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H OTARARE
privind aprobarea Regulamentului de organizare Ei func[ionare al

Consiliului Locai Sohatu, judepl C515ragi

AvAnd in vedere:

. prevederile art.632 din Ordonanla de Urgenfa N.57l2org privind Codul
Administrativ;

. prevederile l*gii nr.z4lzooo privind normele de tehnicd legislativh pentru
elaborarea actelor normative, republicatd, modifi cat[ 9i completat5;

. prevederile Legii nr.5z/zoo3 - privind transparenta decizionald in administralia
publicd;

. prevederile art. r2g alin.(z) lit. c) d ) din Ordonanta de Urgenla nr.5Tlzorg privind
Codul Administrativ;

in temeiul afi. 136 alin.(r) coroborate cu art.139 alin.(r) 9i alin.(z) lit. a) $i art.196 alin.(r) lit. a)
din Ordonanla de Urgen{a N.ST lzorg privind Codul Administrativ,

HOTARA$TE

Art.1 - Se aprobi Regulamentul de Organizare gi Funclionare al Consiliului Local
Sohatu, judetul Cdldragi, conform Anexei nr.t care face parte integrantd din prezenta hotdrAre.

Art.2 - La data intrlrii in vigoare a prezentei hotdrAri, HotirArea Consiliului Sohatu
nr. S/15.03.2oo2, privind aprobarea Regulamentului de Organizare gi Func{ionare al Consiliului
Local Sohatu, iEi inceteazi aplicabilitatea.

Art.3 - Prezenta hothrAre se comunica prefectului judetului CdlXragi in vederea
exerciterii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunogtinla public5 prin grija
secretarului comunei Sohatu.
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Majoritate legald: 7 voturi (majoritate absolutl cf. art.5lit.cc) din Codul administrativ (primul numir natural
strict mai mare decAt umetate din totalul membrilor in fu ai consiliului lo
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Consiliul Local al comunei Sohatu, judelul Cll5raqi, intrunit in qedintl la data de



CAPITOLTIL I
Constituirea consiliului local

Art. 1. Structura consiliului local
Consiliul local se compune din consilieri locali alegi in conditiile stabilite de legea pentru alegerea

autorit5lilor administrafiei publice iocale.
Art. z. Numirul de consilieri locali

Numdrul membrilor Consiliului local Sohatu este stabilit prin ordin al prefectului, in funcfie de
numirul locuitorilor comunei, conform populaliei raportate, in funclie de domiciliu, de Institutul
Na[ional de Statistici la data de 1 ianuarie a anului in care se organizeazd alegerile.

Num[ru] membrilor Consiliului local al comunei Sohatu este de rr.

ANEXA LA HOTARAREA CONSILILUI LOCAL
nr._din_zozo

REGUI-AMENTUL DE ORGANIZARE $I FI.]NCTIONARE
AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SOHATU, JUDETTIL CAIiRA$I

Procedura de constituire a Consiliului Local al Comunei Sohatu
Art. 3. (r) Consiliul local se constituie in cel mult 6o de zile de la data desfigurdrii alegerilor

autorit5lilor administrafiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor
locali declarali aleqi sunt validate in condiliile prevdzute la art. 4.

(2) Dupd validarea mandatelor de consilier local este organizatd o gedin{d privind ceremonia de
constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurdmintul.

Validarea mandatelor de consilier local
Art.4. (1) Mandatele consilierilor locali declarali aleEi sunt validate in cel mult z5 de zile de la

data desfXEurdrii alegerilor pentru autoritetile administraliei publice locale dejudecitoria in a cdrei razd
teritoriali se afli circumscriplia electoralS pentru care au arut loc alegeri, in procedurX necontencioas5,
prin incheiere pronuntat5 in camera de consiliu, firi a fi aplicabil5 procedura de regularizare a cererii.

(2) Mandatul unui consilier local este validat daci, la data pronunllrii incheierii, consilierul local
declarat ales indeplinegte cumulativ urmdtoarele condilii:

a) are domiciliul pe teritoriul unitllii administrativ-teritoriale in care a fost ales, dovedit prin actul
de identitate in copie;

b) nu Ei-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;
c) nu $i-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista ciruia a fost ales, urmare a

demisiei sau urmare a excluderii prin hotXrirea definitivi a forului competent al partidului politic ori
prin hotdrdre definitivd a unei instanfeijudecltoregti, fapt dovedit prin confirmarea calitAlii de membru
al partidului politic sau prin hotlrAre definitivd a instanlei judecitoregti, dupl caz;

d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor gi cheltuielilor
electorale in conformitate cu prevederile legii privind finan[area activitetii partidelor politice 9i a

campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, in condiliile legii;
e) nu a renuntat la mandat, in conditiile art. S;

D nu a fost ales prin fraudd electorala constatate in conditiile legii privind alegerea autoritdlilor
administraliei publice locale, dovediti prin documentele privind rezultatele alegerilor inaintate de citre
biroul electoral de circumscriplie judecltoriei in a cdrei razl teritorialX se aflX circumscrip{ia electoral5
pentru care au fost desfEgurate alegeri.

(3J Consilierii locali declarali alegi au obligafia transmiterii cdtre secretaru] general al unitdlii
administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru indeplinirea condiliilor previzute la alin.



(2) lit. a)-e) in cel mult 15 zile de la data desftEurdrii alegerilor, pentru care li se elibereazd o confirmare
de primire. Termenul de 15 zile este termen de decldere, caz in care secretarul general al unitd[ii
administrativ-teritoriale transmite Judecdtoriei documentele care i-au fost puse la dispozilie iniuntrul
acestui termen, precum gi o adresd prin care propune validarea consilierilor care au depus documentele
prev[zute la alin. (z) sau, dupX caz, invalidarea consi]ierilor care nu au depus aceste documente.
(4) Secretarul general al uniti{ii administrativ-teritoriale are obligalia de a transmite
judecitoriei in a cirei razi teritorialS se afl5 circumscriplia electoral[ pentru care au a'"ut loc alegeri
documentele doveditoare pentru tndeplinirea conditiilor prevdzute la alin. (z) lit.a-e) in termen de z
zile de la implinirea termenului prevdzut la alin. (3), in rederea validirii mandatelor consilierilor locali
declara!i alegi.

(5) incheierea judecdtoriei privind validarea sau, dupl caz, invalidarea mandatelor consilierilor
locali cuprinde numele consilierilor locali ale cdror mandate au fost validate Ei se comunicd de indati
prefectului gi secretarului general al unitetii administrativ-teritoriale. in prima zi lucrdtoare ulterioard
comuniclrii incheierii, secretarul general al unitAlii administrativ-teritoriale informeazd consilierii
locali declarali alegi cu privire la validarea mandatelor lor, supleanfii acestora cu privire la invalidarea
mandatelor consilierilor locali declarali alegi 9i partidele politice sau organizatiile cetdlenilor
aparfinind minoritililor nalionale. incheierea judecdtoriei prin care sunt invalidate mandatele este
comunicatl 9i respectivilor consilieri locali declarali alegi.

(6) in termen de 3 zile de la comunicare, cei interesati pot formula apel impotriva incheierii
judecdtoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se solulioneaz[ de tribuna]ul in a cdrui
circumscriplie se aflI judecdtoria care a pronuntat incheierea in termen de 5 zile de la depunerea
apelului, in proceduri necontencioasi, ftri a fi aplicabill procedura de regularizare a cererii, hotlrArea
fiind definitivd. Hotdrdrea se comunici de indati de la pronun{are prefectului, secretarului general al
unitelii administrativ-teritoriale gi consilierului local declarat ales.

(7) Pronunfarea incheierii judecitoriei, respectiv pronuntarea hotdririi tribunalului se poate
amAna, o singur[ datI, cel mult z4 de ore, iar termenul pentru motivarea incheierii, respectiv a hotdrArii
este de cel mult 48 de ore de la pronunlare.

Renunlarea la mandate inainte de validare
Art.S. (t) Consilierul local declarat ales poate renunla la mandat in cel mult ro zile de la data

des{Igur[rii alegerilor, situa[ie in care comunicd, in acelaEi termen, sub semniturl, decizia sa
secretarului general al unitllii administrativ-teritoriale.

(2) Secretarul general al unit[{ii administrativ-teritoriale transmite judecdtoriei in a cdrei razl
teritoriald se afll circumscriplia electorald pentru care au arut loc alegeri Ei prefectului declaraliile
semnate de consilierii locali declarali aleqi, prevdzuli la alin. (r), in termenul prev[zut la art. + alin. (+).

$edinla privind ceremonia de constituire a consiliului local
Art,6. (t) Prefectul convoacS. consilierii locali pentru gedinfa privind ceremonia de constituire a

consiliului local in cel mult 5 zile de la comunicarea incheierii judecdtoriei previzute la art.4 alin. (5)
ori a comunicdrii hotdrArii tribunalului in condifile art. 4 alin. (6) Si (Z), dupl caz, in situa(ia in care
numdrul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decAt primul numdr natural strict mai
mare decAt jumdtate din numdrul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. z.

(2) Prefectul ii comunici secretarului general al unitltii administrativ-teritoriale data gi ora
stabilite pentru gedinla privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care participd prefectul,
subprefectul sau un reprezentant al instituliei prefectului desemnat prin ordin de citre prefect. in
situatii motivate, cu respectarea dispoziliilor alin. (r) prefectul poate comunica o alti datd 9i o alt[ ord.

(3,) Secretarul general al unitl[ii administrativ-teritoriale comunici consilierilor locali ale ciror
mandate au fost r,alidate data gi ora gedintei privind ceremonia de constituire convocatd de prefect, care
are loc la sediul consiliului local.

(4) $edinla pentru ceremonia de constituire este condusd de cel mai in virstX consilier local al
cirui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale cdror mandate au fost
validate.

(5) Consilierii locali ale cdror mandate au fost validate depun jurimAntul previzut la art. 7 in
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Jurimintul
Art.Z. (r) Consilierii locali alegi al ciror mandat a fost validat depun urmltorul jurdmdnt in limba

romAn5: Jur si respect Constitulia qi legile lirii qi si fac, cu buni-credinli, tot ceea ce sti
in puterile gi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Sohatu. Aqa si imi ajute
Dumnezeu! Formula religioasd de incheiere va respecta libertatea conl'ingerilor religioase,
jurdmAntul putAnd fi depus gi {Ir[ formula religioasd. JurdmAntul se imprimd pe un formular special qi

se semneazl, in doul exemplare, de fiecare ales local.
(2) Un exemplar al jurimAntului se plstreaz[ la dosarul de constituire, iar al doilea se inmAneazl

consilierului local ales. Dosarul de constituire se pdstreaz[ de cltre secretarul general al unitS[ii
administrativ-teritoriale.

Declararea consiliului local ca legal constituit
Art. 8. (, Consiliul local este legal constituit daci numdrul consilierilor locali care au depus

jurdmAntul in condiliile art. 6 alin. (S)-(Z) este mai mare dec6t primul numdr natural strict mai mare
decAt jumltate din numdrul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. z.

(2) Data constituirii consiliului locai este consideratd data desfEgurdrii primei gedinle privind
ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dupX caz.

(3,) in termen de 3 ziie de la data constituirii consiliului local, in condiliile alin. (z), prefectul emite
un ordin privind constatarea indeplinirii condifiilor legale de constituire a consiliului local, care se

comunicd secretarului general al unit5lii administrativ-teritoriale gi se aduce la cunostintA publici.
(4) in situafia in care consiliu] local nu este legal constituit in condiliile alin. (r), in termen de 3

zile de la implinirea termenului prevlzut la art. 6 alin. (6) prefectul emite un ordin privind constatarea
neindeplinirii condiliilor legale de constituire a consiliului local, in care se menlioneazd motivele
neconstituirii acestuia.

(5,) Ordinul prefectului prevlzut la alin. (g), respectiv alin. (+) prevede, dacl este cazul, 9i
situaliile in care este necesari validarea mandateior supleanlilor. Ordinul prefectului care cuprinde
situa[iile in care este necesard validarea mandatelor supleanlilor se comunicd judecitoriei in a clrei
razl teritoriald se afli circumscrip{ia electorald pentru care au arr.t loc alegeri, partidelor politice Ei

organizaliilor cet5{enilor apar[inAnd minorit5tilor nalionale care au propus candidali Ei secretarului
general al unitd[ii administratir-teritoriale.
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cadrul gedin{ei privind ceremonia de constituire a consiliului local.
(6) in cazul in care numlrul consilierilor locali care au depus jurimdntul in condiliile alin. (S)

este mai mic decAt primul numdr natural strict mai mare decat jumetate din numlrul membrilor
consiliului local stabilit potrivit art. e, prefectul convoacd consilierii locali pentru o a doua gedinlI
privind cerernonia de constituire in termen de eo de zile de la data primei gedinle.

(7) in cadrul celei de a doua gedinle pot depune jurdmintui consilierii locali validali care au
absentat de la prima Eedin[i 9i suplean[ii ale ciror mandate au fost va]idate in conditiile art. 9 gi
consilierii locali valida[i in condiliile art. 4 alin. (6) Si (Z) 9i care nu au fost convoca{i la prima Eedinld
de constituire a consiliului local.

(8) Prin excepfie de la dispoziliile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut depune
jurdmAntul, ca urmare a absen[ei pentru motive temeinice, poate depune jurimAntul in cadrul primei
gedin[e a consiliului loca]. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat,
doveditd prin certificat medical, ori situalii precum deplasarea in strdindtate in interes de serviciu,
evenimente de for![ majord, cum ar fi inundalii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea, deces
in familie ori alte situalii similare.

