
ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA BALE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i func{ionare

a Consiliului Local al ljnitatii Administrativ -Teritoriale

Comuna Balesti, judetul Gorj

Consiliul Local al comunei Bileqti, jude(ul Gorj, intrunit in
gedin{5 ordinarS;

Avand in vedere :

-Referatul de aProbare al

-Raportul de sPecialitatc

Primarului Comunei Balesti;

Amenaiarea T'eritoriului din cadrul

Comunei Balesti;
-ordinul nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului

orientativ al statutului unitdlii administrativ-teritoriale, precum 9i a

nrodelului orientativ al -- regulamentului de organrzate 9i funclionare a

consiliului local
-Adresa Institutiei Prefectului-Judetul Gorj nr. 1 508102.02.2021

-av\zelecomisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balesti;

i" il-.iul art. 129 alin.2 lit.a) si alin.3 lit.a), art. 133 alin. I, art,l39 si

art.rg6 alin.l) lit.a) din ordonanla de lJrgen{d a Guvernului nr. 5712019

privind Codul Administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

HOTARA$TE
Art.1. Se aproba Regulamentul de otganlzare 9i funclionare a

Consiliului Local al unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Balesti,

judetul Gorj, conform Anexei care face parte integranta din prezenta

hotarare.

secretarul general vor duce laArt.2. Consilierii locali si

indeplinire prevederile pr ezentet

al Compartimentului lJrbanism si

aparatului de specialitate al Primarului

hotarari.

PR"ESEDINTE DE SEI)
CONSILIER LOC

FIROIIJ DIJ

fost adoptata in sedinta ordinara a Consili

14 voturi pentru, 0 voturi impotriva, I

Prezenti la sedinta si din totalul

CONTRA EAZA,
SECRE'I' R ENERAL,

N

Hotararea a

numar de

BALE$TI,
NR. 15 126.02,2021

BALDOVIN C ANTN.CRISTI



Anexa la HCL NR. 15 126.02.2021

Regulament de organizue gi functionare

a Consiliului Local al Unitatii Administrativ -Teritoriale

.'- 
Comuna Balesti, judetul Gorj

(-aDrlolul I

Dispozilii generale

Articolul 1

Obiectul de reglementare

(1) Prezentul regulament de organizare gi funclionare a consiliului Local al unitatii Administrativ -

Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorj are ca obiect stabilirea condiliilor de exercitare a mandatului de

cdtre consilierii locali, a drepturilor, obligaJiilor qi rdspunderilor ce le revin in baza mandatului incredinlat'

(2) Consilierii locali se aleg prin vot'universal, egal, direct, secret 9i liber exprimat de cdtre cetd{enii cu drept

de vot ai Unitatii Adminjstrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorj, potrivit legii pentru alegerea

autoritalilor administraliei publice locale.

(3) participarea consilierilor locali la activitatea consiliului local are caracter public 9i legitim, fiind in acord

cu interesele generale ale locuitorilor Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorj '

Articolul 2

n-fi-;+;; ^--^".1.veu,rr lrr

in sensul prezentului regulament de organizare qi functionare, termenii 9i expresiile de mai jos au

urmAtoarele semnifi calii:

a) alegii locali - primarul, viceprimarul, consilierii locali ai Unitatii Administrativ -Teritoriale' Comuna

Balesti, judetul Gorj;

b) aparatul de specialitate al primarului - totalitatea compartimentelor functionale, fbrd personalitate

juridicd, de la nivelul uniulii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum 9i secretarul general al

unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul

cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;

c) asociatiile de dezvoltare intercomunitard - structurile de cooperare cu personalitate juridica' de drept

privat gi de utilitate publicl. infiinlate, in condiliile legii, de UAT COMUNA BALESTI pentru realizarea

in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru fumizarea in comun a unor

sen'icii publice:

d) autoritatea deliberativd - Consiliul Local al Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul

Goll

el auloriratea executiva - primarul Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorj:



f) colectilitatea locald - totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul in Unitatea Administrativ -

Teritoriala Comuna Balesti, judetul Gorj;

g) cvorumul - numdrul minim de membri prevdzut de lege pentru intrunirea valabild a consiliului
local:

h) hoterdre - act adminishativ adoptat de Consiliul Local al Unitatii Administrativ -Teritoriale,

Comuna Balesti, judetul Gorj;

i) majoritatea - numdrul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ colegial pentru

adoptarea unui act administrativ, stabilit in condiliile legii;

j) majoritatea absolutd - primul numir natural strict mai mare decdt jumdtate din totalul membrilor in
func{ie ai consiliului local; calculul majoritdlii absolute se realizeazd potrivit anexei nr. 1l la prezentul

regulament;

k) majoritatea calificatd - primul numdr natural care este mai mare decdt valoarea numericd rezultat?i in
urma aplicdrii fraciiei/procentului stabilite/stabilit prin lege sau regulament la totalul membrilor
consiliului local stabilit in condiliile legii; calculul majorit{ii absolute se realizeaz6 potrivit anexei nr.

I 1 la prezenhrl regulament.

1) majoritatea simpld - primul numdr natural mai mare decdt jumdtate din totalul membrilor prezenli la
o gedinti a consiliului local, cu condilia indeplinirii cvorumului;

m) organigrama - strucfura unitard, redatd sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizeazi
qi se concentreazd modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autoritiili sau

institulii publice, dupd, caz, reddnd schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de

subordonare/ supraordonare, precum gi raporturile de colaborare;

n) primiria Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorj - structurd firnclionald
fird personalitate juridicd qi fird capacitate procesualS, cu activitate permanentii, care duce la
indeplinire hotdrarile autoritilii deliberative 9i dispoziliile autoritiifii executive, solutiondnd

problemele curente ale colectivitalii locale, constituiti din: primar, viceprimar, administratorul public,

consilierii primarului sau persoanele incadrate la cabinetul primarului gi aparatul de specialitate al
primarului;

o) secretarul general - secretarul general al Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comr.rna Balesti, judehrl

Gorj .

Capitolul II

Constituirea consiliului local

Articolul 3

Structura consiliului local 
'al 

Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorj

(1) Consiliul Local al Unitatii Adminishativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetr:I Gorj are, conform
legii, un numdr de 15 consilieri locali.



(2) Sediul Consiliului Local al Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorj este la

adresa comrma Balesti- sar Balesti- str. Principala, nr.173.

Articolul -l

Constituirea consiliului local

(l) Consiliul local al Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorj se constituie in cel

mult 60 de zile de la data desftgurdrii alegerilor autoritaflor administratiei publice locale. Anterior

constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarati alegi sunt validate in conditiile

prevezute la art. I 14 din Ordonanta de urgentd a Guvemului nr. 57 /2019 privind Codul adminishativ. cu

modificdrile qi completirile ulterioare.

(2) Dupa validarea mandatelor de consilier local este organizatd o qedintd privind ceremonia de

constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jur[m6nhrl.

Articolul 5

Validarea mandatului de consilier local gi depunerea jurdmintului

(l) Procedura de validare a consilierilor locali declarali alegi sau, dup6, caz, a supleanlilor in cadrul

procedurii de constituire a consiliului local se realizeazi potrivit prevederilor art. 114-117, respectiv art.

ll9,12I din OrdonanJa de urgenld a Guvernulww.5T/20I9, cu modificdrile qi completirile ulterioare.

(2) Consilierii locali valida{i depun jurimdnhrl in cadrul gedintelor de constituire a consiliului local sau

in cadrul gedintelor consiliului local, dupd caz.

Articolul 6

Declararea consiliului local al Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judenrl Gorj ca legal

constituit

(1) Consiliul local este legal constituit dacd numdrul consilierilor locali care au depus jurimantul in
condiliile art. 116 alin. (5)-(7) din Ordonanta de urgenti a Guvemului rc.5712019, cu modificdrile qi

complet?irile ulterioare, este mai mare dec0t primul numdr natural strict mai mare decdt jumitate din

numirul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din OrdonanJa de urgenld a Guvemului nr.

57 /2019, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare.

(2) Data constituirii consiliului local este consideratii data desfigurdrii primei gedinp privind ceremonia

de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dup6 caz.

(3) in termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, in conditiile alin. (2),prefectgl emite un

ordin privind constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituire a consiliului local, care se comunicd

secretarului general gi se aduce la cunogtin{d publicd.

(4) in situalia in care consiliul local nu este legal constituit in condi{iile alin. (1), in termen de 3 zile de la

implinirea tennenului prerAzut la art. 116 alin. (6) din Ordonanla de urgentd a Guvemului nr. 57/2019,

cu modificdrile gi compleGrile ulterioare, prefectul emite un ordin privind constatarea neindeplinirii

condifilor le,eale de constituire a consiliului local, in care se men{ioneazd motivele neconstituirii

acesnria-



(5) Ordinul prefectului previzut la alin. (3). reslE.....--riv alin- r{r prevede. daca e$e cazul, 9i situatiile in

care este necesare validarea mandatelor supleanlilor. Ordinul pretecrului care cuprinde situaliile in care

este necesari validarea mandatelor supleanllor se comunicd judecltoriei in a clrei razd teritorialS se aflI
circumscriplia electorald pentru care au a!'ut loc alegeri. partidelor politice gi organizatiilor cetdtenilor

apa(indnd minoritaflor nalionale care au propus candidali ;i secretarului general.

Articolul 7

Or ganizar e a ale gerilor parliale

(1) in situajia in care consiliul local nu a fost constituit in condiliile art. 6, sunt organizate alegeri parliale

de completare in condiliile legii privind alegerea autoritdlilor administratiei publice locale pentru locurile

consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 116 alin. (10) din Ordonanla de urgenJi a Guvemului nr.

