite comisiei juridice
si de disciplin5, pentru aprezentaun raport intocmit inbaza cercetdrilor
efectuate, inclusiv a explicatiilor
date de consilierul in cauzd.
(3) Pe perioada sanctionlrii, consilierul sanctionat nu va
fi luat in calcul la stabilirea cvorumului de
lucru si nu va beneficia de indemnizatia de sedintl.
(4) Sanctiuneaprevdzutd,laalin 1, lit. b nu poate dep[si
douf, luni.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

Art'71 Secretarul comunei c[scioarele si aparatul de speciali tate
consilierilor locali asistentd de specialitate in vederea indeplinirii
corespunzdt

al primarului vor asigura
oare amandatelor acestora.

Art'72 Consilierii, primarul, viceprimarul si secretarul comunei rrspund,
dupd, caz, administrativ,
civil sau penal pentru faptele sdvarsite in exercitarea atributiilo.
r..""i;;il;j;ile legii.

".

Art'73 Modificarea sau completarea. prevederilor prezentului regulament
se va face, in
temeinic justificate, la propunerea mijoritdtii ionsilierilor
in functie.

cazuri

Art'74 Prezentul regulament a fost adoptat in sedinta din data
de 19 iulie 2012 qiabrogd orice
dispozitii contrare.
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