(9,) Consilierul local al cirui mandat a fost validat care nu depune jurimAntul nici in cea de a doua
gedinll privind ceremonia de constituire ori in condiliile prevlzute la alin. (8) sau care refuz[ sd depun[
jur[mAntul este considerat demisionat de drept.

(10) Iocurile consilierilor locali declarali aleqi ale ciror mandate nu au fost validate sau care sunt
considerali demisionali de drept gi care nu pot fi completate cu supleanli se declard vacante prin ordin
al prefectului in termen de 5 zile de la prima gedinli ordinarl a consiliului local



Validarea mandatelor supleanlilor in cadrul procedurii de constituire a consiliului
local

Art.q. (t) Mandatele supleanlilor sunt validate de judecitoria in a clrei razd teritoriald se afld
circumscriplia electorall pentru care au ar,rrt loc alegeri, in procedurd necontencioasd, prin incheiere
pronuntat5 in camera de consiliu, fXrI a fi aplicabild procedura de regularizare a cererii. Validarea
mandatelor supleanlilor se realizeazd in condiliile art.4 alin. (z), cu respectarea prevederilor legii
privind alegerea autoritdlilor administrafiei publice locale in situafia in care consilierul local declarat
ales se afl5 in una dintre urmltoarele situalii:

a) nu este validat ca urmare a neindeplinirii condiliilor prevlzute la art. e alin. (z);
b,) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 6 alin. (q).

(2) in cani prevdzut la alin. (r) lit. a), mandatele suplean[ilor sunt validate in termen de ro zi]e
de la data rdmAnerii definitive a incheierii de invalidare a mandatului consilierului local declarat ales.

(3) in can:J prevlzut la alin. (t) lit. b), mandatele supleanlilor sunt validate in termen de ro zile
de la comunicarea ordinului prefectului prevlzut la art. 8 alin. (S).
(4) Supleanlii au obligalia transmiterii cdtre secretarul general al unit[lii administrativ-
teritoriale a documentelor doveditoare pentru indeplinirea conditiilor previzute la art. 4 alin.(3) cu cel
pulin 7 zile inainte de implinirea termenului prevlzut la alin. (z) sau (3), dupi caz, pentru care li se
elibereazl o confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor cdtre secretarul
general al unit5fii administrativ-teritoriale este termen de decddere, caz in care secretarul general al
unitllii administrativ-teritoriale transmite judecitoriei documentele care i-au fost puse la dispozi[ie
induntrul acestui termen, precum Ei o adresl de informare prin care propune validarea suplean[ilor care
au depus documentele prevlzute la art. 4 alin. (z) sau, dupl caz, invalidarea suplean{ilor care nu au
depus aceste documente.

(5,) Secretarul general al uniteui administrativ-teritoriale transmite judecdtoriei documentele
doveditoare pentru indeplinirea conditiilor previzute la art. 4 alin. (2) lit. a)-d) cu cel pu[in 7 zile inainte
de implinirea termenului previzut la alin. (z) sau (3), dupd caz.

(6) Supleantul al clrui mandat a fost validat in condiliile prezentului articol depune jurimnntul
in a doua gedin![ privind ceremonia de constituire a consiliului local prevdzut[ la art. 6 sau in prima
Eedinll a consiliului local, dupl caz.

(7) Prevederile alin. (6) se aplici in mod corespunzltor supleantului declarat ales al cdrui
mandat a fost invalidat de judecitoria competentd, in primd instan[d, dar care a fost validat prin
hotirArea tribunalului.

(8) Supleantul al cirui mandat a fost validat, care nu depune jur[mAntul in conditiile alin. (6)
sau, dup[ caz, alin. (7) ori care refuzi sd depund jurdmAntul, este considerat demisionat de drept.

(9) Prevederile art. 8 alin. (B) se aplicl in mod corespunzdtor.

Organizarea alegerilor pargiale
Art.ro. (r) in situalia in care consiliul local nu a fost constituit in condiliile art. 8, sunt organizate

alegeri par[iale de completare in conditiile legii privind alegerea autoritltilor administraliei publice
locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 6 alin. (ro).

(2,) Alegerile prevlzute la alin. (r) se organizeazi in termen de 9o de zile de la emiterea ordinului
prefectului prevlzut la art. 8 alin. (4), in conditiile legii privind alegerea autoritelilor administraliei
publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de c5.tre Guvern, la propunerea
autoritelilor cu atribulii in organizarea alegerilor locale pe baza solicitlrii prefectului.

Confrrmarea cahtnlii de membru al partidului politic
Art.u. (t) Partidele politice sau organizatiile cet[lenilor apa4inAnd minoritililor nalionale

confirm[, sub semn5tura persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calitatea de membru a
consilierilor declarali alegi Ei a supleanlilor, in urmltoarele condilii:

a) in termen de 3 zile de la incheierea, de cdtre biroul electoral de circumscrip{ie, in condiliile legii
privind alegerea autoritdlilor administratiei publice locale, a procesului-verbal privind constatarea
rezultatului alegerilor qi atribuirea mandatelor;
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b) in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii prevlzute la art. 4 alin. (5);
c) in termen de 3 zile de la primirea ordinului prefectului prevdzut la art. 8 alin. (5);
d) in termen de 3 zile de la solicitarea secretarului general al unitelii administrativ- teritoriale, in

situalia vacanlei mandatelor de consilieri alegi pe liste de candidati constatatd prin hotdrdre a

consiliului local sau prin ordin al prefectului.
(2) Confirmirile de la alin. (r) sunt transmise, in termenele previzute, secretarului general al

unit5lii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(3) Secretarul general al unitdfli administrativ-teritoriale transmite de indatd confirmlrile

primite judecitoriei in a clrei razl teritorial5 se afl5 circumscrip[ia electorald pentru care au alut loc
alegeri in vederea validlrii mandatelor consilierilor locali declarali alegi, in conditiile art. 4, sau a
validirii mandatelor supleanlilor, in condiliile art. 9 sau art. 12.

Validarea mandatelor suplean[ilor pe durata mandatului consiliului local
Art.rz. (r) in caz de vacantl a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului

local, mandatele suplean[ilor sunt validate in termen de ro zi]e de la data incetirii mandatului
consilierului local, in conditiile art. 2o4 din Codul administrativ, de citre judecdtoria in a cirei razd

teritorial[ se afll circumscrip[ia electoral6 pentru care au arut loc alegeri in procedurl necontencioasi,
prin incheiere pronunlatd in camera de consiliu, fIrI a fi aplicabild procedura de regularizare a cererii.
Validarea mandatelor supleanfilor se realizeazd cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) gi art. 11 alin.
(1) lit. d), alin. (z) Ei (g). Supleanlii au obligalia transmiterii cAtre secretarul general al unit5lii
administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare previzute la art. 4 alin. (2) lit. a)-d) cu cel pulin 5
zile inainte de implinirea termenului de ro zile. Dispoziliile art. 4 alin. (+)-(Z) se aplici in mod
corespurzltor.

(2) Consilierul local al cirui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune
jurdmdntul in fala consiliului local, in termen de r5 zile de la data Ia care secretarul general al unitd$i
administrativ-teritoriale l-a informat cu privire la validarea mandatului sIu.

(3,) Consilierul local declarat ales al clrui mandat a fost invalidat de judecitoria competentd, in
priml instan[5, dar care a fost validat prin hotdrArea tribuna]ului depune jurdmdntul in fala consiliului
local, in termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicatd hotdrirea tribunalului.

(4,) Consiliul local se convoacl in conditiile art. 134 alin. (t) din Codul administrativ pentru
respectarea termenului prevdzut la alin. (z) sau (3), dupd caz.

(5) Consilierul local al cirui mandat a fost validat in conditiile alin. (z) sau (3) care nu depune
jurlmAntul in termenul de 15 zile ori care refuzI sd depunl jurXmintul este considerat demisionat de

drept, cu exceplia cazului in care se afld in una dintre situaliile prevdzute la art. 6 alin. (8)'
(6) in cazul in care consilierul local al cirui mandat a fost validat in condiliile alin. (z) sau (3) se

afl6, pe perioada celor r5 zile prevdzute de aceste aiineate, intr-una dintre situa[iile prevlzute la art. 6

alin. (8), termenul pentru depunerea jurdmAntului se preiungegte pin5la incetarea acestei situa[ii.
CAPITOLULII

Organizarea consiliului local

Art. 13. Pregedintele de qedinli
(7) Dupd declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sdi, in termenul

stabilit prin prezentul regulament de organizare gi funclionare, un pregedinte de gedinld, pe o perioadd

de cel mult 3 luni, care conduce Eedinlele consiliului gi semneazd hotlririle adoptate de acesta.

Pregedintele de Eedin[5 se alege prin vot deschis cu majoritate simpll.
(2) Consilierul local aies in condi$ile alin. (r) poate fi schimbat din funcfie, la iniliativa a cel

pulin unei treimi din numlrul consilierilor locali in funcfie, prin hotlrAre adoptatd cu majoritate
absolutd.

(3) in cazul in care pregedintele de gedinp lipseqte, la propunerea consilierilor locali, din rlndul
acestora este ales un alt pregedinte de Eedinli, prin hotdrAre adoptatd cu majoritate simpli, care

conduce gedinta respectiv[. Acesta exercita pentru aceastl gedin!5 atribu]iile previzute de prezentul
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cod pentru presedintele de Sedinp.
(4J Preqedintele de gedin!5 exercitX urmetoarele atribulii principale:

a) conduce qedinlele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotlrAri gi anun[5 rezultatul votdrii, cu precizarea
voturilor pentru, a voturilor impotrivl Ei a abtinerilor numirate Ei evidenliate de secretarul general al
unitllii administrativ-teritoriale in procesul-r'erbal al gedin(ei;
c) semneazd procesul-verbal al gedinlei;
d,) asigurl men(inerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare qi funclionare a consiliului
local;
e) supune votului consilierilor locali orice probleml care intrd in competenla de solu[ionare a
consiliului local;
f) aplici, daci este cazul, sanctiunile prevdzute la art. 233 alin. (t) din Codul administrativ sau propune
consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupl caz;
g)indeplineqte alte atribu{ii prevdzute de lege, de regulamentul de organizare gi funcfionare a consiliului
local sau alte insdrciniri date de citre consiliul local.

Art. 4. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
(7) DupS constituire, consiliul local iEi orgatizeazd comisii de specialitate, pe principalele

domenii de activitate, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare Ei funclionare a consiliului
1ocal.

(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) opera[iunile desfrqurate in cadrul procedurii de constituire a comisii]or de specialitate,

domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numdrul gi denumirea acestora,
numirul membrilor fiecdrei comisii gi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecirui grup de consilieri
sau consilieri independenli, precum Ei componenta nominald a acestora se stabilesc prin hotdrAre a
consiliului local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale. Numdrul membrilor
unei comisii este intotdeauna impar.

(4) Num5rul locurilor ce revine fiecdrui grup de consilieri sau consilierilor independenli in
fiecare comisie de specialitate se stabileqte de citre consiliul local, cu respectarea configuraflei politice
de la ultimele alegeri locale.

(5) Nominalizarea membrilor fieclrei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a
consilierilor independenti de citre consiliul local, avAndu-se in vedere, de regulS, opfiunea acestora,
pregdtirea lor profesionald gi domeniul in care igi desfdgoard activitatea. in funclie de numdrul
membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel putin o comisie 9i din cel mult 3 comisii,
dintre care una este comisia de bazd.

Art. 15. Atritruliile comisiilor de specialitate
(7J Comisiile de specialitate au urmdtoarele atribufii principale:

a) analizeazi, proiectele de hot[riri ale consi]iului local din domeniul lor de actir.itate;
b,) intocmesc avize asupra proiectelor de hotirAri gi asupra problemelor analizate, pe care le prezintd
consiliului local;
c.) indeplinesc orice alte atribulii stabilite prin regulamentul de organizare Ei funclionare a consiliului
local sau insdrciniri date prin hotirAri ale consiliului local, daci acestea au legdturd cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptd avize cu majoritate simpld.
Art. 16. Preqedintele gi secretarul comisiei de specialitate
(7,) Comisiile de specialitate igi aleg, prin votul deschis al majorit5lii absolute a consilierilor

Iocali ce o compun, cite un pregedinte Ei cAte un secretar.
(2) Pregedintele comisiei de specialitate are urmdtoarele atribulii principale:

a,) asigurd reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al
primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale Ei cu celelalte comisii;
b) convoacd gedinlele comisiei conform procedurii prevdzute in regulamentul de organizare gi
func{ionare a consiliului local gi informeazl secretarul general al unit5}ii administrativ- teritoriale cu

Pagin5 6 din 29



pri!'ire la data 9i locul gedinlei;
c) con duce gedinfele comisiei;
d) susline in gedinlele consiliului local avizele formulate de comisie;
e,) anunti rezultatul r,'otirii, pe baza datelor comunicate de secretar;
f)indeplineqte orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiei, prevdzute de lege, de regulamentul
de organizare gi funclionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;

il comunicl secretarului general al unitetii administrativ-teritoriale in termen rezonabil, pAnI la
finalul fiecdrei luni calendaristice, prezen[a gi procesele-verbale ale fiecirei gedinle ale comisiei de

specialitate.
(3,) PreEedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucririle comisiei si participe 9i

aite persoane din afara acesteia, daci apreciazl cd este necesar gi poate participa la lucrdrile celorlalte
comisii care examineaz[ probleme ce prezintl importanle pentru comisia pe care o conduce.