57/2019, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

(2) Alegerile previzute la alin. (1) se orgartizeazd in termen de 90 de zlle de la emiterea ordinului

prefectului prevazut la art. 6 alin. (4), in condiliile legii privind alegerea autoritAflor administratiei

publice locale. Stabilirea datei pentru orgarrizarca alegerilor se face de cdtre Guvem, la propunerea

autorit5lilor cu atribu{ii in organizarea alegerilor locale pe baza solicit6rii prefectului.

Articolul 8

Validarea mandatelor supleantilor pe durata maadahrlui consiliului local

(1) in caz de vacantd a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele

supleantilor sunt validate in termen de 10 zile de la data incetiirii mandatului consilierului local, in

condiliile art. 55, de cdtre judecitoria in a cirei rMA :rlt'r,ri1ra16 se afld circumscriptia electorald pentru

care au avut loc alegeri in procedurd necontencioasd, prin incheiere pronun1atb in camera de consiliu,

fird a fi aplicabild procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleantilor se realizeazi cu

respecrarea prevederilor art. 114 alin. (2) 9i art. 721 alin. (1) lit. d), alin. (2) 9i (3) din ordonanta de

urgenld a Guvemului nr. 57/2019, cu modificirile qi completdrile ulterioare. SupleanJii au obligalia

transmiterii cdtre secretarul general a documentelor doveditoare prevdzute la art. ll4 a\m. Q) lit. a)-d)

din Ordonan{a de urgen}5 a Guvemului nt. 57 /2019, cu modificdrile pi completdrile ulterioare, cu cel

pulin 5 zile inainte de implinirea termenului de 10 zile. Dispozitiile art. 114 alin. (a)-(7) din OrdonanJa

de urgenli a Guvemului w . 57 /2019 , cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se aplica in mod

corespunzator.

(2) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune

jurAmintul in fafa consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care secretarul seneral l-a informat

cu privire la validarea mandatului sdu.

(3) Consilierul local declarat ales al cdrui mandat a fost invalidat de judecitoria competentil, in prim6

instanla dar care a fost validat prin hotirdrea tribunalului, depune jurdmenil in fala consiliului local, in

termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicatii hotirArea tribunalului.



(4) Consiliul local se con'oaci in condiliile art. 22 alin. (l) pentru respectarea termenului prevlzttt la

alin. (2) sau (3 )- dr4a caz-

(5) Consilierul local d cnrui mandat a fost validat in condiliile alin. (2) sau (3) care nu depune

jurnmdntul in temlenul de 15 zile ori care refuzd sd depund jurim6ntul este considerat demisional de

drept. cu exceplia cazului in care se afld in una dintre situaliile prevlzute la art. 116 alin. (8) din

Ordonanla de urgenli a Guvemului nr. 57 /2019, cu modificlrile qi completirile ulterioare.

(6) in cazul in care consilierul local al cirui mandat a fost validat in conditiile alin. (2) sau (3) se afld, pe

perioada celor 15 zile previzute de aceste alineate, in una dintre situaliile previzute la art. 116 alin. (S)

din Ordonanta de urgenti a Guvemului rr.57/2019, cu modificdrile qi complet?irile ulterioare, termenul

pentru depunerea jurAmdntului se prelungegte p6nd la incetarea acestei situalii.

Capitolul III

Organizarea consiliului local

Sectiunea I

Preqedintele de qedinld

Articolul 9

Pregedintele de qedinld

(1) Dupd declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sdi un pregedinte de gedinp pe o

perioadd de cel mult 3 luni, care conduce gedintele consiliului gi semneazd hotiirdrile adoptate de acesta

Preqedintele de qedinp se alege prin vot deschis cu majoritate simpld, prevdzutii la art. 5 lit. ee) din

ordonanJa de urgenJi a Guvernuldnr.5T/2019, cu modificdrile gi completirile ulterioare.

(2) Alegerea prepedintelui de qedinti se va realiz4 de regul5, in gedinta privind ceremonia de constituirc a

consiliului local, dupd declararea ca legal constituit a consiliului.

(3) Durata mandatului pregedintelui de gedinJd este de 3 luni .

(4) Consilierul local ales in condiliile alin. (1) poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel pulin gnei

treimi din numirul consilierilor locali in firnc1ie, prin hotiir"are adoptatd cu majoritate absolut6.

(5) in cazul in care preqedintele de gedintd lipseqte, la propunerea consilierilor locali, din rdndul acestora este

ales un alt pregedinte de gedinJi, prin hotirAre adoptatii cu.majoritate simpld, care conduce gedinta

respectivd. Acesta exercitii pentru aceasti Sedinja atributiile previzute de lege pentru pregedintele de qedinld.

Anicolul 10

Atributiile pregedintelui de gedinta

Pregedintele de gedinp exercitii urmitoarele atributii principale;

a) conduce gedinlele consiliului local;

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdr6ri gi anuntd rezultatul votiirii, cu precizarea

voturilor pentnl a voturilor impotrivi gi a ablinerilor numdrate gi evidentiate de secretarul general in
procesul-r erbal al t€dinlei;

c) semneazi procesul-verbal al $edintei;



d) asigurn mengirrrea ordinii- in condiliile regulamentului de organizare gi frmclionare a consiliului local;

e) supune votului consilierilor locali orice problemi care intri in competenla de solutionare a consiliului

local:

f) aplicd- daci ese cazul. sancliunile prevdzute la art. 80 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea unor

asemenea sanc$uni. dupi caz;

g) semneazd procesul-r'erbal de numerotare qi sigilare a documentelor care au fost dezbdtute in qedinld;

h) indeplinegte alte atribulii prevdzute de lege, de regulamentul de organizare gi functionare a consiliului

local sau alte insircinlri date de cdtre consiliul local.

Sectiunea a 2-a

Viceprimarul unit2l1ii administrativ-teritoriale

Articolul I 1

Rolul, numirea qi eliberarea din func1ie a viceprimarului

(1) Viceprimarul este subordonat primarului qi, in situaliile prevdzute de lege, inlocuitorul de drept al

acestuia, situalie in care exercitd, in numele primarului, atributiile ce ii revin acestuia. Primarul poate delega

o parte din atributiile sale viceprimarului.

(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluti, din rdndul membrilor consiliului local. la

propunerea primarului sau a consilierilor locali.

(3) Exercitarea vohrlui se face pe bazd de buletine de vot. Alegerea viceprimaxului se realizeazd, pt'1n hotinire

a consiliului local.

(4) Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotErAre adop1afi- prin rot
secret, cu majoritatea a doud freimi din numdrul consilierilor in functie, la propunerea temeinic motivatii a

primarului, sau a unei treimi din numirul consilierilor locali in fimc1ie. Eliberarea din fi.rnc1ie a

viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

(5) La deliberarea qi adoptarea hotdrdrilor care privesc alegerea sau eliberarea din func1ie a viceprimarului

participd qi voteazd consilierul local care candideazd la funcfia de viceprimar, respectiv viceprimarul in
fiurctie a cdrui schimbare se propune.

(6) Pe durata exercitiirii mandatului, viceprimarul iqi pdstreazd statutul de consilier local, fird a beneficia de

indemnizatia aferentil acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitdtile specifice funcliei de viceprimar

prevdzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 16l/2003 privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenfei in

exercitarea demnitalilor publice, a func1iilor publice qi in mediul de afaceri, prevenirea qi sanctionarea

coruptiei, cu modificirile Ei completdrile ulterioare.

(7) Durata mandatului viceprimarului este egald cu durata mandatului consiliului local. in cazul in care

maldatul consiliului local inceteazi sau inceteazd calitatea de consilier local, inainte de expirarea duratei

normale de 4 ani, inceteazi de drept qi mandatul viceprimarului, fird weo alt6 formalitate.

(8) Viceprimarii comunelor, ai oragelor, ai municipiilor qi ai sectoarelor municipiului Bucuregti pot infrinta,

in limita numirului maxim de posturi aprobate, cabinetul viceprimarului, in conditiile prevdzute de partea a



VI-a titlul III capitolul II din Ordonanla de urgen!5 a Guvemului w. 5712019, cu modificlrile gi completirile

ulterioare.

Articolul l2

Exercitarea temporard a atrib4iilor primarului de cdtre viceprimar

(1) in caz de vacanli a frmcliei de primar, in caz de suspendare din functie a acestuia, precum gi in situaliile

de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribu{iile ce ii sunt conferite prin Ordonanta de urgentd a

Guvernului nr.57/2019, cu modificdrile gi completlrile ulterioare, sunt exercitate de drept de viceprimar sau,

dupd caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local in condiliile art. 11 alin. (4), cu respectarea

drepturilor gi obliga{iilor corespunzitoare func1iei. Pe perioada exercitdrii de drept a atribuliilor de primar,

viceprimarul igi pistreazd dreptul de vot in cadrul consiliului local qi primegte o indemnizatie lunard uricd

egald cu cea a functiei de primar.

(2) Consiliul local poate hotdri inlocuirea viceprimarului care exercitd primul calitatea de in-locuitor de drept

al primarului, ales in condiliile art. I 1 alin. (4).

(3) in situalia pr evdzttti la alin. (l), consiliul local poate deleg4 prin hotirdre, din r6ndul membrilor sii, un

consilier local care indeplineqte temporar atributiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor gi obligaliilor

corespunzdtoare functiei. Pe perioada exercitdrii frurctiei de viceprimar, consilierul local beneficiazd de o

unicd indemniza{ie lunard egald cu cea a functiei de viceprimar.

(4) Consiliul local poate hotdri retragerea delegirii consilierului local care indeplinegte temporar atribuJiile

viceprimarului desemnat in condiliile alin. (3) inainte de incetarea situaliilor prevdzute la alin. (1).

(5) in situa{ia in care sunt suspendati din functie, in acelaqi timp, at6t primarul, cit qi viceprimarul, precum gi

in situaJiile de imposibilitate de exercitare de cdtre aceqtia a mandatului, consiliul local deleagd un consilier

loca.l care indeplineqte atdt atributiile primamlui, cAt qi pe cele ale viceprimarului, pdnA la incetarea situaliei

respective, cu respectarea drepturilor qi obligatiilor corespunz[toare funcJiei de primar. Pe perioada

exercitdrii atribufiilor de primar, precum qi de viceprimar, consilierul local beneficiazd de o unicd

indemnizatie lunard egald cu cea a frrncliei de primar.

(6) Dacd devin vacante, in acelaqi timp, atAt funcJia de primar, cdt qi cea de viceprimar, consiliul local alege

un nou viceprimar, prevederile alin. (1) gi (3) aplicdndu-se p6ni la alegerea unui nou primar.

SecJiunea 3-a

Comisiile de specialitate, comisiile mixte gi comisiile speciale

Articolul 13

Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local

(1) in termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, consiliul local iqi organizeaz| comisii de

specialitate. pe principalele domenii de activitate.

(2) Consiliul Local al Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorjare 3 comisii de

specialitate:

A)CO\trSA PE\TRU AGRICULTURA, ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA
TERITORIL-LLI SI LRBANISM are 5 membri;



b) COMISIA JLRIDIC.i SI DE DISCIPLINA, MUNCA $I PROTECTIE SOCIALA, PROTECTIE MEDIU
$l TURIS\I are i membri:
c) coMrSr{ PE\TRL is--\re-vANr, SANATATE gr FAMTLTE, ACTTVTTATT SOCTAL-
CULTURALE. CLLTE- PROTECTIE COPII , TINERET $I SPORT are 5 membri;

Articolul 14

Desemrarea membrilor in cadrul comisiilor de specialitate

(1) Numarul locurilor care revine fiecdrui grup de consilieri locali sau consilierilor locali independenti in

fiecare comisie de specialitate se stabileqte de citre consiliul local, in funcJie de ponderea acestora in cadrul

autoritilii deliberative. cu respectarea configuraliei politice de la ultimele alegeri locale.

(2) Nominalizarea membrilor fiecdrei comisii se face de fiecare grup de consilieri locali, iar a consilierilor

independenti de cdtre consiliul local. in acest sens, in vederea realizdrii proiectului de hotdrAre a consiliului

local, liderii grupurilor politice din consiliul local convin, prin consens, asupra componenlei fiecarei comisii

de specialitate, lindnd cont, pe c6t posibil, de urmdtoarele:

a) reflectarea in fiecare comisie de specialitate a configuratiei politice a consiliului local;

b) op[iunea consilierului local;

c) pregdtirea profesionalS 9i domeniul in care consilierul local iqi desfiqo ard activitatea;

d) echilibrul de gen;

e) echilibrul de reprezentare a localitililor componente ale UAT COMTINA BALESTI, JUD. GORJ de cltre

consilieri locali cu domiciliul/regedinta in aceste localitiiti.

(3) Opera{iunile desftqurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numerul

membrilor fiecdrei comisii de specialitate, modul de stabilire a locurilor ce revin fiecdrui grup de consilieri

locali sau consilieri locali independenti, precum qi componenta nominali a acestora se stabilesc prin hotiirAre

a consiliului local. in vederea realizlrii proiectului de hotdr6re a consiliului local, precum qi a instrumentelor

de prezentare gi motivare, rezultatul negocierilor politice prevdzute la alin. (2) se transmite secretarului

general gi primarului.

(4) Pentru desemlarea membrilor comisiilor de specialitate se poate utiliza urmdtorul algoritn, cu titlu de

exemplu, prin cuprinderea consilierilor locali in componenla comisiilor de specialitate, in ordinea

crescdtoare a numirului de mandate oblinute de fiecare grup gi a numirului comisiei:

Partidul politic, alian\a politicd, alian\a

slectorald sau candidatul independent
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(5) Algoritnul presupue alocarea locurilor, pe rdnd, de la stdnga la dreapta, incepdnd cu comisia de

specialitate care are cele mai puline locuri alocate. Exemplul presupune alocarea fiecirui consilier local intr-

o singurd comisie de specialitate. Pentru ca fiecare consilier local sd facd parte din doui sau trei comisii de

specialitate se dubleazi sau se tripleazi numdrul din coloana l, aplicdnd apoi acelagi algoritm.

(6) Domeniile de actiritate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt cele detaliate in anexa nr. 1 la

prezenful regulament.

(7) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Numdrul membrilor unei comisii este

intotdeauna impar.

(8) in functie de numdrul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel putin o comisie gi din

cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bazi.

(9) Schimbarea pe parcursul mandatului a componentei comisiilor de specialitate se face prin hotirire a

consiliului local, pe bazi de consens lntre consilierii locali, cu respectarea prevederilor alin. (2).

Articolul 15

Atribu{iile comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate au urmdtoarele atribu{ii principale:

a) analizeazd proiectele de hotdrdri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotdr6ri qi asupra problemelor analizate, pe care le prezintii

consiliului local;

c) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare qi funclionare a consiliului local

sau insdrcindri date prin hotdr6ri ale consiliului local, dacd acestea au legituri cu activitatea lor.

(2) Consiliul local stabileqte, in termen de 30 de zile de la constituirea consiliului 1ocal, alte atribu{ii pe care

le pot exercita comisiile de specialitate.

(3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili insircindri specifice comisiilor de specialitate.

(4) Comisiile de specialitate ad optd avize cu maj oritate simpld.

Articolul 16

Preqedintele gi secretarul comisiei de specialitate

(1) Comisiile de specialitate igi aleg, prin votul deschis al majoritdlii absolute a consilierilor locali ce o

compun, cAte un pregedinte qi cate un secretar.

(2) Pregedintele comisiei de specialitate are urmdtoarele atributii principale:

a) asigurd leprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al

primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale gi cu celelalte comisii;

b) convoacl gedinlele comisiei conform procedurii prevdzute in regulamentul de organizare gi fi..rncfionare a

consiliului local gi informe""d secretarul general cu privire la data gi locul $edintei;

c) conduce qedinlele comisiei;



dt susline in;edin.tele consiliului local avizele formulate de comisie:

e ) anun.t5 rezulmtul totarii- pe baza datelor comunicate de secretar;

il inderllne;te orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiei" prevdzute de lege, de regulamentul de

lrrqier:iz.ri ;i funciionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;

q r ;.-:::uili.-a secretarului general in termen rezonabil, pdni la finalul fiecarei luni calendaristice, prezenla fi
n:ocese,e-r erbale ale fiecdrei gedinle ale comisiei de specialitate.

r -: , P:esedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrdrile comisiei sd participe qi alte persoane

;::: :,:'.:ra acesteia, dacd apreciazd cd este necesar, $i poate participa la lucrdrile celorlalte comisii care

ex=:ineazd probleme ce prezinta importanld pentru comisia pe care o conduce.

i-l ' Secrerarul comisiei indeplinegte urmdtoarele atribulii principale:

ar erictueazd apelul nominal gi line evidenla participdrii la gedinte a membrilor comisiei;

t ' numirh voturile gi il informeazd pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecdrui aviz gi

a-.upra rezultatului vot6rii;

c r asigurb redactarea avizelor, a proceselor-verbale gi a altor documente previzute de lege;

dt poate intocmi pontaje de prezenli la gedintele de comisie, in cazul in care consiliul local stabileste aceastd

sarcind prin regulamentul de organizare gi functionare;

e) indeplinegte orice alte sarcini prevdzute de regulamentul de organizare gi firnclionare a consiliului local

sau insdrcindri stabilite de comisie sau de cdhe pregedintele acesteia.

Articolul 17

Functionarea comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate ltcreaz| in plen qi delibereazi cu votul majoritdtii simple a membrilor lor.

Prevederile art.26 alin. (1) se aplici in mod corespunzitor.

(2) Participarea membrilor comisiei la qedintele acesteia este obligatorie. Dacd absentele continud, firi a fi
motivate, pre;edintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sanctiunilor prevdzute la art. 80.

(3) Comisia poate invita sd participe la qedinlele sale specialiqti din cadrul aparatului de specialitate al

primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sd participe la gedintele comisiei qi initiatorii propunerilor ce

stau la baza lucrdrilor comisiei. Comisia poate invita gi alte persoane care sd participe la dezbateri.

(4) $edintele comisiei de specialitate sunt, de reguli, publice si se pot desfasura prin mijloace electronice.

(5) Comisia poate hotdri ca unele $edinle sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sd se desfii.qoare cu

uqile inchise.

(6) Convocarea gedintelor comisiei se face de citre pregedintele acesteia cu cel pulin 3 zile inainte sau de

indati, in situalia gedinlelor convocate in conditiile art. 22 alin. (2).

(7) Documentul de convocare a qedinlelor comisiilor de specialitate contine in mod obligatoriu urmitoarele

elemente:

a) data qi ora gedinlei:

b) locul de desfbgurare a gedinlei;

c) proiectul ordinii de zi a gedintei.