(4) Secretarul comisiei indeplineEte urmltoarele atribu[ii principale:
a) efectueazd apelul nominal gi line evidenla particip5rii Ia Eedinle a membrilor comisiei;
b,) numdri voturile gi il informeaz[ pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecdrui
aviz qi asupra rezultatului votdrii;
c) asigurd redactarea avizelor, a proceselor-verbale gi a altor documente previzute de lege;
d) indeplinegte orice alte sarcini prevdzute de regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului
local sau inslrcindri stabilite de comisie sau de citre pregedintele acesteia.

Art. 17. Comisiile speciale qi comisiile mixte
(7) Consiliut local poate organiza comisii speciale de analizd gi verificare formate din consilieri

locali, pe perioadl determinat[, la propunerea unei treimi din numdrul consilierilor locali in funcgie sau

a primarului. Componen[a, obiectivele 9i perioada de desfrqurare a activitdtilor acestora se stabilesc
prin hotlrAre a consiliului local. Membrii comisiei aclioneazX in limitele stabilite prin hotdrAre.

(2,) Comisia de analizl gi verificare prezinti consiliului local ori primarului, dupl caz, Ia termenul
stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor gi verificirilor efectuate. Raportul cuprinde, daci
este cazul, propuneri concrete de imbunltitire a activitetii in domeniul supus analizei sau verificlrii.

(3) Consiliul local poate organiza, din proprie inifiativ[ sau din inifiativa primarului, dupd caz,

comisii mixte formate din consilieri locali, funclionari publici Ei alli specialiqti, pe perioadd determinatd.
Componenla comisiilor mixte, obiectivele gi perioada de des{hgurare a activitdfii acestora se stabi]esc
prin hotdrAri ale consiliilor locale. $edinlele comisiilor mixte sunt publice.

CAPITOLUL III
Mandatul, rolul qi atributiile consiliului local

Art. r8. Mandatul consiliului local
(7) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in condiliile legii privind alegerea

autoritl[ilor administraliei publice locale.
(2) Mandatul consiliului local se exercitl de la data la care consiliul local este legal constituit

pAnd la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organici, in caz de rdzboi sau

catastroll ori alte situatii expres previzute de lege atunci cAnd, din cauza acestor situalii, nu pot fi
organizate alegeri in condiliile alin. (r).

Art. 19. Atributiile consiliului local
(1) Consiliul local are iniliativl 9i hotXrigte, in condiliile legii, in toate problemele de interes

local, cu excepfia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoriteti ale administra[iei publice
locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercitd urmitoarele categorii de atribulii:
a) atribu[ii privind unitatea administrativ-teritorialX, organizarea proprie, precum gi organizarea 9i
func[ionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institu{iilor publice de interes local gi ale

societi[ilor gi regiilor autonome de interes local;
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b,) atribu[ii privind dezvoltarea economico-sociall gi de mediu a comunei;
c) atribu[ii privind administrarea domeniului public qi privat al comunei;
d) atribulii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribu{ii privind cooperarea interinstitulionall pe plan intern gi extern.

(3,) in exercitarea atribu[iilor previzute la alin. (z) lit. a), consiliu] local:
a) aprobe statutul comunei, precum $i regulamentul de organizare gi func[ionare a consiliului
local;
b) alege viceprimarul, din rAndul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali,
in conditiile art. r5z alin. (z) din - Codul administrativ;
c) aprobd, in condi[iile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea gi statul de func{ii ale
aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local, reorganizarea gi statul
de funclii ale regiilor autonome de interes local, precum qi infiinlarea, reorganizarea sau desfiin{area
de societd[i de interes local gi statul de funclii al acestora;
d,) exerciti, in numele unitifii administrativ-teritoria]e, toate drepturile gi obligaliile corespunzdtoare
participaliilor delinute la societdli sau regii autonome, in condiliile legii;
e) hotlrlgte infiin[area sau reorganizarea de institutii, servicii publice, societe$ qi regii autonome, in
conddiile legii.

(4) in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (z) lit. b), consiliul local:
a) aprobl, la propunerea primarului, bugetul unitltii administrativ-teritoria]e, viririle de credite,
modul de utilizare a rezervei bugetare gi contul de incheiere a exercitiului bugetar;
b) aprobi, la propunerea primarului, contractarea gi/sau garantarea imprumuturilor, precum gi
contractarea de datorie publicd locald prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitd[ii
administrativ-teritoriale, in condiliile legii;
c) stabilegte 9i aprobl impozitele qi taxele locale, in condiliile legii;
d,) aprobd, la propunerea primarului, documentaliile tehnico-economice pentru lucrdrile de investilii
de interes local, in conditiile legiii
e) ap robl strategiile privind dezvoltarea economici, sociale qi de mediu a unitAlii administrativ-
te rito riale;
fl asigurd un mediu favorabil infiinllrii gi/sau dezvoltirii afacerilor, inclusiv prin valorificarea
patrimoniului existent, precum $i prin realizarea de noi investilii care sd contribuie la indeplinirea
programelor de dezvoltare economici regionali gi locali;
g) asigur[ realizarea lucrlrilor gi ia mlsurile necesare implementlrii gi conformlrii cu prevederile
angajamentelor asumate de RomAnia in calitate de stat membru al Uniunii Europene in domeniui
protecliei mediului 9i gospodlririi apelor pentru serviciile furnizate cetdlenilor.

(5.) Daci bugetul unitltii administrativ-teritoriale, prevlzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat
dupd doul qedinle consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfEgoard pe
baza bugetului anului precedent pAnd la adoptarea noului buget, dar nu mai tArziu de 45 de zile de la
data publicirii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I.

(6) in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (z) lit. c), consiliul local:
a) hotirigte darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosinli gratuith a
bunurilor proprietate publice a comunei, precum Ei a serviciilor publice de interes local, in condifiile
legii;
b,) hotirlgte vinzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosin[5 gratuitd sau inchirierea
bunurilor proprietate privat5 a comunei, in condiliile legii;
c) aizeaz6, sau aprobd, in condiliile legii, documentaliile de amenajare a teritoriului gi urbanism ale
localitdlilor;
d/ atribuie sau schimbi, in condiliile legii, denumiri de strlzi, de pie(e gi de orice alte obiective de
interes public local.

(Z) in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (z) lit. d), consiliul local asigurd, potrivit
competenlei sale 9i in condiliile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local
privind:
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a)educalia;
b)serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vArstnice, a
familiei gi a aitor persoane sau grupuri aflate in nevoie social5;
c) sindtatea;
d) cultura;
e)tineretul;
f) sportul;
g)ordinea publicd;
h)situaliile de urgenle;
i) protec[ia gi refacerea mediului;
j)conservarea, restaurarea gi punerea in valoare a monumentelor istorice 9i de arhitecturd, a parcurilor,
gridinilor publice gi rezervaliilor naturale;
k)dezvoltarea rural5;
l)eviden!a persoanelor;
m)podurile gi drumurile publice;
n)serviciile comunitare de utilitSli publice de interes local;
o)servicii le de urgenfl de tip prim ajutor;
p)activitetile de administralie social-comunitard;
q)locuin[ele sociale Ei celelalte unit5fi locative aflate in proprietatea unitelii administrativ- teritoriale
sau in administrarea sa;
r)punerea in valoare, in interesul colectivit5lii locale, a resurselor naturale de pe raza unitdlii
administrativ-teritoriale ;

s)alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (z) lit. d), consiliul local:

a.) sprijini, in condiliile legii, activitatea cultelor religioase;
b) ap robi construirea locuinlelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinlelor sociale gi a

utilitXtilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.
(9) in exercitarea atdbuliilor prevlzute la alin. (2) lit. e), consiliul local hotIrlgte, in condiliile

legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romdne sau striine, in vederea finanldrii 9i
realizdrii in comun a unor ac[iuni, lucrXri, servicii sau proiecte de interes public local;
a)hotxrdqte, in condiliile legii, infr51irea comunei cu uniteti administrativ-teritoriale din alte 15ri;
b)hot5r5gte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitili administrativ- teritoriale din {ar[
sau din str[in5tate, precum gi aderarea la asocialii nalionale Ei internalionale ale autoritililor
administraliei publice locale, in vederea promovlrii unor interese comune.

(70) in exercitarea atribuliilor prevdzute Ia alin. (2) lit. a), b) 9i d), consiliul local:

a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de

administrare, lucrlrile gi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea Ei func[ionarea clddirilor in
care igi desflqoard activitatea autoritdli sau institulii publice a ciror activitate prezintd un interes local.
Bunurile achizi[ionate pentru dotiri rdmAn in proprietatea unit5fii administrativ-teritoriale;
b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul institutiei sau autoritelii publice titulare a dreptului de

proprietate sau de administrare, lucriri de amenajare, dotare gi intrefinere a clddirilor sau terenurilor
aflate in proprietatea publici sau privati a statului, in scopul cregterii nivelului de atractivitate turistici
a unitllii administrativ-teritoriale, cu condifla ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului sI permitl
accesul publicului in spaliile astfel imbunitilite pe o perioadd de minimum 5 ani. Bunurile achizi{ionate
pentru dotdri rimAn in proprietatea unitd[ii administrativ- teritoriale.

(1 1) Pentru realizarea atribuliilor prevlzute la alin. (z) consiliul local poate solicita informlri Ei

rapoarte de la primar, l.iceprimar gi de la conducitorii organismelor prestatoare de servicii publice gi

de utilitate publicd de interes local.
(72) Consiliul local hotdrdgte acordarea unor sporuri qi a altor facilititi, potrivit legii,

personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului 9i serviciilor publice de interes
local.
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(73) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romAne sau str[ine cu merite deosebite titlul
de cetltean de onoare al comunei, oraqului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin
acest regulament se stabilesc $i conditiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte
integrantl a statutului unitdtii administrativ-teritoriale.

(74) Consiliul local indeplinegte orice alte atribulii, in toate domeniile de interes local, cu
exceptia celor date in mod expres in competenta altor autorit[li publice, precum gi orice alte atribulii
stabilite prin lege.

Art. 20. Instituliile publice de interes local
(1) Consiliul local poate infiinla institulii publice de interes local in principalele domenii de

activitate, potrivit specificului gi nevoilor colectivititii locale, cu respectarea prevederilor legale Ei in
limita mijloacelor financiare de care dispun.

(2,) Numirea qi eliberarea din funclie a personalului din cadrul instituliilor publice de interes
local se fac de conducltorii acestora, in condiliile legii.

(3) Numirea, sanc[ionarea, suspendarea, modificarea gi incetarea raporturilor de serviciu sau
de munc5, dupl caz, a conducdtorilor institufiilor prevlzute la alin. (r) se fac de citre primar, prin
dispozilie, in conditiile legii.

Art. 21. Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unit5tii
administrativ-terito riale

Consilierii locali imputernicili sd reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale in
societS(i, regii autonome de interes local gi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnati,
prin hotirAre a consiliului local, in conditiile legii, cu respectarea regimului incompatibilitiqilor
aplicabil qi a configuraliei politice de la ultimele alegeri locale.

CAPITOLUL TV
Funcfionarea consiliului local

Art. 22. Tipurile de qedinle ale consiliului local
(1) Consiliul local se intruneqte in gedinfe ordinare, cel pu{in o dat[ pe lun5, la convocarea

primarului.
(2) Consiliul local se poate intruni gi in Eedinle extraordinare la convocarea:

a) primarului;
b) a cel pulin unei treimi din numdrul consilierilor locali in funclie;
c) primarului, ca urmare a solicitdrii prefectului, in conditiile prevdzute la art. 257 alin. (z) din Codul
administrativ.

Art. 23. Convocarea gedin[elor consiliului local
(1) Consiliul local se convoacd dupd cum urmeazd:

a) prin dispozilie a primarului, in cazuriie prevlzute la art. 133 alin. (r), alin. (z) lit. a) qi c) din
codul administrativ;

b) prin convocare semnatd de cltre consilierii locali care au aceast[ iniliativi, in cazul prevlzut la
art. r33 alin. (z) lit. b) din Codul administrativ.

(2) Consilierii locali sunt convocafi in scris sau, in funclie de prevederile regulamentului de
organizare gi functrionare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al
unitdlii administrativ-teritoriale, cel tArziu in ziua ulterioarl primirii de cltre acesta a dispoziliei sau
documentului de convocare iniliat de cel pu{in o treime din numhrul consilierilor locali in funclie.

(3,) Data gedin{ei consiliului local precizatd cu ocazia convocdrii este stabilite, cu respectarea
modului de calcul al termenelor procedurale, previzut de art. r8r din tcgea nr. r34/2oto privind Codul
de procedurl civilS, republicatl, cu modificirile ulterioare, astfel:
a,) in termen de 5 zile de la data comuniclrii dispozijiei de convocare pentru gedinlele ordinare;
b) in termen de 3 zile de la data comunicirii dispoziliei sau documentului de convocare pentru
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gedin[e]e extraordinare.
(4) in caz de forfi majori gi/sau de maximd urgenli pentru rezolvarea intereselor locuitorilor

comunei, ori in alte situalii stabilite de regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului local,
convocarea acestuia pentru qedinta extraordinarl, prin exceplie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face
de indatl.