(8) Ordinea de zi se aprobd de comisie la propunerea pregedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate

cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(9) $edinlele comisiilor de specialitate se desfiqoarl inaintea gedinlelor consiliului local, atunci cdnd ordinea

de zi a qedintei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotdr6ri asupra cdrora i se soliciti avizul.

(10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotdriri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de citre

secretarul general, pregedintele acesteia desemneazd un consilier local care prezinti in cadrul gedinJei

proiectele gi, dupd caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de iniliator.

(1 1) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in conformitate cu alin. (10)

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 prezenfi.

(12) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesard, atdt amendamentele qi propunerile

acceptate, cdt qi cele respinse.

(13) Avizul comisiei de specialitate al cirui format se regdseqte in anexa nr. 4La prezentul regulament.

conline, in mod obligatoriu, urmdtoarele:

a) motivarea avizului;

b) mentiunea cu privire la avizul asupra proiectului de hotdr6re, respectiv avizare favorabild cu,fEre

amendamente sau avizare nefavorabildl

c) numdrul/data inregistrdrii in registrul privind evidenta avizelor/rapoartelor comisiei de specialitate, pestrat

gi completat de cdtre secretarul acesteia;

d) semndtura pregedintelui qi cea a secretarului comisiei de specialitate.

(14) Avizele intocmite se inregistreazi intr-un registru special, al c6rui format se regise$te in anexa nr. 5 la

prezentul regulament Si sunt prezentate secretarului general al unitAfi/subdiviziunii administrativ-teritoriale,

care asigurA transmiterea acestora citre consilierii locali, cel mai t6rziu inainte de aprobarea ordinii de zi.

Formularul adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului general al unit?itiilsubdiviziunii

administrativ-teritoriale documentele produse de aceasta se regdsegte in anexa nr. 3 la prezentul regulament.

(15) Votul in comisii este, de reguld, deschis. in anumite situatii comisia poate hotiiri ca votul sd fie secret,

stabilind, de la caz la caz, qi modalitatea de exprimare a acestuia.

(16) Lucrdrile gedinlelor comisiei se consemneazd, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal.

Dupd incheierea gedin{ei, procesul-verbal este semnat de cdtre preqedintele qi secretarul comisiei.

(17) Pregedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale qedin{elor sd fie consultate de alte persoane

interesate care nu au participat la gedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in qedintele ale cdror

lucrdri s-au desft5urat cu ugile inchise.

Articolul 18

Comisiile speciale qi comisiile mixte

(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analizl gi verificare formate din consilieri locali, pe

perioadi determinat5, la propunerea unei treimi din numdrul consilierilor locali in firnclie sau a primarului.

Component4 obiectivele qi perioada de desfbgurare a activitdflor acestora se stabilesc prin hotirere a



consiliului local. adoptatii cu majoritate absolutd a consilierilor in func1ie. Membrii comisiei actioner"i in

limitele suhilite prin hotiirdre.

(2) Operaliunile desf}gurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor speciale, numirul membrilor

fiecdrei comisii gi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecdrui grup de consilieri locali sau consilieri locali

independenli. precum gi componenla nominal[ a acestora se stabilesc prin hotdrdre a consiliului local.

(3) Comisia de analizl qi verificare prezintd consiliului local ori primarului, dltpd caz,la termenul stabilit de

acesta. raportul intocmit in urma analizelor gi verificdrilor efectuate. Raportul cuprinde, dacd este cazul,

propuneri conclete de imbundtiitire a activitdtii in domeniul supus analizei sau verificdrii.

(4) Consiliile locale pot organiz4 din proprie iniliativd sau din iniJiativa primarului, dlpd caz, comisii mixte

formate din consilieri locali, firnctionari publici qi alti specialigti, pe perioadd determinatd. Componenta

comisiilor mixte, obiectivele gi perioada de desfl;urare a activitSlii acestora se stabilesc prin hotdrdri ale

consiliilor locale. $edintele comisiilor mixte sunt publice.

Capitolul IV

Func{ionarea consiliului local

Sectiunea 1

Rolul gi atribu{iile consiliului local

Articolul 19

Mandatul consiliului local

(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in conditiile legii privind alegerea autorit?[ilor

administraJiei publice locale.

(2) Mandatul consiliului local se exercit6 de la data la care consiliul local este legal constituit p6nd la data la

care consiliul local nou-ales este legal constituit.

(3)Mandahrl consiliului local poate fi prelungit, prin lege organicd, in caz de rdzboi sau catastrofb ori alte

situalii expres prevdzute de lege atunci c6nd, din cauza acestor situalii, nu pot fi organizate alegeri in

condiliile alin. (1).

Articolul 20

Conditii speciale de exercitare a mandatului alegilor locali

(1) Consiliul local ales in cursul unui mandat, ca urmaxe a dizolvdrii consiliului local, incheie mandatul

precedentei autoritef a administraliei publice locale.

(2) Consiliul local ales in urma organizirii unor noi unitdli administrativ-teritoriale igi exercitd mandatul

numai p6nd la organizarea urmdtoarelor alegeri locale generale.

Articolul 21

Atribu{iile consiliului local.

(1) Consiliul local are iniliativd qi hotiirlgte, in condiliile legii, in toate problemele de interes local, cu

exceplia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritA$ ale administratiei publice locale sau

centrale.

(2) Consiliul local exerciti urmdtoarele categorii de atributii:



a)atributii prirind unitatea administrativ-teritorialS, organizarea proprie, precum qi organizarea gi

funclionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local gi ale societ?ililor

gi regiilor autonome de interes local;

b)atribulii privind den'oltarea economico-sociald gi de mediu a comunei, oragului sau municipiului;

c)atribulii privind administrarea domeniului public Ai privat al comunei, oragului sau municipiului;

d)atribujii privind gestionarea serviciilor de interes local;

e)atributii privind cooperarea interinstitutionald pe plan intem gi extem.

(3)in exercitarea atributiilor prevdzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a)aprobi statutul comunei, oraqului sau municipiului, precum gi regulamentul de organizare gi fgnc{ionare a

consiliului local;

b)alege viceprimarul/viceprimarii, din rdndul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor

locali, in condiliile art. 11 alin. (2);

c)aprob5, in condiliile legii, la propunerea primarului, infiinJarea, organizarea gi statul de firnctii ale

aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local, reorganizarea qi statul de

funclii ale regiilor autonome de interes local, precum gi infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea de societiti

de interes local $i statul de functii al acestora;

d)exercitd, in numele unitefii administrativ-teritoriale, toate drepturile qi obligaJiile corespunzdtoare

participatiilor detinute la societlti sau regii autonome, in condiliile legii;

e)hotdrd$te infiintarea sau reorganizarea de institulii, servicii publice, societd{i gi regii autonome. in

condiliile legii.

(4)in exercitarea atributiilor prevdzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a)aprobd, la propunerea primarului, bugehrl unitiitii administrativ-teritoriale, virdrile de credite. modul de

utilizare a rezewei bugetare qi contul de incheiere a exerciliului bugetar;

b)aprobi, la propunerea primarului, contractarea qi/sau garantarea imprumuturilor, precum qi contractarea de

datorie publicd locald prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitdtii administrativ-teritoriale. in

condi{iile legii;

c)stabileqte gi aprobd impozitele qi taxele locale, in condiliile legii;

d)aprobd, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrdrile de investilii de

interes local, in condiliile legii;

e)aprobd strategiile privind dezvoltarea economicd, sociald qi de mediu a unitilii administrativ-teritoriale;

f)asigurd un mediu favorabil infrinlirii qi/sau dezvoltiirii afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului

existent, precum gi prin realizarea de noi investitii care si contribuie la indeplinirea programelor de

dezvoltare economicd regionali 9i locald;

g)asigurd realizzrea lucrdrilor gi ia mdsurile necesare implementdrii gi conformdrii cu prevederile

angajamentelor asumate de Romdnia in calitate de stat membru al Uniunii Europene in domeniul protectiei

mediului gi gospodaririi apelor pentru sen-iciile fumizate cetii{enilor.



(5)Dace bugetul uniti{ii administrativ-teritorialg prevdzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat dupl doui
gedin1e consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfbSoara pe baza bugetului

anului precedent pAni la adoptarea noului buget, dar nu mai tirziu de 45 de zTle de la data publicdrii legii

bugetului de stat in Monitorul Oficial al Rom6niei, Partea I.

(6)in exercitarea atributiilor prevdzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a)hotdrA$te darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosinjd gratuitd a bgnurilor

proprietate publicd a comunei, oraqului sau municipiului, dltpd caz, precum qi a serviciilor publice de interes

Iocal, in condiliile legii;

b)hotirdgte vdnzarc4 darea in administrare, concesionarea, darea in folosintd gratuiti sau inchirierea

bunurilor proprietate privati a comunei, ora;ului sau municipiului, dupd caz, in condiliile legii;

c)avizeazd sau aprob5, in condiliile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului qi urbanism ale

localitiltilor;

d)atribuie sau schimbd" in conditiile legii, denumiri de str'azi, de piete qi de orice alte obiective de interes

public local.