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmltoarele informalii despre EedinlI:
a)data, ora Ei locul desfigurlrii;
b)proiectul ordinii de zi;
c)materialele inscrise pe ordinea de zi;
d)modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, potririt opliunilor acestora,
materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
e)indicarea comisiilor de specialitate cirora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotdrdri;

(6) Secretarul general al unitdlii administrativ teritoriale transmite prefectului, sub semndtura
sa, evidenla prezenlei consilierilor locali la convocdrile pentru gedin{ele care nu s-au putut desfhgura
din lipsa cvorumului, in termen de 3 zile de la data convocdrii. Evidenla transmisl prefectului
precizeazd, gi situaqiile in care, urmare a ultimei absente, a intervenit cazul de incetare de drept a
mandatului prevlzut la art. zo4 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ.

(7) in toate cazurile, convocarea se consemneazl in procesul-verbal al qedinlei.
Art. 24. Ordinea de zi
(7) Proiectul ordinii de zi se redacteazl de cdtre secretarul general al unitetii administrativ

teritoriale gi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexi la
documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, dupi caz, in condiliile
1egii.

(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotdriri care indeplinesc
conditiile prevezute la art. 136 alin. (8) din codul administrativ.

(3) Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotdrAri, cu
men[ionarea titlului gi a iniliatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, a]e consilierilor locali,
ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informlri ale
conducdtorilor organismelor prestatoare de servicii publice qi de utilitate publicl in unitatea
administrativ-teritoriala, precum Ei orice alte probleme de interes local.

(4) Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local se aduce la cunoqtin![ locuitorilor comunei,
prin mass-media, prin afigarea pe pagina de internet a unit5{ii administrativ- teritoriale sau prin orice
alt miiloc de publicitate.

(5) Cetdtenii apa4inand minoritdtrii rome locale, unde ponderea lor este de peste zo%o din
numlrul locuitorilor, stabilit la ultimul recensdmAnt, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoqtinta
publici 9i in limba minoritl]ii nalionale respective.

(b)Scoaterea unui proiect de hotlrAre de pe proiectul ordinii de zi se face in situa(ia in care acesta
nu indeplinegte conditiile prevXzute la art. 136 alin. (8) din Codul administrativ, sau numai cu acordul
iniliatorului, dacx acesta indeplinegte condiliile prevdzute ]a art. $6 alin. (8) din Codul administrativ.

(7) Ordinea de zi a gedintei se aprobX cu majoritate simpll, la propunerea celui/celor care a/au
cerut convocarea consiliului local.

(8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobd numai pentru probleme urgente cu majoritate simpll.
(9,) in cazul neaprobdrii proiectului ordinii de zi, in condiliile prevdzute la alin. (7), nu se acordi

indemnizalia cuvenitl consilierilor locali pentru gedinla respectiv5.
Art. 25. Proiectele de hotirAri ale consiliului local
(1) Proiectele de hotXriri pot fi iniliate de primar, de consilierii locali sau de cetdfeni. Elaborarea

proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unitetii administrativ
teritoriale gi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) Proiectele de hotdrAri gi referatele de aprobare ale acestora se redacteazi in conformitate cu
normele de tehnicd iegislativd.

(3,) Proiectele de hotlrAri ale consiliului local insofite de referatele de aprobare ale acestora gi de
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alte documente de prezentare gi de motivare se inregistreazd $i se transmit de secretarul general al
unitelii administrativ teritoriale, compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului in vederea analizdrii gi intocmirii rapoartelor de specialitate;
b)comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii gi intocmirii avizelor.

(4) Nominalizarea compartimentelor de resort gi a comisiilor de specialitate clrora li se transmit
proiectele de hotlrAri ale consiliului local, precum gi celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3),
se face de cdtre primar impreunl cu secretarul general al comunei.

(5) Odatd cu transmiterea proiectelor de hotdrAri se comunici gi data de depunere a rapoartelor

Ei a avizelor, avAndu-se grijI ca rapoartele compartimentelor de resort se poatd fi transmise gi comisiilor
de specialitate inainte de pronuntarea acestora.

(6) Dupi examinarea proiectului de hotirAre, comisia de specialitate a consiliului local emite un
aviz cu privire la adoptarea sau, dupd caz, respingerea proiectului.

(7) Avizr;J' comisiei se transmite secretarului general al unitX[ii administrativ-teritoria]e, care
dispune mlsurile corespunzdtoare inaintdrii lui citre consilierii locali gi cdtre iniliatori, dupd caz, cel
mai tArziu in ziua Eedinlei.

(8) Fiecare proiect de hotdrAre inscris pe ordinea de zi a Eedinlei consiliului local este supus
dezbaterii numai dacd este insolit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare gi motivare, semnat de iniliator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c,) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente previzute de legisla[ia speciald.

(9) Secretarul general al comunei asigurd indeplinirea condiliilor de la alin. (8) Ei aduce la
cunogtin{a consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.

(10) Rapoartele gi avizele previzute la alin. (8) trebuie intocmite in termenul previzut la alin.
(5), dar nu mai tArziu de 3o de zile de la inregistrarea proiectelor de hotdrAre propuse pentru a fi inscrise
pe proiectul ordinii de zi a Eedinlelor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile
de la inregistrarea proiectelor de hot[rAre propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a gedin[elor
extraordinare. in situa[ia gedintelor extraordinare convocate de indatd, rapoartele compartimentelor de
specialitate se intocmesc in procedurd de urgenld, cel tirziu odat5 cu proiectul hotirArii.

(77) Iniliatorul proiectului il poate retrage sau poate renunla, in orice moment, la sus{inerea
acestuia.

Art. 26. Cvorumul qedinlelor consiliului local
(1) $edin{e le consiliului local se desfrgoarl legal in prezen[a majoritdlii consilierilor locali in

func!ie.
(2) Prezenla consilierilor locali la Eedinld este obligatorie, cu excep[ia cazului in care acegtia

absenteazi motivat. Absenla este considerati motivatl dacl se face dovada ci aceasta a intervenit din
cauza:
a,) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stlri de sdndtate pentru care s-a eliberat certificat
de concediu medical;
b,) unei deplasdri in striinltate;
c) unor evenimente de forli majord;
d) in cazul decesului soliei/sofului consilierului local sau al unei rude de pdnl la gradul al II- lea a
consilierului local ales ori al soliei/so[ului acestuia, inclusiv;
e,) alte situalii aprobate de consiliului local, cu majoritatea simpla.

(3) Consilierul local care absenteazl nemotivat de doul ori consecutiv la gedinlele consiliu]ui
local este sancfionat, in condiliile art. 233 din Codul administrativ.

(4) Consilierii locali sunt obligali s[ iqi inregistreze prezenta in evidenla linut[ de secretarul
general al unitdlii administrativ-teritoriale.

(5) Consilierul local care nu poate lua parte la gedin!5 este obligat si aduci aceastl situa{ie la
cunoEtinla secretarului general al uniteUi administrativ-teritoriale.

Art. 27. Desfrqurarea qedin[elor consiliului local
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(/) $edintele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al gedinlelor consiliului local este dat de:

a) accesul celor interesali, in condiliile legii, la procesele- verbale ale gedin[elor consiliului local;
b) accesul celor interesali, in conditiile legii, ia proiectele de hotlriri, la hotdrArile consiliului local,
precum gi la instrumentele de prezentare gi de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetdlenilor cu domiciliul sau reEedinla in unitatea administrativ-teritorialS respectivd
de a asista la gedinlele consiliului local gi/sau de a le urmlri pe internet, in conditiile regulamentului de
organizare gi funclionare a consiliului local.

(3) Lucrdrile Eedin{elor se des{hgoari in limba romdn5. Daca in consiliul local in care consilierii
locali apa4inind minoritllii rome locale reprezinte cel pufin zo%o din numdru] total, la Eedinlele
consiliului local se poate folosi gi limba minoritdlii na[ionale respective. in aceste cazuri se asigurd, prin
grija primarului, traducerea in limba romAnl. in toate cazurile, documentele gedinlelor de consiliu local
se intocmesc ai se aduc la cunogtinld publici in limba romAnI.

(4) La lucrdrile consiliului local pot asista 9i lua cuvAntul, {Ird drept de vot, prefectul,
pregedintele consiliului judelean sau reprezentan[ii acestora, deput5lii qi senatorii, minigtrii 9i ceilalli
membri ai Guvernului, secretarii gi subsecretarii de stat, conducdtorii serviciilor publice deconcentrate
ale ministerelor gi ale celorlalte organe centrale, conducdtorii compartimentelor de resort gi
conducitorii organismelor prestatoare de sen'icii publice sau de utilitate publici din unitatea
administrativ-teritoriala, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum gi alte
persoane interesate, in conditiile prev[zute in regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului
local.

(5) Dezbaterea proiectului de hotdrAre sau a problemelor se face, de reguld, in ordinea in care
acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobatX in conformitate cu prevederile prezentului cod 9i ale
regulamentului de organizare gi func{ionare a consiliului local.

(6) Preqedintele de gedinll este obligat sX asigure luarea cuvAntului de cdtre inifiator pentru
sustinerea proiectului de hotdrAre ori de cAte ori acesta o solicitd, precum 9i de citre delegatul sdtesc,

dupX caz.
(7) Consilierii locali participd la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvdnt. Consilierii locali sunt

obligali ca in cuvAntul lor s[ se refere exclusiv la problema care formeazl obiectul dezbaterii.
(8) Pregedintele de gedinll are dreptul sI limiteze durata ludrilor de cuvAnt, in func[ie de obiectul

dezbaterii. in acest scop el poate propune consiiiului local spre aprobare timpul alocat fiecdrui vorbitor,
precum gi timpul total de dezbatere a proiectului.

(9) Pregedintele de gedinld permite oricind unui consilier local sd rlspundd intr-o probleml de

ordin personal, in probleme prevdzute de regulamentul de organizare qi funclionare a consiliului local
sau atunci cdnd a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(10) Pregedintele de gedinlX sau reprezentantul oricirui grup de consilieri locali poate propune
incheierea dezbaterii unei probleme puse in discufia consiliului local. Propunerea de incheiere a
dezbaterii se supune votului, iar disculiile se sisteazd daci propunerea este adoptate cu majoritate
simpl[.

(11) Este interzisi adresarea de insulte sau calomnii de citre consilierii locali prezenli la
gedinli, precum gi dialogul dintre vorbitori Ei persoanele aflate in sald.

(12) Axpra proiectelor de hotlrAri au loc dezbateri generale gi pe articole, consilierii locali,
precum gi ceilalti initiatori prezenli Ia gedinli putAnd formula amendamente de fond sau de formd.
Amendamentele se supun votului consiliului local in ordinea in care au fost formuiate.

(73) Sinteza dezbaterilor din gedinlele consiliului local, precum 9i modul in care gi-a exercitat
votul fiecare consilier local in parte se consemneazh intr-un proces-verbal, semnat de pregedintele de

Eedin(i gi de secretarul general al unitllii administrativ-teritoriale.
(14) Pregedintele de gedinld, impreunl cu secretarul general al unit5lii administrativ- teritoriale

igi asumd, prin semndturd, responsabilitatea veridicitllii celor consemnate.
(7 5,) La inceputul fiecirei gedinle, secretarul general ai unitSlii administrativ-teritoriale supune

spre aprobare procesul- verbal al gedinlei anterioare. Consilierii locali gi primarul au dreptul ca, in
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cadrul Eedinfei curente a consiliului local, sd conteste con{inutul procesului- verbal Ei sd cearl
menfionarea exactd a opiniilor exprimate in gedinla anterioar[.

(16) Procesul-verbal semnat de preEedintele de gedinld qi de cdtre secretarul general al unitlqii
administrativ-teritoriale, precum gi documentele care au fost dezbdtute in gedinla anterioarl se depun
intr-un dosar special al gedinlei respective, care se numeroteazX gi se sigileazi de pregedintele de gedinfd
gi de secretarul general al unititrii administrativ- teritoriale, dupd aprobarea procesului-verbal sau de
citre persoana cu atribu{ii in acest sens, desemnat5 in conditiile legii.

(17) in termen de 3 zile de la data aproblrii procesului-verbal al gedinlei, secretarul general
al unititii administrativ-teritoriale afiEeazi la sediul primdriei 9i publicd pe pagina de internet a
comunei o copie a procesului- verbal al gedinlei.

Art. 28. Adoptarea hotirArilor consiliului local
(7) in exercitarea atribu(iilor ce ii revin, consiliul local adoptd hotirAri, cu majoritate absolutl

sau simpld, dupd caz.
(2) Prin excepfie de la prevederile alin. (r), hotiririle privind dobAndirea sau instrdinarea

dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopti de consiliul local cu majoritatea calificatl
definitd de doud treimi din numdrul consilierilor locali in funclie.

(3,) Se adoptd cu majoritatea absoluti a consilierilor locali in func{ie urmitoarele hotdrdri ale
consiliului local:
a) hotdrdrile privind bugetul local;
b) hotirArile privind contractarea de imprumuturi, in condiliile legii;
c)hotlrArile prin care se stabilesc impozite gi taxe locale;
d,) hotdririle privind participarea la programe de dezvoltare judeleand, regionalS, zonalS sau de
cooperare transfrontalierl;
e,) hotlririle privind organizarea gi dezvoltarea urbanistici a localitdlilor gi amenajarea teritoriului;
f)hotdrArile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritlli publice, cu persoane juridice romAne sau
strdine;
g)hotdrArile privind administrarea patrimoniului;
h)hotdrArile privind exercitarea atribuliilor prevdzute la art. 9z din Codul administrativ;
i)alte hoterari necesare bunei funcfiondri a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regulamentul
de organizare Ei func[ionare a consiliului local.