(7)in exercitarea atribuliilor previzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigur5, potrivit competen{ei sale gi

in condiliile legii, cadrul necesar pentru fumizarea serviciilor publice de interes local privind:

a)educatia;

b)serviciile sociale pentru protecJia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vdrstnice, a familiei

gi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociald;

c)sinetatea;

d)cultura;

e)tineretul;

f)sporhrl;

g)ordinea publicd;

h)situaliile de urgenta;

i)protectia gi relacerea mediului;

j)conservare4 restaurarea gi punerea in valoare a monumentelor istorice gi de arhitectur5, a parcurilor,

grddinilor publice gi rezervaliilor naturale;

k)dezvoltarea urband;

l)evidenta persoanelor;

m)podurile 9i drumurile publice;

n)serviciile comunitare de utilitiili publice de interes local;

o)serviciile de urgenli de tip salvamont, salvamar gi de prim ajutor;

p)activitdJile de administralie social-comunitard;

q)locuinlele sociale gi celelalte unitii{i locative aflate in proprietatea unitii{ii administrativ-teritoriale sau in

administrarca sa:



r)punerea in valoare, in interesul colectivitilii locale, a resurselor naturale de pe raza unitdlii administrativ-

teritoriale;

s)alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

(8)in exercitarea atribuliilor previzute la atin. (2) lit. d), consiliul local:

a)sprijini, in condiliile legii, activitatea cultelor religioase;

b)aprobd construirea locuin{elor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale gi a utilitdtilor

locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.

(9)in exercitarea atribu{iilor prevdzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a)hotere$te, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romAne sau strdine, in vederea

finanterii gi realizdrii in comun a unor a{iuni, lucrdri, servicii sau prciecte de interes public local;

b)hotdrdqte, in condiliile legii, infrdlirea comunei, ora;ului sau municipiului cu unitdti administrativ-

teritoriale din alte !dri;

c)hotdriqte, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitS{i administrativ-teritoriale din lard sau

din strdindtate, precum gi aderarea la asocialii nationale gi intemalionale ale autoritd{ilor administra}iei

publice locale, in vederea promovirii unor interese comune.

(10)in exercitarea atribuJiilor prevdzute la alin. (2) lit. a),b) qi d), consiliul local:

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

lucrdrile gi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea qi funclionarea clddirilor in care igi desfiqoarl

activitatea autoritdti sau institulii publice a cAror activitate prezintd un interes local. Bunurile achizilionate

pentru dotdri rdm6n in proprietatea unit6tii administrativ-teritoriale;

b)poate asigur4 in tot sau in parte, cu acordul institu{iei sau autoritdtii publice titulme a dreptului de

proprietate sau de administrare, lucrdri de amenajare, dotare qi intretinere a clddirilor sau terenurilor aflate in

proprietatea publicd sau pivati a statului, in scopul cregterii nivelului de atractivitate turistici a unitafi

administrativ-teritoriale, cu condilia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului sd permitii accesul

publicului in spaliile astfel imbundtiilite pe o perioadi de minimum 5 ani. Bunurile achizilionate pentru

dotdri rdmdn in proprietatea unitiitii administrativ-teritoriale.

( l 1 )Pentru realizarea atribuliilor prevdzute la alin (2) consiliul local poate solicita informdri gi rapoarte de la

primar, viceprimar gi de la conducdtorii organismelor prestatoare de servicii publice 9i de utilitate publicd de

interes local.

(12) Consiliul local hotird$te acordarea unor sporuri qi a altor facilitdf, potrivit legii, personalului angajat in

cadrul aparatului de specialitate al primarului qi serviciilor publice de interes local.

(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice rom6ne sau strdine cu merite deosebite titlul de cetitean

de onoare al comunei, oragului sau municipiului, inbaza unui regulament propriu. Prin acest regulament se

stabilesc qi condiliile retrjgerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantii a statutului unitAtii

administrativ-teritoriale.

(14) Consiliul local indeplinegte orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu excep{ia celor date

in mod expres in competenla altor autoritiili publice, precum gi orice alte atributii stabilite prin lege.



Secgiunea a 2-a

Frmclionarea consiliului local

Articolul f2

Tipurile de gedinle ale consiliului local

(l )Consiliul Local al Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Go{ se intruneqte in

qedinle ordinare. cel pulin o datii pe lund, la convocarea primarului.

(2)Consiliul Local al Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comrma Balesti, judetul Gorj se poate intnrni qi in

gedinle extraordinare la convocarea:

a)primarului;

b)a cel pulin unei treimi din num6rul consilierilor locali in func1ie;

c)primarului, ca utmar€ a solicitdrii prefectului, in cazwi care necesit6 adoptarea de mdsuri imediate pentru

gestionarea situatiilor de crizd sau de urgenti.

Articolul 23

Convocarea gedinlelor consiliului local

(l)Consiliul Local al Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judehrl Gorj se convoaci dupi

cum urmeazd:

a)prin dispozitie a primarului, in cazurile prevdzut e la art. 22 alin. ( I ), alin. (2) lit. a) qi c);

b)prin convocare semnatd de cdtre consilierii locali care au aceasti ini{iativi, in cazul prevdzutla tL 22 alin.

(2) lit. b). Formatul modelului orientativ de convocare se regisegte in anexa rn. 6 la prezentul regulament.

(2) Consilierii locali sunt convocati, prin gnja secretarului general, cel tirziu in ziua ulterioard primirii de

cdtre acesta a dispoziliei sau documentului de convocare iniliat de cel pulin o treime din numdrul

consilierilor locali in firnctie, in una dintre urmdtoarele modalit?iti:

a)in scris;

b)prin mijloace electronice;

c)in scris gi prin mijloace electronice.

(3) Data gedinlei consiliului local precizatd cu ocazia convocdrii este stabilitii cu respectarea modului de

calcul al termenelor procedurale, prevdzut de art. l8l din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedurd

civil5, republicati, cu modificdrile gi completiirile ulterioare, astfel:

a)in termen de 5 zile de la data comunicirii dispoziliei de convocare penku gedintele ordinare;

b)in termen de 3 zile de la data comunicdrii dispoziliei sau documentului de convocare pentru gedinfele

extraordinare.

(4)in caz de forli majori gi/sau de maximd urgenld pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai

oraqului sau ai municipiului/subdivizirmii administrativ-teritoriale ori in alte situalii stabilite de regulamentul

de organizare gi func{ionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru gedinJa extraordinard, prin

exceplie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de indatii.

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmdtoarele informalii despre gedinld:

a)data 9i ora desfigurdrii;



b)modalitatea de desfr qurare;

c)locul desfEquririi in cazul qedinlelor desffqurate cu participarea fizicd a consilierilor locali si/sau aplicatiile

electronice folosite, in cazul gedintelor desfigurate prin mijloace electronice;

d)proiectul ordinii de zi;

e)materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;

f)punerea la dispozitie prin mijloace electronice a materialelor inscrise pe proiectul ordinii de zi;

g)indicarea comisiilor de specialitate cirora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotirAri;

h)invitalia de a formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotirAri.

(6)Secretarul general transmite prefectului, sub semnitura sa, evidenta prezentei consilierilor locali la
convocdrile pentru gedintele care nu s-au putut desfigura din lipsa cvorumului, in termen de 3 zile de la data

convocdrii. Evidenta transmisd prefectului precizeazi gi situatiile in care, drept urmare a ultimei absente, a

intervenit cazul de incetare de drept a mandahrlui prevdzut la art. 55 alin. (2) lit. e).

(7) in toate cazurile, convocarea se consemneazd in procesul-verbal al qedintei.

Articolul 24

Ordinea de zi

(1) Proiectul ordinii de zi se redacteazd de cdtre secretarul general gi compartimentele de resort din cadrul

aparatului de specialitate al primarului, ca anexd la documentul de convocare la propunerea primarului sau a

consilierilor locali, dupd caz, in condiliile legii.

(2)Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotdr6ri care indeplinesc condiliile

prevdzute la art.25 alin. (10).

(3) Proiecnrl ordinii de zi a qedintei consiliului local poate cuprinde:

a)aprobarea procesului-verbal al qedinlei anterioare;

b)proiecte de hotirAri, cu menJionarea: numirului de inregistrare, a titlului qi a inifiatorului, potrivit anexei

nr.7 la prezenfttl regulament;

c)rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate. ale

comisiilor speciale sau mixte;

d)rapoarte sau informdri ale conducdtorilor organismelor prestatoare de servicii publice qi de utilitate

publica, dupd caz;

e)intrebari, interpeldri, rdspunsuri;

f)petilii;

g)orice alte probleme de interes local.

(4) Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local se aduce la cunoqtinJa locuitorilor comunei, ai oragului

sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale prin massmedi4 prin afigarea pe pagina de internet

a unitiitii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(5) in comunele, in oragele sau in municipiile in care cetiilenii aparlinAnd unei minoritAfi nationale au o

pondere de peste 20% dn num5rul locuitorilor, stabilit la ultimul recensEm6nt, proiectul ordinii de zi se

aduce la cunogtin{a publici qi in limba minoritii}ii nalionale respective.



(6)Scoaterea unui proiect de hotdnAre de pe proiectul ordinii de zi se face in situalia in care acesta nu

indeplinegte condiliile prevdzute la art. 25 atin. (10) sau numai cu acordul iniliatorului, dacd acesta

indeplineqte condiliile previzute la art. 25 alin. (10).

(7) Ordinea de zi a qedin{ei se aprobd cu majoritate simpli, la propunerea celui/celor care a,/au cerut

convocarea consiliului local.

(8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobd numai pentru probleme urgente cu majoritate simpli.

(9) in cazul neaprob5rii proiectului ordinii de zi, in condiliile prevdzute la alin. (7), nu se acordd

indemnizatia cuvenitd consilierilor locali pentru gedinla respectivd.