(4) Votul consilierilor locali este individual Ei poate fi deschis sau secret.
(5) Votul deschis se exprimd prin oricare din urmitoarele modalitefl:

a,) prin ridicarea miinii;
b) prin apel nominal, efectuat de pregedintele de gedinll;
c,) electron ic.

(6) Consiliul local poate stabili ca unele hotirAri si fie luate prin vot secret. HotdrArile cu caracter
individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu excep[iile prevlzute de lege.

(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(8) Redactarea buletinelor de vot trebuie s5 fie {iri echivoc. Pentru exprimarea op[iunii se

folosesc, de reguld, cuvintele da sau nu.
(9,) Buletinele de vot se introduc intr-o urnI. La numlrarea voturilor nu se iau in calcul buletinele

de vot pe care nu a fost exprimatl op[iunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte
prevlzute la alin. (8).

(70,) Ablinerile se num5r5 la voturile impotriv[.
(7 7,) Daci pe parcursul desliEurdrii gedinlei nu este intruniti majoritatea legald necesarl pentru

adoptarea proiectului de hot5rAre, preqedintele de Eedin{5 amdnd votarea pdnd la intrunirea acesteia.
(12) Dacd in urma dezbaterilor din Eedin(a consiliului local se impun modificlri de fond in

con{inutul proiectului de hot5rdre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali Ei
cu acordul majorite$i consilierilor locali prezenli, pregedintele de Eedint[ retransmite proiectul de
hotlrdre, in vederea reexaminlrii de cdtre iniliator gi de cltre compartimentele de specialitate.
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(13) Proiectele de hotdriri respinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia
in cursul aceleiagi gedinfe.

Art. 29. Semnarea qi contrasemnarea hot[rArilor consiliului local
(1.) DupI des{hgurarea gedin{ei, hotdrArile consiliului local se semneazl de cdtre pregedintele de

gedinll 9i se contrasemneazd, pentru legalitate, de cdtre secretarul general al unitdlii administrativ-
teritoriale.

(2) in cazui in care pregedintele de gedinld refuzl, in scris, sd semneze, hotdrArea consiliului local
se semneazl de cel pulin z consilieri locali dintre cei care au participat la gedinld. Modalitatea de

desemnare a acestor consilieri se stabilegte de consiliul local, prin majoritate simplX.
(3) Secretarul general al unit[fii administrativ-teritoriale nu contrasemneazd hothrArea in cazul

in care considerl cd aceasta este ilegald. in acest caz, in urmdtoarea Eedinli a consiliului local, depune
in scris qi expune in fala acestuia opinia sa motivati, care se consemneazd in procesul-verbal al gedin{ei.

Art. Bo. Funefionarea comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate lucreazl in plen gi delibereazi cu votul majoritetii simple a

membrilor lor.
(2) Participarea membrilor comisiei la gedinlele acesteia este obligatorie. Dacd absenlele

continu5, flrd a fi motivate, pregedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sanc[iunilor
prevlzute la art. 233 din Codul administrativ.

(3) Comisia poate invita si participe la Eedinlele sale specialigti din cadrul aparatului de

specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul si participe la gedin[ele comisiei qi ini{iatorii
propunerilor ce stau la baza lucrhrilor comisiei. Comisia poate invita Ei alte persoane care sd participe
la dezbateri.

(4) $edinlele comisiei de specialitate sunt, de regul5, publice.
(5) Comisia poate hotdri ca unele gedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sd se

des{Egoare cu uEile inchise.
(6)Convocarea gedinlelor comisiei se face de citre pregedintele acesteia cu cel putin 3 zile inainte

sau de indati, in situa[ia gedintelor convocate in conditiile art. r34 alin. (+) din Codul administrativ.
(7) Ordinea de zi se aprobd de comisie la propunerea pregedintelui. Oricare dintre membrii

comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(8,) gedinlele comisiilor de specialitate se desfXEoarl inaintea qedinlelor consiliului local, atunci

cind ordinea de zi a Eedinlei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotlrAri asupra cirora i se solicitX
avizul.

(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotlrAri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de

citre secretarul general al unit5lii administrativ-teritoriale, preEedintele acesteia desemneazi un
consilier local care prezintd in cadrul gedinlei proiectele 9i, dupl caz, celelalte probleme aflate pe

ordinea de zi, care nu sunt prezentate de initiator.
(10) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in conformitate cu alin.

9 intocmegte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor gi a propunerilor
formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali
prezentri.

(1 1) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesard, atit amendamentele
gi propunerile acceptate, cat Si cele respinse.

(12) Aizele intocmite sunt prezentate secretarului general al unitl1ii administrativ- teritoriale,
care asigurl transmiterea acestora cdtre consilierii locali, cel mai tdrziu inainte de aprobarea ordinii de

zi.
(73) Votul in comisii este, de reguld, deschis. in anumite situatii comisia poate hotlri ca votul

sd fie secret, stabilind, de la caz la caz, qi modalitatea de exprimare a acestuia.
(14) Lucrdrile qedinlelor comisiei se consemneazd, prin grija secretarului acesteia, intr-un

proces-verbal. Dupd incheierea qedintrei, procesul-verbal este semnat de cetre pre$edintele Ei secretarul

comisiei.
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CAPITOLULV
Dizolvarea consiliului local

Art.3z. (r) Consiliul local se dizolvd de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvd
de drept:

a) in cazul in care acesta nu se intrunegte cel pulin intr-o gedin!5 ordinari sau extraordinarS., pe
durata a patru luni calendaristice consecutive, degi a fost convocat conform prevederilor legale;

b) in cazul in care nu a adoptat nicio hotdrdre in 3 Eedin{e ordinare sau extraordinare tinute pe
durata a patru luni calendaristice consecutive;

c) in cazul in care numlrul consilierilor locali in funclie este mai mic decAt jumltatea numlrului
membrilor consiliului local gi nu a putut fi completat cu supleanti in condiliile art. 15.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al unitSlii administrativ-teritoriale, prefectul sau
orice altd persoane interesat[ sesizeazd instanla de contencios administrativ cu privire la cazurile
prevezute la alin. (r). Instanta analizeazd. situalia de fapt gi se pronunt[ cu privire la dizolvarea
consiliului local. Hotdrirea instanfei este definitivd gi se comunicl prefectului.

(3,) Consiliul local poate fi dizohat prin referendum local, organizat in condiliile legii.
Referendumul se organizeazi ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel pu{in z5% din
numirul cetSlenilor cu drept de vot inscriEi in Registrul electoral cu domiciliul sau reEedinla in unitatea
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(75,) Pregedintele poate incuviinla ca procesele-verbale ale qedinlelor sd fie consultate de alte
persoane interesate care nu au participat la Eedinli, cu exceplia proceselor-verbale intocmite in
Eedintele ale ciror lucrdri s-au desfigurat cu ugile inchise.

Art. Sr. Delegatul sitesc
(1) l,ocuitorii satelor componente ale comunei, care nu au consilieri locali aleEi in consiliul local

sunt reprezentali la gedinlele consiliului local de un delegat sltesc. Delegatul sdtesc este asimilat alegilor
locali.

(2) Delegatul s5tesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, in termen de zo de zile
de la data constituirii acestuia, de o adunare sdteascd, convocate de primar cu cel pulin r5 zile inainte
gi desflguratl in prezen{a primarului sau a viceprimarului Ei a secretarului general al unitXlii
administrativ-teritoriale.

(3) Alegerea delegatului sitesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenji la aceastd adunare,
consemnatd intr-un proces-verbal care se prezinti in prima Sedintd a consiliului local. ta adunarea
sateascl pot participa toli cetltenii cu drept de vot din satul respectiv.

(4) incetarea de drept a mandatului delegatului sdtesc are loc in urm5toarele situalii:
a.) demisie;
b,) validarea, in calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul in satul al clrui delegat
este;
c,) schimbarea domiciliului intr-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizlrii unitdlii administrativ-
teritoriale respective;
d) condamnarea, prin hotlrAre judecitoreasci rimasi definitivl, la o pedeapsd privativd de libertate,
indiferent de modalitatea de indMdualizare a pedepsei;
e) punerea sub interdiclie judecdtoreasci;

fl pierdereadrepturilorelectorale;
g,) deces.

(5) in situaliile prevdzute la alin. (4) se alege un nou delegat sltesc, cu respectarea prevederilor
alin. (t)-(S), care se aplice in mod corespunzdtor.

(6) Adunarea sdteasci, convocatl de cdtre primar, poate hotdri oricAnd eliberarea din func{ie a
delegatului sltesc Ai alegerea, in termen de zo de zile de la eliberare, a unei alte persoane in aceastd
func[ie, in condiliile alin. (z) care se aplicd in mod corespunzltor.

(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezinti, delega{ii sltegti sunt invitagi
in mod obligatoriu. Delegalii siteEti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele discutate, opinia
acestora fiind consemnatd in procesul-verbal al qedin{ei.



administrativ-teritoriale.
(4) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele gi prenumele, data Ei locul

na$terii, seria gi numlrul buletinului sau ale chrfii de identitate Ei semn[tura olografl ale cet5{enilor
care au solicitat organizarea referendumului.

(5) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suporti din bugetul unitllii
administrativ-teritoriale.

(6.) Referendumul local este organizat de citre o comisie numitd prin ordin al prefectului,
compus[ dintr-un reprezentant al prefectului, cAte un reprezentant al primarului, al consiliului local qi

al consiliului jude[ean gi un judecltor de la judecdtoria in a cdrei razd teritoriald se afli unitatea
administrativ-teritorialS in cauzd. Secretariatul comisiei este asigurat de institulia prefectului.

(7) Referendumul local este valabil daci s-au prezentat ia urne cel pulin 3o% din numdrul total
al locuitorilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau regedinla in unitatea
administrativ-teritoriall. Activitatea consiliului local inceteazd inainte de termen daci s-au pronuntat
in acest sens cel putin jumetate ptus unu din numerul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul
referendumului a fost validat in conditiile legii.

(8) in termen de maximum 9o de zile de la rdmAnerea definitivl a hotlririi judecdtoregti prin
care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, duph caz, de la validarea rezultatului referendumului
se organizeazl alegeri pentru un nou consiliu local.

(9) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de citre Guvern, la
propunerea autoritililor cu atribulii in organizarea alegerilor locale, pe baza solicitXrii prefectului.

(10) PFnd la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenla acestuia, secretarul
general al unitetii administrativ-teritoriale rezolvd problemele curente ale comunei, cu respectarea
competenlelor qi atribuliilor ce ii revin, potrivit iegii.

(7 7) in situatia exceplionalX in care consiliul local a fost dizolvat in condiliile art. 32, primarul
se afll in imposibilitatea exercitirii atribu[iilor sale ca urmare a incetlrii sau suspenddrii mandatului
sIu ori a altor situa[ii prevezute de lege, iar funclia de secretar general al unitdlii administrativ-
teritoriale este vacante, prefectul numegte prin ordin o persoanl prin detaEare, care si exercite
atribufiile de secretar general a] unitelii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente
ale comunei, pdnd la ocuparea funcliei publice de conducere de secretar general al unitdfii
administrativ-teritoriale in conditiile legii.

CAPITOLULvI
Alegerea viceprimarului

Art. 83. Rolul, numirea qi eliberarea din func1ie a viceprimarului
(/,) Viceprimarul este subordonat primarului 9i, in situaliile prevhzute de lege, inlocuitorul de

drept al acestuia, situalie in care exercitd, in numele primarului, atribuliile ce ii revin acestuia. Primarul
poate delega o parte din atribuliile sale viceprimarului.

(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolutd, din rAndul membrilor
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

(3) Exercitarea votului se face pe bazi de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeazd
prin hotdrAre a consiliului local.

(4) Eliberarea din funclie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotdrAre

adoptatd, prin vot secret, cu majoritatea a doui treimi din numXrul consilierilor in func[ie, la
propunerea temeinic motivatl a primarului sau a unei treimi din numdrul consilierilor locali in func[ie.
Eliberarea din funcfie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului consi]iului
1ocal.

(5) La deliberarea Ei adoptarea hotlririlor care privesc alegerea sau eliberarea din func[ie a

viceprimarului participd 9i voteazl consilierul local care candideazd la funclia de viceprimar, respectiv
viceprimarul in funclie a cIrui schimbare se propune.
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(6) Pe durata exercitlrii mandatului, r'iceprimarul igi pdstreazd statutul de consilier local, fhrX a
beneficia de indemnizalia aferent5 acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitdlile specifice funcliei
de viceprimar prevlzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 16r/zoo3, cu modificerile gi completXrile
ulterioare.

(7) Dvata mandatului viceprimarului este egale cu durata mandatului consiliului local. in
cazul in care mandatul consiliului local inceteazd sau inceteazd calitatea de consilier local, inainte de
expirarea duratei normale de 4 ani, inceteazi de drept gi mandatul viceprimarului, IErd weo altd
formalitate.

Art. 94. Limba oficial[ qi folosirea limbii minoriti[ii nalionale rome.
(1) in raporturile dintre cet5{eni comunei $i autoritltile administrafiei publice locale se

folosegte limba romAnd.
(2) CetX[enii aparlinAnd minorit5li na[ionale care au o pondere de peste zoo/o dir, numirul

locuitorilor, stabilit la ultimul recenslmAnt, in raporturile lor cu autoritdlile administra{iei publice
locale, cu aparatul de specialitate al primarului gi organismele subordonate acestora, ace$tia se pot
adresa, oral sau in scris, 9i in limba minorit[lii nalionale gi primesc rXspunsul atAt in limba romAni, cnt
gi in limba minoritd[ii na(ionale.