Articolul 25

Proiectele de hotdrdri ale consiliului local

( 1) Proiectele de hotirAri pot fi inijiate de primar, de consilierii locali sau de cet2lteni. Elaborarea proiectelor

se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general gi al compartimentelor de resort din cadrul

aparatului de specialitate al primarului.

(2) Proiectele de hotdrdri gi referatele de aprobare a acestora se redacteazi in conformitate cu normele de

tehnicd legislativd.

(3) Proiectele de hot2irdri ale consiliului local insolite de referatele de aprobare a acestora gi de alte

documente de prezentare gi de motivare se inregisheazd intr-un registru special, al cArui format se regAsqte

in anexa nr. 7 la prezentul regulament gi se transmit de secretarul general:

a)compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primamlui in vederea analizirii 5i

intocmirii rapoartelor de specialitate;

b)comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbalat'ti gi intocmirii avizelor.

(4) Nominalizarea compartimentelor de resort qi a comisiilor de specialitate cirora li se transmit proiectele

de hotiirdri ale consiliului local, precum gi celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (4), se face de cdtre

primar impreund cu secretarul general.

(5) OdatA cu fansmiterea proiectelor de hotirfi se comunicd qi data de depunere a rapoartelor qi a avizelor,

avdndu-se gijd ca rapoartele compartimentelor de resort sd poati fi transmise gi comisiilor de specialitate

inainte de pronunlarea acestora. Formatul adresei prin care secretarul general al unitAfi/subdiviziunii

administrativ-teritoriale transmite comisiei de specialitate documentele spre analizd se regAse$te in anexa nr.

2 la prezentul regulament.

(6) Dupa examinarea proiechrlui de hotdrAre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu

privire la adoptarea sau dupd caz, respingerea proiectului.

(7) Avizul comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nefavorabil. Dacd, avizttl este favorabil, se pot

formula amendamente in cadrul comisiei de specialitate. Amendamentele adoptate in cadrul comisiei de

specialitate insolesc proiectul de hotiir6re care se dezbate in gedinta consiliului local.

(8) Avizul comisiei 5i amendamentele formulate in cadrul acestei4 dupd caz, se transmit secretarului general

care dispune mdsurile corcspunzdtoare inaintdrii lui cdhe consilierii loca1i gi cdtre iniliatori, dupd caz. cel

mai tdrziu in lua ;edin1ei.



(9) Fiecare proiect de horardre inscris pe ordinea de zi a gedinlei consiliului local este supus dezbaterii numai

dacd este insolit de:

a)referatul de aprobare- ca instrument de prezentare gi motivare, semnat de initiator;

b)rapoartele compartimenrelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

c)avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

d)alte documente prevdzute de legislatia speciald.

(10) Secretarul general asigurd indeplinirea condiliilor de la alin. (10) qi aduce la cunoqtinla consiliului local

cazul neindeplinirii acestora iaainte de adoptarea ordinii de zi.

(11) Rapoartele qi avizele prev5zute la alin. (10) trebuie intocmite in termenul prevezut la alin. (6), dar nu

mai tdtziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotdrdre propuse pentru a fi inscrise pe proiectul

ordinii de zi a gedinJelor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de la
inregistrarea proiectelor de hotirdre propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a qedin{elor extraordinare.

in situatia qedintelor extraordinare convocate de indatd, rapoartele compartimentelor de specialitate se

intocmesc in proceduri de urgent5, cel tdrziu odatd cu proiectul hotiirdrii.

(12) Initiatorul proiectului il poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea acestuia.

Articolul 26

Cvorumul qedinlelor consiliului local

(1) $edintele consiliului local se desftgoari legal in prezenta majoritIlii consilierilor locali in firnc1ie. Se

considerd prezenti la qedinli gi consilierii locali care participd prin utilizarea oricdror mijloace electronice.

(2) Prezenla consilierilor locali la gedinli este obligatorie, cu exceptia cazului in care aceEtia abs€nteqz;

motivat. Absenla este considerati motivatd dacd se face dovada cd aceasta a intervenit din cauza:

a)unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei st?fui de sdnitate pentru care s-a eliberat certificat de

concediu medical;

b)unei deplasdri in straindtate;

c)unor evenimente de forfi major6;

d)in cazul decesului soliei/sotului consilierului local sau al unei rude de pdnd la gradul al lllea a

consilierului local ales ori al sotiei/so{ului acestui4 inclusiv;

e)concediului de odihnd;

fin cazul cdsdtoriei coniilierului local sau al unei rude de p6nd la gradul al lllea a consilierului local

inclusiv;

g)in cazul botezului unei rude de p6nd la gradul al IIIlea a consilierului local inclusiv;

h)unei delegalii ln interesul comunititii locale sau in interesul serviciului;

i)participarii la cursuri de pregdtire, formare qi perfec{ionare profesionali;

(3)Consilierul local care absenteazi nemotivat de doud ori consecutiv la qedintele consiliului local este

sanclionat, in condiliile art. 80.

(4) Consilierii locali sunt obligaJi sd ipi inregistreze prezenJa in evidenta tinutd de secretarul general.



(5) Consilierul local care nu poate lua parte la gedinld este obligat sd aducd aceaste situatie la cunogtinla

secretarului general.

Articolul 27

Des{dqurarea qedinlelor consiliului local

(l)$edintele consiliului local sunt publice. Acestea se pot desftqura cu participarea fizicd a consilierilor sau

in sistem online, prin utilizarea oriciror mijloace electronice, comunicate in documentul de convocare

prevazut la art.23 alin. (5).

(2) Caracterul public al gedin{elor consiliului local este dat de:

a)accesul celor interesali, in condiliile legii, la procesele-verbale ale qedintelor consiliului local;

b)accesul celor interesa{i, in conditiile legii, la proiectele de hotirdri, la hotirdrile consiliului local, precum gi

la instrumentele de prezentare gi de motivare a acestora;

c)posibilitatea cet6tenilor cu domiciliul sau regedinJa in unitatea./subunitatea administrativ-teritoriala

respectiva de a asista la gedinfele consiliului local qi/sau de a le urmiri pe intemet, in condiliile

regulamentului de organizare gi functionare a consiliului local.

(3) Primarul participd la gedin{ele consiliului local qi dispune misurile necesare pentru pregafirea Si

desfiqurarea in bune condilii a acestora.

(4) Lucririle Sedintelor se desfbgoard in limba romdnd. in consiliile locale in care consilierii locali apa4indnd

unei minoritaf naJionale reprezint2l cel putin 20%o din numdrul total, la qedinJele consiliului local se poare

folosi gi limba minoritiilii nationale respective. in aceste cazuri se asigurS, prin grija primarului. traducerea

in limba romdnd. in toate cazurile, documentele gedin{elor de consiliu local se intocmesc Ai se aduc la

cuno$tinla publici in limba rom6nd.

(5) La lucrdrile consiliului local pot asista Si lua cuvdntul, fird drept de vot, prefechrl, preqedintele

consiliului jude{ean sau reprezentanlii acestorA deputa{ii qi senatorii, minigtrii qi ceilalli membri ai

Guvemului, secretarii qi subsecretarii de stat, conducdtorii serviciilor publice deconcentrate a1e ministerelor

qi ale celorlalte otgane centrale, conducitotii compartimentelor de resort gi conducitorii organismelor

prestatoare de servicii publice sau de utilitate publicd din unit?i{ile administrativ-teritoriale, in problemele ce

privesc domeniile lor de responsabilitate, precum gi alte persoane interesate, in conditiile prevdzute in

regulamentul de organizare qi func{ionare a consiliului local. Pregedintele de gedinfi poate oferi invitalilor

posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

(6) Dezbaterea proiectului de hotEnire sau a problemelor se face, de regul6, in ordinea in care acestea sunt

inscrise pe ordinea de i aptobatA in conformitate cu prevederile Ordonanlei de urgenli a Guvernului nr.

5712019, cu modificirile 5i completiirile ulterioare, qi ale prezentului regulament de organizare gi frmctionare

a consiliului local.

(7) Preqedintele de qedinp este obligat si asigure luarea cuvAnhrlui de cdtre iniliator pentru suslinerca

proiectului de hotar6re ori de cdte ori acesta o solicitS, precum qi de cdtre delegatul sitesc, dupd caz.

(8) Consilierii locali panicipd la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvdnt. Consilierii locali sunt obligaJi ca in

cuvdnnrl lor sE se refere exclusiv la problema care formeazd obiectul dezbaterii.



(9) Pregedintete de 

'edi4a 
ae dreptul sd limiteze durata luirilor de cuvdn! in functie de obiectul dezbaterii.

in acesr scop el pcre proprme consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecirui vorbitor, precum gi

timpul total de de*arere a proiectului.

(10) Preqedintele de gedinla permite oric6nd unui consilier local sd rdspundi infr-o problemd de ordin

personal. in probleme previzute de regulamentul de organizare gi funcjionare a consiliului sau atunci cind a

fost nominaliz"t de un alt vorbitor.

(11) Pregedintele de gedinld sau reprezentantul oricirui grup de consilieri locali poate propune incheierea

dezbaterii unei probleme puse ?n discutia consiliului local. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune

votului, iar discutiile se sisteazd dace propunerea este adoptatd cu majoritate simpl5.

(12) Este interzisd adresarea de iluulte sau calomnii de cdtre consilierii locali prezenfi la gedinld, precum qi

dialogul dintre vorbitori qi persoanele aflate in sald.