(3.) in scopul exercitdrii dreptului prevdzut la alin. (z), autoritatea publica locala are obligalia
sd pund la dispozilia cet5tenilor aparlinAnd minorit5tii formulare qi texte administrative de uz curent
in format bilingv, respectiv in limba romAni qi in limba minorite$i respective.

(4) Lista formularelor gi a tipurilor de texte administrative de uz curent, care se utilizeazd
conform alin. (g), se stabileqte prin hotdrAre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru
Rela[ii Interetnice elaborat[ in colaborare cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minoritdlilor
Na[ionale, cu avizul ministerelor cu atributii in domeniul administra[iei publice, finanle publice $i
afaceri interne.

(5,) in condiliile prevdzute la alin. (z), in posturile care au atributii privind relalii cu publicul
sunt incadrate gi persoane care cunosc limba minoritXtii nalionale respective.

f6) Autoritatea administra{iei publice locale asigurd inscriplionarea denumirii localitllilor 9i a
instituliilor publice de sub autoritatea lor, precum Ei afigarea anunlurilor de interes public atit in limba
romAnd, cat Si in limba minoritd[ii nationale rome, in condiJiile prevlzute la alin. (z).

(7) Actele oficiale se intocmesc in mod obligatoriu in limba roman5, sub sanc{iunea nulit5lii.
Art. 85. Tipurile de acte administrative
(1) in exercitarea atribuliilor ce-i revine, Consiliul local Sohatu adoptd hotdrAri cu caracter

normativ sau individual.
(2) in organizarea executdrii sau executdrii in concret a legii, consiliul locai adopt[, sau incheie,

dupd caz,9i alte acte juridice prin care se nasc, se modific[ sau se sting drepturi 9i obligalii.
Art. 36. Comunicarea qi aducerea la cuno$tintI a actelor administrative
(1) Secretarul general al unitllii administrativ-teritoriale comunicl actele administrative

prefectului in cel mult ro zile lucrdtoare de la data adoptdrii, respectiv emiterii.
(2) Hotlririle consiliului local se comunicl primarului.
(3,) Comunicarea, insolit[ de eventualele obieclii motivate cu privire la lega]itate, se face in scris

de cltre secretarul general al unit[(ii administrativ-teritoriale gi se inregistreazd intr- un registru special
destinat acestui scop.

(4) HotdrArile se aduc la cunoqtinla publici Ei se comunicd, in condiliile legii, prin grija
secretarului general al unitdlii administrativ-teritoriale.

(5) Hot5rArile, documentele Ei informaliile financiare, precum gi alte documente prer.Szute de
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lege se publici, pentru informare, in format electronic Ei in monitorul oficial local.
Art. 37. Actele administrative cu caracter normativ
(7) HotlrArile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunogtinti

publicS.
(2) Aducerea la cunogtinll publicl a hotdririlor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile

de la data comuniclrii oficiale ciue prefect.
Art. 38. Actele administrative cu caracter individual
(1) Comunicarea hotdrArilor cu caracter individual citre persoanele cdrora li se adreseazd se face

in cel mult 5 zile de la data comunicdrii oficiale citre prefect.
(2) HotlrArile cu caracter indiridual produc efecte juridice de la data comunicdrii citre

persoanele cirora li se adreseazd.
Art. Bg. Verificarea legaliti[ii actelor administrative
HotirArile Consiliului local Sohatu, sunt supuse controlului de legalitate exercitat de citre prefect

conform prevederilor art. z5 din Codul administrativ.

CAPITOLULVIII
Mandatul de consilier local

Dispozilii generale

Art. 40. Mandatul consilierului local
Mandatul consilierilor locali, este de 4 ani qi se exercitd in conditiile legii.
Art. 4r. Condilii speciale de exercitare a mandatului consilierilor locali
Consitiul local ales in cursul unui mandat, ca urmare a dizolvdrii consiliului local incheie

mandatul precedentei autorit5li a administraliei publice locale.

CAPITOLUL IX
Suspendarea qi incetarea mandatului de consilier local

Art. 42. Suspendarea mandatului de consilier local
(7) Mandatul de consilier local, se suspendd in urmdtoarele situalii:

a) a fost dispusd mdsura arestlrii preventive;
b) a fost dispusl mlsura arestului la domiciliu;
c) a fost inslrcinat de citre consiliul din care face parte, de citre Guvern sau de cdtre Parlament cu
exercitarea unei misiuni in lar5 sau in striinltate.

(2) Masurile prevdzute Ia alin. (r) ]it. a) qi b) dispuse in conditiile Legii nr. 13s/2o1o cu

modific[rile gi completlrile ulterioare, se comunici de indatd de cltre instanla de judecatl prefectu]ui
care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constatd suspendarea mandatului.

(3) Documentele corespunzdtoare situaliei prev[zute la alin. (r) lit. c) se comunicd de citre
emitent, in termen de 5 zile lucritoare de Ia desemnare, secretarului general al unitl[ii administrativ-
teritoriale , iar in prima Qedintd ulterioarl comuniclrii consiliul local, ia act de aceastd situa[ie, prin
hot[rAre.

(4) Suspendarea dureazl pini la incetarea situaliei prevdzute la alin. (r).
(5) ordinul de suspendare emis pentru situa[iile prer'5zute la alin. (r) Iit. a) qi b), respectiv

hotdrArea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in condiliile alin. (r) lit. c) se

comunici de indatd consilierului local, in termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului,
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respectiv hoterarii consiliului, dupl caz.
(6) in cazul in care falX de consilierul local, al cdrui mandat a fost suspendat in condigiile alin.

(1) lit. a) 9i b), a fost dispusi clasarea ori renunlarea la urmdrirea penali sau instan[a judecdtoreasci a
dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul la despXgubiri, in conditiile legii.

Art. 49. incetarea mandatului de consilier local
(7) Calitatea de consilier local, inceteazl la data declardrii ca legal constituit a noului consiliu

ales.
(2) Calitatea de consilier local, inceteazl de drept inainte de expirarea duratei normale a

mandatului, in urmdtoarele cazuri:
a) de misie;
b) constatarea gi sancfionarea, in condiliile kgii nr. 176/zoro, cu modificdrile gi completlrile
ulterioare, a unei stdri de incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului intr-o alti unitate administrativ-teritoriald, inclusiv ca urmare a
reorganizlrii acesteia;
d,) lipsa nemotivatl de la mai mult de 3 gedinle ordinare gi/sau extraordinare consecutive ale
consiliului, desfXEurate pe durata a trei luni calendaristice;
e,) lipsa nemotivatd de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3luni calendaristice, care
determinl imposibilitatea desfigurIrii, in condiliile legii, a gedinlelor ordinare gi/sau extraordinare;
fl imposibilitatea exercitlrii mandatului pe o perioad[ mai mare de 6 luni consecutive, cu excep[ia
cazurilor prevdzute de lege;
g) condamnarea, prin hotdrAre judecitoreasci rimasl definitivl, la o pedeapsl privativl de libertate,
indiferent de modalitatea de individualizare a execut[rii pedepsei;
h) punerea sub interdiclie judecltoreascd;
i)pierderea drepturilor electorale;
j)pierderea calit5tii de membru al partidului politic sau al organizaliei minoritdtilor nalionale pe a clrei
listi a fost ales;
k)condamnarea prin hotdrAre judecdtoreasci rimasi definitivd pentru sdvArgirea unei infracliuni
electorale pe durata procesului electoral in cadrul cdruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicatd gi
de modalitatea de individualizare a executlrii acesteia;
1) deces.

(3) Data incetdrii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-fl 9i I), este
data apariliei evenimentului sau a implinirii condiliilor care determin[ situa[ia de incetare, dupi caz.

(4) Data incet[rii de drept a mandatului, in cazul prevhzut la alin. (z) lit. b), in situalia in care
legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestati,
este data expiririi perioadei in care consilierul local, are dreptul sI conteste raportul de evaluare, in
conditiile l,egii nr. 176/zoto, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare.

(5,)Data incet[rii de drept a mandatului in cazul prer,[zut la alin. (z) lit. j) este data comunicerii
cdtre prefect, secretarul general al comunei Ei citre consilierul local, a hotdrArii forului competent sX
decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaliei cetdlenilor apa4inAnd
minoritl[ilor nalionale pe a cdrei listd consiiierul local a fost ales, in situalia in care legalitatea acesteia
nu a fost contestatd.

(6,) in situatiile prevlzute la alin. (2) lit. a), c)-0 Si l) constatarea incetdrii de drept a mandatului
de consilier local, precum gi r.acantarea locului de consilier local se realizeazi printr-o hotdrAre de
constatare a consiliului local, la propunerea primarului sau a oricirui alt ales local, adoptatd in prima
gedinli desl5quratl dupd aparilia evenimentului. HotIrArea consiliului local este comunicatd de indatd
judecitoriei competente s5 valideze mandatul supleantului, in condiliile art. 122 din Codul
administrativ, precum qi consilierului local.

(7,) Consiliul local, are obligalia de a adopta hotirArea prev[zutl la alin. (6) in termen de 3o de
zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar gi de
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secretarul general al comunei cu pririre la una dintre situa[iile prevlzute la alin.
(2) lit. a), c)-f) qi I). in termen de maximum ro zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul
local, constatarea incetlrii mandatului, precum gi vacantarea locului de consilier local se realizeazl de
citre prefect prin ordin, in baza referatului constatator comunicat de citre secretarul general al unitilii
administrativ-teritoriale, in situafla neadoptdrii acestei hotlriri de cltre consiliul local.

(8) in situaliile prevdzute la alin. (z) lit. b), g)-k) constatarea incetlrii de drept a mandatului
de consilier local, precum qi vacantarea locului de consilier local se fac de cltre prefect prin ordin, in
termen de maximum 3o de zile de la data ingtiintlrii transmise prefectului de citre autoritatea
responsabilS de asigurarea integritifii in exercitarea demnitdlilor gi funcliilor publice 9i prevenirea
corup{iei institulionale sau de citre instanld, dupl caz.

(9) Ordinul prefectului emis in situafiile prevlzute la alin. (7) Si (8) se transmite de indatd
judecltoriei competente s[ valideze mandatul supleantului, in conditiile arL t22, consilierului local Ei
secretarului general al unitilii administrativ-teritoriale .

(70) Hot[rdrea consi]iului are la bazd, pentru situa{iile prevdzute la alin. (z) lit. a), c)-0, h) Ei I),
un referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparilia evenimentului Ei semnat de primar gi
de secretarul general al unitdlii administrativ-teritoriale. Referatul este insolit de acte justificative.

(77,) Ordinul prefectului are la bazd, pentru situaliile prevlzute la alin. (z) lit. g), i), k),
ingtiin[5rile transmise prefectului de citre instanld.

(12) in canil prevlzut la alin. (z) lit. j), in termen de 3o de zile de la data comuniclrii hotdrArii
forului competent sd decidX asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaliei
cetdfenilor apar[inAnd minoritililor na[ionale pe a cirei listd consi]ierul local a fost ales, prefectul
constatX, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local inainte de expirarea duratei normale a

acestuia gi declard vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de indatd
judecitoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in conditiile art. 122 din Codul
administrativ, consilierului local gi secretarului general al unitAtii administrativ-teritoriale.

(13.) in cazurile prevdzute la alin. (z) lit. c)-0 hoterarea poate fi atacatl de consilierul local, in
cauzl la instanta de contencios administrativ, in termen de ro zile de la comunicare. Instanla se
pronun[d in termen de cel mult 3o de zile, nefiind aplicabild procedura de regularizare a cererii. in acest
caz, procedura prealabild nu se mai efectueazi, iar hotdrArea primei instan{e este definitivl.

(14) it loate cazurile, hotlrirea instanlei se comunici pdrfilor, prefectului Ei secretarului
general al unitllii administrativ-teritoriale, care are obligafia afigXrii acesteia la sediul unitifii
administrativ-teritoriale, in termen de maximum z zile de la comunicare.

(75,) Funclia constatati vacantd in condiliile alin. (6)-(8) se completeaz[ cu supleantul
desemnat de partidul politic, alian[a politici sau alianta electoral5 respectivd, care este validat Ei depune
Jur5mAntul, in conditiile art. 15 alin.r), ulterior rlmAnerii definitive a hotlrArii instan(ei.

(76) incetarea mandatului de consilier local, in cazul schimbdrii domiciliului in altd unitate
administrativ-teritoriald poate interveni numai dupi efectuarea in actul de identitate al celui in cauzd a
menliunii corespunzitoare, de citre organul abilitat potrivit legii.

(17) incetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se constatl in prima gedin!5 a

consiliului des{Iguratl dupi aparilia evenimentului Ei in baza demisiei scrise inaintate secretarului
general al unitelii administrativ-teritoriale, primarului, preEedintelui de gedinld, dupd caz. HotlrArea
consiliului prin care se ia act de demisie gi se declarl vacant locul consilierului local, se comunici de
indati judecitoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in conditiile afi. r22 din Codul
administrativ.

(78) Prevederile alin. (z) lit. g)-D qi k) devin aplicabile numai dupl rdm6.nerea definitivi a
hotiririi judecitoregti. in aceste cazuri, data respectiv[ este gi data la care inceteazd de drept mandatul.