(13) Asupra proiectelor de hot2ir6ri au loc dezbateri generale gi pe articole, consilierii locali, precum gi

ceilalli iniliatori prezenli la gedinli putind formula amendamente de fond sau de formd.

(14) Amendamentele se formuleazd in scris gi se pot depune de cdtre primar, oricare dintre consilierii locali,

un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate. Iniliatorul unui amendament il poate retrage sau

poate renunta la sus{inerea acestui4 in orice moment. in acest caz, amendamentul nu se mai supune la vot.

(15) Pentru a putea fi dezbetut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul general cel mai t6rziu in

ziua gedinlei consiliului local.

(16) Amendamentele la proiectele de hotiirdri ale consiliului local se transmit in formd scrisd qi conlin

urmitoarele elemente, potrivit anexei nr. l0 la prezentul regulament:

a)initiatorul sau iniliatorii;

b)numdrul de lmegistrare gi titlul proiectului de hotiirdre a consiliului local pentru care se depune

amendamentul;

c)tipul amendamentului: modificare sau completare;

d)textul inilial;

e)textul amendamenhrlui formulat;

f)motivatia amendamentului;

g)sennAtura persoanei care propune amendamentul.

(17) Secretarul general numeroteazd amendamentele depuse pentru fiecare proiect de hot?ir6re a consiliului

local in ordine crescitoare a articolelor din cadrul proiechrlui de hotiir6re a consiliului local. Secretarul

general numeroteazd amendamentele depuse tinAnd cont de ordinea textelor asupra carora se formuleazd

amendamente in cadrul proiectului de hotiirAre a consiliului local. in cazul in care dou6 sau mai multe

amendamente se referi la acelaqi text din cadrul proiectului de hotdrAre a consiliului local, acestea se

numeroteazi in ordinea in iare au fost primite de citre secretarul general.

(18) in mod exceplional, in timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale la proiectul de hotdrAre

a consiliului local. insd acestea se formuleazi de comun acord cu iniliatorul proiectului de hotdrdre a

consiliului local. Confinutul amendamentelor verbale se mentionea"i in procesul-verbal de qedinJi.



(19) Amendamentele se sr.prm votului consiliului local in ordim numerotiirii lor. Daci s-a adoptat un

amendament celelalte anendamente care cuprind prcvederi conraE mendamentului adoptat se socotesc

respinse firi a mai fi supuse l'otului.

(20) Dupe supunerea la vot a tuturor amendamentelor se sr4une la \-ot proiechrl de hotir6re a consiliului

local in forma cu amendamente.

(21) Respingerea unui proiect de hotiirdre a consiliului local inscris pe ordinea de zi, precum gi orice

supunere la vot a unei propuneri inscrise pe ordinea de zi nu constituie hotiirdre a consiliului local ca act

administrativ, in acest caz, menlion6nduse doar rezultatul votului in procesul-verbal al gedintei fhrb

redactarea unei hotdr6ri a consiliului local.

(22) Supunerea la vot in timpul gedin{elor consiliului local a unei situalii procedurale previzute de

regulamenhrl de organizare qi functionare nu constituie hotdr6re a consiliului local ca act administrativ.

Mentionarea acestor situalii procedurale, precum gi rezultatul votului se fac obligatoriu in procesul-verbal al

gedinlei.

(23) Sinteza dezbaterilor din pedin{ele consiliului local, precum qi modul in care gi-a exercitat votul fiecare

consilier local in parte se consemneaze intr-un proces-verbal, semnat de preqedintele de 9edin16 gi de

secretarul general.

(24) Pregedintele de qedinli, impreund cu secretarul general al unit?iliVsubdiviziunii administrativ-teritoriale.

iqi asum6, prin semn6turd, responsabilitatea veridicitdlii celor consemnate.

(25) La inceputul fiecdrei gedinfe, secretarul general supune spre aprobare procesul-verbal al gedi4ei

anterioaxe. Consilierii locali gi primarul au dreptul ca, in cadrul gedinlei curente a consiliului local, si

conteste continutul procesului-verbal gi si ceard menlionarea exactd a opiniilor exprimate in gedi4a

anterioar6.

(26) Procesul-verbal semnat de preEedintele de gedinjE qi de cdtre secretarul general, precum $i documentele

care au fost dezbdtute in gedinla anterioarA se depun intr-un dosar special al gedinjei respective, care se

numeroteazd gi se sigileazd de preqedintele de gedinJd Ei de secretarul general, dupd aprobarea procesului-

verbal, sau de cdtre persoana cu atributii in acest sens, desemnatd in condifiile legii.

(27) in termen de 3 zile de la data aprobdrii procesului-verbal al pedin{ei, secretarul general afigeazd la sediul

primdriei qi publicd pe pagina de intemet a unitnJii/subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a

procesului-verbal al pedinlei.

Secliunea a 3-a

Procedura de vot

Articolul 28

Adoptarea hotdr6rilor consiliului local

(1) in exercitarea atribuliilbr ce ii revin, consiliul local adoptd hotdriri, cu majoritate absolutd sau simpld,

dupd caz.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hot6r6rile privind dobdndirea sau instrEinarea dreptului de

proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptd de consiliul local cu majoritatea calificatd definitii la art. 5



lit. dd) din fronanla de urgenp a Guvemului m.57/2019, cu modificirile qi completirile ulterioare- de

doud treimi din ntmrirul consilierilor locali in func{ie.

(3) Se adopt5 cv m|oritatea absolutd prevdzuti la art. 5 lit. cc) din OrdonanJa de urgenli a Guvemului nr.

57/2019, cu modificdrile gi completirile ulterioare, a consilierilor locali in firnctie urmitoarele hotjir€ri ale

consiliului local:

a)hotdrdrile privind bugetul local;

b) hotnrArile privind contractarea de imprumuturi, in condiliile legii;

c) hotdr6rile prin care se stabilesc impozite qi taxe locale;

d) hotdrArile privind participarea la programe de dezvoltare judetean6, regionala, zonald sau de cooperare

transfrontalieri:

e) hotir6rile privind organizarea qi dezvoltarea urbanistici a localitiitilor qi amenajarea teritoriului;

f) hot?ir6rile privind asocierea sau coopeftuea cu alte autoritZlti publice, cu persoane juridice romane sau

strdine;

g) hotirdrile privind administrarea patrimoniului;

h) hotirdrile privind participarea cu imprumuturi, capital sau cu bunuri, dupd caz, in numele gi in interesut

colectivitiitilor locale, la infiinJarea, funcfionarea qi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii

publice qi de utilitate publicd de interes local;

i) hotdrdrile privind aplicarea de sanctiuni, in condiliile legii, pentru consilierii locali;

j) alte hotdrdri prevdzute de regulamentul de organizare gi functionare al Consiliului Local al Unitatii

Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorj ^.

^ De exemph.r, hotiir6ri privind infiintarea comisiilor speciale sau a comisiilor mixte.

(4) Consiliul local stabileqte prin majoritatea absolutd prevlzttti la art. 5 lit. cc) din Ordonanla de urgenli a

Guvemnlui w. 57 /2019, cu modificdrile qi complet?irile ulterioare, care dintre urmdtoarele subiecte se

reglementeazi in Regulamentul de organizare qi functionare al Consiliului Local al Unitatii Administrativ -

Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorj :

a) condiliile in care pregedintele de qedintd asiguri menlinerea ordinii in cadrul gedinfelor consiliului local;

b) alte atribulii qi insbrcindri pe care comisiile de specialitate le pot indeplini la nivelul consiliului local;

c) alte situalii, fati de cele prevhzute \a art. 26 alin. (2) lit. a)-d), in care consiliul local considerd absen{i

motivati a unui consilier local la gedin{ele consiliului local;

d) posibilitatea 9i modalitatea concretd prin care cetii{enii cu domiciliul sau regedinla ln
unitatea,/subdiviziunea administrativ-teritoriald respectivi pot s6 asiste la qedintele consiliului local qi/sau sd

le urmdreasci pe intemet;

e) condiliile in care pot participa la lucririle consiliului local, pot asista Ei lua cuv6ntu1, fbrn drept de vot, in

problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate: prefectul, pregedintele consiliului judelean sau

reprezentanfii acestor4 deputa{ii gi senatorii, minigtrii 9i ceilalfi membri ai Guvemului, secretarii gi

subsecretarii de stat, conducitorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor gi ale celorlalte organe



centale, conducetorii compartimentelor de resort gi conducdtorii organismelor prestatoare de servicii publice

sau de utilitate publicd din unitiilile administrativ-teritoriale, precum gi alte persoane interesate;

f) tipologia problemelor pentru care preqedintele de qedinli permite oricind unui consilier local sd rdspundd

intr-o problemd de ordin personal;

g) modalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre cei care au participat la qedinti, care semneazi

hotdrdrea consiliului local, in cazul in care pregedintele de qedin{a refuz5, in scris, sd semneze, alta decat cea

ptevdztttd \a arI. 29 alin. (3);

h) procentul aplicabil de unitatea administrativ-teritoriald referitor la indemnizatia lunard a consilierilor

locali care participd la qedinlele ordinare ori la gedin{ele extraordinare ale consiliului local sau ale comisiilor

de specialitate.

(5) Votul consilierilor locaii este individual gi poate fi deschis sau secret.

(6) Votul deschis se exprimd prin oricare dintre urmdtoarele modalit?lti:

a) prin ridicarea mdinii;

b) prin apel nominal, efectuat de preqedintele de qedinti;

c) electronic.