(19) in situa(ia in care este contestatA legalitatea actului previzut la alin. (4) sau a hotirArii
prevdzute la alin. (S), data incetlrii de drept a mandatului este data rdmAnerii definitive a hotdrArii
judecitoregti.

(20) De la data incetlrii mandatului, consilierul local respectiv:
a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cl'orumului necesar pentru gedinlele autoritdtii
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deliberative din care face parte;
b) nu mai poate participa la vot in cadrul gedinlelor autoritllii deliberative din care face parte, precum

Ei in cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
c.) nu mai are dreptul la indemnizalia lunarl.

Afi. 44. incetarea mandatului de viceprimar ca urmare a incetirii mandatului de
consilier

(7) incetarea mandatului de consilier, in conditiile art. 42 alin. (z), are ca efect incetarea de
drept, la aceeagi datd, Ei a mandatului de viceprimar.

(2) Mandatul de viceprimar, poate inceta inainte de termen in urma eliberdrii acestuia din
functie in condi{iile art. r52, respectiv art. r87 alin. (3) qi r88 alin. (4), dupd caz din Codul administrativ.

CAPITOLULX
Drepturile gi otrligaliile consilierilor locali.

Drepturile consilierilor locali

Art. 45. Iegitimatia qi semnul distinctiv ale consilierilor locali
(1) Dupd declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor in funclie li se elibereazd

o legitima[ie care atestd calitatea de membru al consiliului local, semnatd de primar gi primesc un semn
distinctiv al calitdtii lor de reprezentanli aleEi ai colectivit5lii locale, pe care au dreptul sd il poarte pe
intreaga durat5 a mandatului.

(2) Modelul legitimaflei, de consilier local, 9i modelul semnului distinctiv pentru acegtia se

stabilesc prin hotdrAre a Guvernului.
f3, Cheltuielile pentru confeclionarea legitimafiilor, semnelor distinctive, respectiv a egarfelor

se suportd din bugetul local.
(4,) kgitima{ia 9i semnul distinctiv se pot pistra, dup[ incetarea mandatului, cu titlu evocativ.
Art. 46. Protec[ia consilierilor locali
(7) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului consilierului local pentru solulionarea qi

gestionarea treburilor publice in interesul coiectivitd[ii locale pe care o reprezint[ este garantatd.
(2) Consilierii locali nu pot fi traEi la rispundere juridici pentru opiniile politice exprimate in

exercitarea mandatului.
(3) Relinerea, dispunerea mdsurii arestlrii preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea in

judecatd penald a consilierilor locali, precum gi faptele sdvArgite care au determinat luarea misurilor se
aduc la cunoqtinlI atit autoritilii administraliei publice locale, cat qi prefectului, in termen de cel mult
24 de ore, de citre organele care au dispus mdsurile respective.

(4,) Pe intreaga durat[ a mandatu]ui, consilierii locali se consideri in exerci[iul autorit5Ui
publice gi se bucurl de proteclia prevdzutd de lege.

(5) De aceeagi protec{ie prevlzutd la alin. (4) beneficiazd Ei membrii familiei alesului local -
sol, solie gi copii - in cazul in care agresiunea impot va acestora urmdregte nemijlocit exercitarea de
presiuni asupra alesului local in legdturi cu exercitarea mandatului s5u.

Arlt. 47. Grupurile de 
"on5ilisri 

leseli
(1) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in func{ie de partidele sau aliantele politice pe

ale ciror liste au fost alegi, daci sunt in num[r de cel pulin 3.
(2) Consilierii locali care nu indeplinesc conditiile previzute la alin. (r) pot constitui un grup

prin asociere.
(3) Grupul de consilieri locali, este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritAtrii

membrilor grupului.
(4) Prerederile alin. (D Ei (z) se aplicd 9i consilierilor independenli.
(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri
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sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin un consilier.
(6) in can:J fitzionlrii, doul sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliul local care

au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
Art. +8. Dreptul de inifiativi in promovarea actelor administrative
Consilierii locali au dreptul de ini(iativd in promovarea actelor administrative, individual sau in

grup.
Art. 49. Indemnizalia
(1) Pentru participarea la qedinlele consiliului gi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali,

au dreptul la o indemnizalie lunarl.
(2) Indemnizafia lunari pentru consilierii locali, care participd la qedinlele ordinare ori la

Eedinlele extraordinare ale consiliului local gi ale comisiilor de specialitate este in cuantum de ro%o din
indemnizalia lunard a primarului, in condiliile prezentului regulament de organizare qi funclionare a

consiliului local.
(3) Consilierii locali, au dreptul la indemnizalia lunard doar dacd participd la cel pulin o gedin(d

a autoritetii deliberative gi o gedin[[ a comisiei de specialitate, pe lun5, desfrgurate in condi$ile legii.
(4) Plata indemnizaliilor stabilite potrivit prevederilor alin. (z) se efectueazd exclusiv din

veniturile secliunii de func[ionare din bugetul local.
(5) Consilierilor locali, li se aplici in mod corespunzdtor prevederile art. r53 alin. (z) din codul

administrativ.
(6) Prevederile alin. (r)-(S) se aplici in mod corespunzltor qi delegatului sdtesc.
(7,) Consiliul local, poate hotlrt diminuarea cuantumului indemnizaliei prevlzute la alin. (z) 9i

a cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), in concordan[I cu posibi]itltile de
finan!are.

(8.) Drepturile blnegti cuvenite consilierilor locali, potririt legii, pot fi cumulate cu pensia sau
cu alte venituri, in condi!iile legii.

(9) Consilierii locali Ei delegatul setesc care particip[ la gedinlele de consiliu local, organizate in
timpul programului de lucru, se considerl invoi$ de drept, IXrd a le fi afectat salariul 9i celelalte drepturi
ce le revin, potrivit legii, de la locul de munci.

Art. 50. Transportul
Consilierii locali care folosesc autoturismul proprietate personald sau mijloacele de transport in

comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliazl in localitatea in care se desflgoari qedinla
consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.

Art. 5r. Formarea profesionalS
(7) Consilierii locali au dreptul la pregdtire, formare Ei perfecfionare profesional5.
(2) Consilierii locali beneficiazd de plata programelor de pregltire, formare 9i perfeclionare

profesionald organizate in conditriile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare,
masd, a indemnizaliilor de delegare sau deplasare, dupd caz, in conditiile legii.

(3) Autoritatea administratriei publice locale are obiigafia sd prevadl in bugetul local sume]e
necesare pentru programele de pregltire, formare gi perfec{ionare profesionald organizate de Institutul
Nafional de Administralie sau alli furnizori de formare 9i perfec[ionare profesionali in decursul
mandatului, cheltuielile prevlzute la alin. (z) destinate consilierilor locali, organizate la ini[iativa ori in
interesul autoritllii sau institu[iei publice.

Art. 52. Accesul la informafii
(7) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informalie de interes public nu poate fi

ingr[dit.
(2,) Autoritatea administraliei publice locale, instituliile, serviciile publice locale, precum 9i

persoanele juridice de drept prirat sunt obligate sI asigure informarea corectl a alegilor locali, potrivit
competenlelor ce le revin, asupra treburilor publice qi asupra problemelor de interes local.

Art. SB. Dreptul la asociere
Consilierii locali se pot asocia liber in partide politice 9i in alte forme de asociere, in condiliile
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legii.

CAPITOLULXI
Obliga[iile consilierilor locali

(2) Consilierii locali nu pot face uz gi nu se pot prevala de aceastd calitate in exercitarea unei
activitlli de interes personal.

Art. 59. Dispozitii privind obliga[iile de informare pentru consilierii locali
(7) Consilierii locali sunt obliga[i ca, in exercitarea mandatului, sd organizeze periodic, cel pufn

o dati pe trimestru, intAlniri cu cet5lenii, sI acorde audienle Ei sI prezinte in consiliul local o informare
privind problemele ridicate la intAlnirea cu cetllenii.

(2) Fiecare consilier local, precum gi viceprimarul sunt obligali sd prezinte un raport anual de
activitate, care este Iecut public prin grija secretarului general al unitdlii administrativ-teritoriale.

(3) in urma efectudrii unor deplasdri in strdindtate pentru exercitarea unor atribulii stabilite
prin lege, consilierii locali sunt obliga[i sd prezinte la prima qedin!5 ordinarl a autorit5lii deliberative o
informare privind deplasdrile efectuate. Termenul maxim de prezentare a informirii este de 45 de zile
de la data incheierii deplasdrii.

(4) in cazul nerespectXrii prevederilor alin. (3), alegii locali suporte cheltuielile deplasdrii.
Art. 60. Transparenta activitilii
(7/ Primarul, prin intermediul secretarului general al unit5lii administrativ-teritoriale qi al

aparatului de specialitate, au obliga[ia s[ pund la dispozilie consi]ierilor locali, la cererea acestora, in
termen de cel mult ro zile lucritoare, informaliile necesare in vederea indeplinirii mandatului in
condiliile legii.

(2) Consilierii locali, pot adresa intrebdri gi interpeliri primarului si viceprimarului, dupd caz.
(3) Rispunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin. (z) se transmite, de reguli, imediat

sau, dacl nu este posibil, la urmdtoarea Eedinld a consiliului local.
(4) Cel interpelat are obliga[ia de a rispunde in scris sau, dupd caz, oral pini cel mai tArziu la
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Art. 54. Respectarea legii
(1) Consilierii locali sunt obligati sI respecte Constitulia 9i legile ldrii, precum Ei si se supunl

regulilor de curtoazie gi disciplind Ei s[ nu foloseasci in cuvAntul ]or sau in relaliile cu cet5lenii expresii
injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

(2,) Consilierii locali sunt obliga[i sd respecte regulamentul de organizare Ei funclionare a

consiliului local.
Art. 55. Participarea la lucririle consiliului local qi ale comisiilor de specialitate
Consilierii locali, precum gi viceprimarul nu pot lipsi de la lucrlrile consiliului local, sau ale

comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excep(ia situa{iilor prevdzute in regulamentul de
organizare gi funclionare.

Art. 56. Buna-credintl gi fidelitatea
Consilierii locali, afla1i in serviciul colectivitetii locale, in calitatea lor de reprezentanli legali ai

unitdlilor administrativ-teritoriale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea
competentelor autoritdlilor administraliei publice locale cu bund-credinlI Ei fidelitate fa!5 de lari qi de
colectivitatea care i-a ales.

Art. 57. Probitatea qi discrelia profesionali
Consilierii locali sunt obligali la probitate gi discrelie profesionald.

Art. 58. Cinstea gi corectitudinea
(1) in exercitarea mandatului, consilierii locali sunt obliga[i sd dea dovadl de cinste Ei

corectitudine; este interzis consilierului local sI ceari, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase
materiale sau alte avantaje.



urmltoarea Sedin![ a consiliului local.

CAPITOLULXII
Incompatibilitilile consilierilor locali qi conflictul de interese

Art. 6r. Regimul incompatibilitililor aplicabil consilierilor locali
(7,) Regimul incompatibilitS,lilor aplicabil func[iei de consilier local este cel prevlzut in cartea I

titlul IV din legea nr. 16r/zoo3, cu modificirile gi completdrile ulterioare.
(2) Constatarea gi sanclionarea stlrii de incompatibilitate gi a conflictului de interese pentru

persoanele care ocupd funcliile prevdzute la alin. (t) se fac in condiliile Legii nr. t76fzoto, cl
modificirile qi completdrile ulterioare 9i ale Codului administrativ.

Art. 62. Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru consilierilor
locali

(l) Consilierul local aflat in conflict de interese in condiliile prevXzute de cartea I titlul IV
din Legea nr. 161/2003, cu modificlrile Ei completlrile ulterioare, are obligalia sd se abfind de la
emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau
participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine
sau pentru:
a) sot, sotie sau rude ori afini pAnI la gradul al Il-lea inclusiv;
b) orice persoani fizicI saujuridici fa[[ de care a]esul local are calitatea de debitor al unei obligalii;

c) o societate la care deline calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la care obline
venituri;
d,) o altl autoritate din care face parte;
e) orice persoand fizicd sau juridice, alta decat autoritatea din care face parte, care a ficut o platd citre
acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

fl asocia[ie sau fundalie din care face parte.
(2) in exercitarea funcfiei, consilierul local aflat in una dintre situa]iile prev[zute Ia alin. (r) are

obligafia sI anun[e la inceputul gedinlei consiliului local, interesul personal pe care il are la adoptarea
hotdrArii respective, anunt care se consemneazl in mod obligatoriu in procesul-verbal al gedinlei.

(3) Lllterior anun[lrii interesului personal, consi]ierul local nu mai este luat in calcul pentru
cvorumul necesar adoptdrii hotlrArii consiliului cu privire la care acesta $i-a anuntat interesul gi nu are

drept de vot Ia adoptarea acestei hot[rAri.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incllcarea

prevederilor alin. (t) sunt lovite de nulitate absolutd in conditiile tegii nr. tZ6/2o7o, cu modificdrile 9i
completlrile ulterioare.

(5) Fapta consilierilor locali de a incllca prevederile alin. (r) Si legislalia in materie privind
conflictul de interese constituie abatere disciplinari gi se sancfioneazd cu diminuarea indemnizafiei cu
10% pe o perioadl de maximum 6 luni.

Art. 6S. Declara[ia de interese $i declaratia de avere
Consilierii locali au obligalia si intocmeascd, sI depund gi si actualizeze declaralii de avere Ei

declara[ii de interese in conformitate cu prevederile Legii nr. 726/2oto, cu modificirile qi completdrile
ulterioare.

Art. 64. Sanc[iuni pent]:u nedepunerea declaraliei de avere qi a declaratiei de
interese

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declara[iei de avere Ei

de interese prevlzute de lege atrage sancliunile prevdzute de Legea m. r76/zoto, cu modificlrile qi

completlrile ulterioare.
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CAPITOLUL XIII
Rispunderea consilierilor locali

Art. 65. Tipurile de rispundere a consilierilor locali
Consilierii locali rdspund, dupi caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele sivArgite in

exercitarea atribu{iilor ce le revin, in condiliile legii 9i ale prezentului cod.
Art. 66. R.ispunderea consilierilor locali
(7,) Consilierii locali, rispund in nume propriu, pentru activitatea des{Iguratl in exercitarea

mandatului, precum gi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte gi pentru hotdrArile pe
care le-au votat.

(2) in procesul-verbal al gedin[ei consiliului local, se consemneazd rezultatul votului, iar, ]a
cererea consilierului local, se menlioneazd in mod expres votul acestuia.

At't. 67. Sanc[iunile disciplinare aplicabile consilierilor locali

(7) Pentru incllcarea de cltre consilierii locali, a prevederilor codului administrativ, a
prevederilor legale referitoare la conflictul de interese gi a prevederilor regulamentului de organizare gi
func[ionare a consiliului local, consiliul local poate aplica urmdtoarele sancliuni disciplinare:
a,) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragereacuvAntului;
d,) eliminarea din sala de gedinld;
e.) excluderea temporard de la lucririle consiliului gi ale comisiei de specialitate;
fl diminuarea indemnizaliei lunare cu ro% pentru maximum 6luni;
g,) retragerea indemnizaliei lunare pentru una sau doul luni.

(2) Sanc{iunile prevlzute la alin. (r) lit. a)-d) se aplicd de cltre preEedintele de gedinli, iar cele
de la alin. (1) lit. e)-g) de citre consiliul local, prin hotdrAre.

(3) Sanc[iunile prevlzute la alin. (t) lit. a)-e) sunt aplicabile gi viceprimarului.
(4) Pentru aplicarea sancliunilor previzute la alin. (r) lit. e), cazul se transmite comisiei de

specialitate care are in obiectul de activitate gi aspectele juridice, aceasta prezentAnd un raport intocmit
pe baza cercetlrilor efectuate, inclusiv a explicaliilor furnizate de cel in cauzd.

Art. 68. Avertismentul
la prima abatere, pregedintele de gedin[X atrage atenlia consilierului local, in culpd $i il invitl sa

respecte regulamentul.
Art. 69. Chemarea la ordine
(7,) Consilierii locali, care nesocotesc avertismentul 9i invitalia pregedintelui de Eedinld 9i

continul sd se abatd de la regulament, precum gi cei care incalcd in mod grav, chiar pentru prima datl,
dispoziliile regulamentului sunt chemafi la ordine.

(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de gedin15.
(3) inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local, este invitat de citre pregedintele de gedinl5

s[ iEi retragd sau sI explice cuvAntul ori expresiile care au generat incidentul gi care ar atrage aplicarea
sanc(iunii.

(4) Dacd expresia intrebuinlati a fost retrasl ori daci explicaliile date sunt apreciate de
pregedintele de Eedinld ca satisftcdtoare, sancliunea nu se mai aplici.

Art. 70. Retragerea cuvAntului 9i elirninarea din sali
in cazul in care, dupd chemarea la ordine, un consilier local, continud sd se abatd de la

regulament, pregedintele de gedin[i ii va retrage cuvdntul, acesta nemaiputAnd lua cuvAntul pe perioada
desflguririi gedin[ei consiliului. in situa]ia in care un consilier persistl sd se abatd de la regulament,
pregedintele de qedin{5 il va elimina din sali. Eliminarea din salS echivaleaz5 cu absenla nemotivatl de
la gedinld.

Art.7r. Excluderea temporari de la lucririle consiliului gi ale comisiei de
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specialitate
(1) in cazul unor abateri grave, sdvArEite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave,

consiliul local, poate aplica sancliunea excluderii temporare a consilierului local, de la lucrlrile
consiliului local gi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii este stabiliti de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate
aspecte juridice, in cel mult ro zile de la sesizare.

(3,) Excluderea temporarl de la lucrlrile consiliului local 9i ale comisii]or de specialitate nu
poate depdgi doud qedin{e consecutive.

(4,) Excluderea de Ia lucrdrile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate are drept
consecin{d neacordarea indemnizaliei lunare.

(5) in caz de opunere, interzicerea participdrii la Eedinte se executa cu ajutorul personalului
care asigurd ordinea publicl locald.

Art. Zz. Aplicarea sanctiunilor
(7) Sancliunile prevdzute la art. 66 alin. (r) lit. e) $i f) se aplici prin hotirAre adoptatd de

consiliul local, cu majoritatea absolutd.
(2) Pe perioada apliclrii sancliunilor prevdzute la art. 66 alin. (r) lit. e) 9i f), consilierii locali in

cauzd nu vor fi socoti[i la cvorumul pentru gedinlI.
(3) Pentru men[inerea ordinii in gedinlele comisiilor de specialitate, pregedinlii acestora au

aceleagi drepturi ca gi pregedintele de 9edin15. Aceitia pot aplica sanc[iunile previzute ]a art. 66 alin.
(1) lit. a)-d).

(4) Sancfiunile previzute la art. 66 alin. (0 se pot aplica in mod corespunzdtor viceprimarului
pentru abaterile sdvArgite in calitatea lui de consilier local.

Art. 73. Sancfiuni aplicabile viceprimarului
(1,) Pentru abateri grave Ei/sau repetate, sivArqite il exercitarea mandatului de viceprimar,

persoanelor in cauzi li se pot aplica urmltoarele sancliuni:
a) mustrare;
b)avertisment;
c)diminuarea indemniza(iei cu 5-ro% timp de 1-3 luni;
d)eliberarea din fu ncfie.

(2.) Sancliunile prevdzute la alin. (r) lit. a)-c) se aplicl, prin hoterare a consiliului local, la
propunerea motivate a primarului. Motivele care justifici propunerea de sanc(ionare sunt aduse la
cunogtinte consilierilor locali, dupi caz, cu cel pulin 5 zile inaintea gedintei.

(3J in cazul sancliunilor prevlzute la alin. (r), hotdrArea se adoptd prin vot secret cu majoritatea
calificatd de dou[ treimi din numdrul consi]ierilor locali in funclie, dupl caz.

(4) Prin exceplie de la prevederile alin. (a), aplicarea sancliunii prevdzute la alin. (r) lit. d) se

face cu respectarea prevederilor art. 152 sau art. r88 din Codul Administrativ, dupd caz.

(5) impotriva sanctiunilor previzute la alin. (r) lit. c) $i d) persoana in cauzd se poate adresa
instanlei de contencios administrativ competente. Procedura prealabild nu este obligatorie.

(6) Ap licire a sancliunii previzute la alin. (r) lit. d) nu are nici un efect asupra mandatului de

consilier local al viceprimarului.
Att. 7 4. Rispunderea aferrnti actelor administrative
(7) Pregedintele de gedinll a] consiliului local, prin semnare, investegte cu formul5 de

autoritate executarea actelor administrative adoptate in exercitarea atribuliilor care ii revin potrivit
legii.

(2) Aprecierea necesitXtii gi oportunitatea adoptdrii hotlrArilor aparline exclusiv consiliului
local, intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevdzute de lege,

contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate gi semnarea documentelor de fundamentare angajeazl
r[spunderea administrativd, civil5 sau penall, dupl caz, a semnatarilor, in cazul incilclrii legii, in
raport cu atribuliile specifice.

(3) in cazul in care printr-un act administrativ al autoritdlii administraliei publice locale

Pagind 21 din 29



adoptat ftrd a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalitetii s-au
produs consecinle vltdmdtoare, este angajatd rdspunderea juridicd in conditiile legii qi ale codului
administrativ.

(4) Prevederile alin. (r) -(4) se aplicd Ei in cazul altor acte administrative sau asimilate
acestora in condiliile legii emise, adoptate de consiliul local.

CAPITOLULXIV
Iniliativa ceti[eneasci qi adundrile ceteteneQti

Art. 75. Inifiativa cetileneasc{
(7,) CetS[enii pot propune consiliului local spre dezbatere gi adoptare, proiecte de hotlrdri.
(2,) Promovarea unui proiect de hotirire se poate face de unul sau de mai mul1i cetdleni cu

drept de vot, daci acesta este suslinut prin semndturi de cel pu{in 5% din popula[ia cu drept de vot
inscrisl in Registrul electoral cu domiciliul sau re$edinta in unitatea administrati!-teritoriald.

(3) Ini[iatorii depun la secretarul general a] unitdlii administrativ-teritoriale forma propusd
pentru proiectul de hotdrAre. Proiectul se afigeazd spre informare publicl prin grija secretarului general
al unit[fii administrativ-teritoriale.

(4) Initiatorii asiguri intocmirea listelor de sus[inltori pe formulare puse la dispozilie de
secretarul general al unitdlii administrativ-teritoriale.

(5) Listele de suslindtori cuprind numele, prenumele 9i domiciliul, seria gi numdrul actului de
identitate gi semndturile susfindtorilor.

(6) Listele de susfinltori pot fi semnate numai de cetelenii cu drept de vot inscrigi in Registrul
electoral cu domiciliul sau reEedinta in comuna urmeazl sI dezbatd proiectul de hotlrAre in cauz[.

(7)Dupit depunerea documentaliei gi verificarea acesteia de cdtre secretarul general al unitdlii
administrativ-teritoriale, proiectul de hotlrAre urmeazd procedurile regulamentare de lucru ale
consiliului local.

Art. 76. Adunirile cet[teneQti
(1) CetIlenii comunei pot fi consultali 9i prin aduneri cet5tenegti organizate pe sate.
(2,)Convocarea Ei organizarea adunerilor cetltenegti se fac de cltre primar, la iniliativa acestuia

ori a unei treimi din num[rul consilierilor in funcfle.
(3)Convocarea adundrii cetllenegti se face prin aducerea la cunogtinld publicl a scopului, datei

qi a locului unde urmeazd sd se desfXgoare aceasta.
(4)Adunarea ceteteneasce este valabil constituite in prezenfa majoritdlii cetdlenilor cu drept de

vot gi adoptd propuneri cu majoritatea celor prezenli.
(5)Propunerile se consemneazi intr-un proces-verbal gi se inainteazi primarului, care le supune

dezbaterii consiliului local in prima gedin[5, in vederea stabilirii modalit5lilor concrete de realizare gi
de finan[are, daci este cazul.

(6)Solu[ia adoptatd de consiliul local se aduce la cunogtin]l publicd prin grija secretarului
general al unitdlii administrativ-teritoriale.

CAPITOLULXV
Contraven[ii qi sanc{iuni

ArL. 77. (t)Constituie contravenfie neprezentarea de citre consi]ierii locali a rapoartelor
prevXzute de lege, din culpa lor.

(z)Contravenlia previzutl la lit.(a) se sanclioneazd cu amendd de la r.ooo lei lan 5.ooo lei.
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3) Constatarea contraventiei, instituirea m[surilor de remediere, urmXrirea indeplinirii



mAsurilor de remediere gi aplicarea amenzilor se fac de cdtre prefect, in calitatea sa de autoritate
publicd, reprezentant al Guvernului pe plan local, in condiliile legii.

(3) Dispoziliile prezentului articol se completeaz[ in mod corespunzdtor cu prevederile
legislaliei privind regimul juridic al contraven[iilor.

CAPITOLULXVI
Dispozilii finale

Art. 28. Pdnd la data desJdgurdrti alegeilor autoritdsilor administa{iei publtce locale din
anul zozo, pentru locurile de consilier local a cdror uacantare a fost constatatd prin ordin al
prefectului sau pnn hotdrdre a constliului local, dupd coz, tn condiSttle art. zo4 din codul
administrattu, comunicarea acestor acte administratiue se realbeozd cdtre consiliul local in uederea
ualiddrii mandatului supleantului desemnat de partidul politic, alianSa politicd sau alian{a electorald
respecttud cu respectarea art. So-34,55, SS indice 1, 8g,go,gg si 99 indice t din Legea administraliei
publice locale nr. zt5/zoot, republicatd, cu modi"ficdrile si completdrtle ulteioare.

Ar1..79. Prezentul Regulament de organizare gi funclionare al Consiliului local al Comunei
Sohatu va fi actualizat ori de cAte ori se va impune, prin hotdrdre a Consiliului Local.

Art. 8o. Regulamentul de organizare Ei func[ionare al Consiliului local al Comunei Sohatu
este aprobat prin hotirAre a Consiliului Local al comunei Sohatu.

Domeniile de activitate penlru care sunt organizate comisiile de specialitate din
cadrul Consiliului Local Sohatu sunt urmitoarele:

fl - Comisia pentru administralie publici locali - juridic[, apirarea ordinii qi liniqtii
publice gi a drepturilor cet5lenilor - 3 membri
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2/ - Cornisia pentru programe de dezvoltare economico-sociall, buget-finan[e,
administrarea domeniului public qi privat al comunei, agriculturi, gospodlrire
comunale, proteclia mediului, senricii qi corner[ - 5 membri

3) - Comisia pentru invilimAnt, sinitate, culturi, protecfie sociali' activitili sportive
gi de agrement - 3 membri