(7) Consiliul local hotdrdgte, la propunerea preqedintelui de qedinjd, ce modalitate de vot se va folosi. in

afara cazurilor cdnd prin lege sau prin regulamentul de organizare gi func{ionare se stabilegte o anurniti

modalitate.

(8) Consiliul local poate stabili ca unele hotiirdri sd fie luate prin vot secret. HotdrArile su qarsslsl ildifidrral

cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevdzute de lege.

(9) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(10) Redactarea buletinelor de vot trebuie si fie fhrd echivoc. Pentru exprimarea optiunii se folosesc. de

reguld" cuvinlele ,.da" sau ,.nu".

(1l)Buletinele de vot se introduc intr-o umd. La numdrarea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe

care nu a fost exprimatd optiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevdzute la alin.

(12) Abtinerile se numiri la voturile impohivd.

(13) Votarea prin apel nominal se desfEgoar[ in modul urmetor: preqedintele de gedinta explicd obiectul

votdrii qi sensul cuvintelor ,,pentru" qi ,,impotriva". Secretarul general va da citire numelui qi prenumelui

fiecdrui consilier local, in ordine alfabeticd. Consilierul local nominalizat se ridicd $i propune cuvdnhrl

,pentru" sau ,,impotrivd" in functie de optiunea sa.

(14) DacA pe parcursul desftSurnrii gedin{ei nu este intrunite majoritatea legald necesari pentru adoptarea

proiectului de hotirdre, pregedintele de qedinli amdni votarea pAnd la intrunirea acesteia.

(15) DacA in urma dezbaterilor din qedin{a consiliului local se impun modificdri de fond in conlinutul

proiectului de hotirAre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali qi cu acordul

majoritifli consilierilor locali prezen{i, pregedintele de gedin{d reffansmite proiectul de hotiirAre, in vederea

reexamin6rii de citre iniliator gi de c6tre compartimentele de specialitate.



(16) Proiectele de hotirfi respinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul

aceleiaqi qedinle.

Articolul 29

Semnarea Ei contrasemnarea hotiirdrilor consiliului local

(1) Dupd desfEqurarea gedinlei, hotdrdrile consiliului local se semneaz6 de cdtre preqedintele de qedinla qi se

contrasemneazd, pentru legalitate, de cdtre secretarul general.

(2) in cazul in care pregedintele de gedinla refuz6, in scris, sd semneze, hotdrdrea consiliului local se

semneazd de cel pujin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la gedinld.

(3) Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se realizeazd in una dintre urmdtoarele modalitili:

a) in frrnctie de configuratia politicd de la ultimele alegeri locale;

b) de unul dintre cei mai in vdrstd consilieri gi de unul dintre cei mai tineri dintre consilieri locali participanJi

Ia gedinl6;

c) prin alti modalitate stabiliti prin hotdrdre a consiliului local.

(4) Secretarul general nu contrasemneazd hotirdrea in cazul in care considerd cA aceasta este ilegald. in acest

caz, in urmdtoarea gedinti a consiliului local depune in scris gi expune in fala acestuia opinia sa motivati-

care se consemneazd in procesul-verbal al gedin{ei.

SecJiunea a 4-a

Dispozilii privind actele administrative adoptate de consiliul local

Articolul 30

Tipuri de hotirdri adoptate de consiliul local

(1) in exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile locale adoptd hotdrAri cu caracter normativ sau indiridual.

a clror evidenjd se {ine intr-un registru potrivit anexei nr. 8 la prezentul regulament.

(2) in organizarea executdrii sau executirii in concret a legii, consiliile locale adopt?i sau incheie, dupi caz, 9i

alte acte juridice prin care se nasc, se modificd sau se sting drepturi qi obligatii.

Articolul 3 I

Comunicarea gi aducerea la cunoqtinJa publici a hotir6rilor consiliului local

(1) Secretarul general comunicd hotdr6rile consiliului local prefectului in cel mult 10 zile lucrdtoare de la

data adoptdrii.

(2) Hotirdrile consiliului local se comunicd primarului.

(3) Comunicarea, insolitd de eventualele obiectii motivate cu privire la legalitate, se face in scris de cdtre

secretarul general gi se inregistreazd intr-rm registru special destinat acestui scop.

(4) HotdrArile se aduc la cunogtinla publicn qi se comunicd, in conditiile legii, prin grija secretarului general.

(5) HotdrArile, documentele qi informaJiile financiare, precum qi alte documente prev5zute de lege se

publici, pentru informare, in format electronic gi in monitorul oficial local.

Articolul 32

Hotdrfile consiliului local cu caracter normativ

( 1) HotlrArile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunogtinfa publicd.



(2) Aducerea la crmo;tinla publici a hotdr6rilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de la data

comunicdrii oficiale citre prefect

(3) in unitelile administratir-teriroriale in care cetdtenii apartindnd unei minoritlli nalionale au o pondere de

peste 20%o din numirul locuitorilor stabilit la ultimul recensdmdnt, hotdr6rile cu caracter normativ se aduc la

cunoqtin{a publici atdt in limba romdn4 c6t gi in limba minoritatii respective.

Articolul 33

Alte modalitdli de aducere la cunogtinta publicd a hot2irdrilor consiliului local cu caracter normativ

(1) Aducerea la cunogtinla publicd a hotdrdrilor cu caracter normativ se realizeazd fi prin:

a)publicare pe pagina de intemet a Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorj;

b)afiqare intr-un spatiu accesibil publicului, stabilit prin dispozilie a primarului;

c)publicare in mass-media local6.

(2) Secretarul general asigurd aducerea la cunogtinla public4 potrivit alin. (1), consemndnd pe fiecare

hot5rAre a consiliului local in parte, sub semndtura s4 modalitatea utilizatd.

Articolul 34

HotdrArile consiliului local cu caracter individual

(1) Comunicarea hoGrArilor cu caracter individual cdtre persoanele cirora li se adreseazd se face in cel mult

5 zile de la data comunicirii oficiale cdtre prefect.

(2) Hotardrile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicdrii cltre persoanele cdrora li
se adreseaz5.

(3) in unitdtile admi4istrativ-teritoriale in care cetdtenii apartinAnd unei minoritdli nafionale au o pondere de

peste 20Vo din numdrul locuitorilor, stabilit la ultimul recensdmAnt, hotdrdrile cu caracter individual se

comunic5, la cerere, gi in limba minoritiilii respective.

Articolul 35

Verificarea legalititii actelor administrative

Hotdrdrile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de cdtre prefect conform

prevederilor art. 255 din Ordonanla de urgentd a Guvemului nr. 57/2019, cu modificdrile gi completflrile

ulterioare.

Secliunea a 5-a

Folosirea limbii minoritilii nationale

Articolul 36

Folosirea limbii minoritillilor nafionale

(1) in unitjilile/subdiviziunile administrativ-teritoriale in care cetdJenii apartinAnd unei minoritiiti nationale

au o pondere de peste.2l%o &n numdrul locuitorilor, stabilit la ultimul recensdmAnt, autorit2llile

administraJiei publice locale, institutiile publice aflate in subordinea acestora, precum qi serviciile publice

deconcentrate asiguri folosirea, in raporturile cu aceqti4 gi a limbii minoritii{ii nalionale respective, in
conformitate cu pretederile Constituliei, ale Ordonanlei de urgenti a Guvemului w. 57/2019, cu

modificirile gi compleGrile ulterioare, gi ale tratatelor intemationale la care Romdnia este parte.



(2) Autoritelile adrninisu-atiei publice locale prevezute la alin. (1). prin hotdrdre, pot decide asigurarea

folosirii limbii minoritililor nalionale in unitnfle administrativ-teritoriale in care cet5{enii aparlin6nd

minoritdlilor nalionale nu ating ponderea prevdzutd la alin. (l ).

Articolul 37

Limba oficiala gi tblosirea limbii minoritililor nationale

(1) in rapornrile dintre cetileni gi autoritatile administraliei publice locale se foloseqte limba romdni.

(2) in unitdlile administrativ-teritoriale in care cetiJenii apartinAnd unei minoritdli nalionale au o pondere de

peste 20o/o din numdrul locuitorilor, stabilit la ultimul recensimdnt, in rapornrile lor cu autoritdlile

administratiei publice locale, cu aparatul de specialitate qi organismele subordonate acestora, ace$tia se pot

adresa, oral sau in scris, gi in limba minoritilii naJionale respective gi primesc rispunsul at6t in limba

romere, cAt gi in limba minoritdlii nalionale respective.

(3) in scopul exercitirii dreptului prevAzut la a1n. (2), autorit?llile administratiei publice locale, institutiile

publice aflate in subordinea acestora, precum gi serviciile publice deconcentrate au obliga{ia si pund la

dispozilia cetdtenilor apa4inend unei minoritdli nationale formulare gi texte administrative de uz cuent in

format bilingv, respectiv in limba romdni pi in limba minorit2iJii nationale.

(4) Lista formularelor 9i a tipurilor de texte administrative de uz curent, care se utilizeazd conform alin. (3).

se stabilegte prin hotirAre a Guvemului, la propunerea Departamentului pentru Relatii Interetnice elaborati

in colaborare cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorit?i1ilor Nationale, cu avizul ministerelor cu

atributii in domeniul administratiei publice, finan{e publice gi afaceri inteme.

(5) in conditiile prevdzute la alin. (2), in posturile care au atribulii privind relafii cu publicul sunt incadrate gi

persoane care cunosc limba minorit?i1ii nalionale respective

(6) Autoritii{ile administra}iei publice locale asigurd inscriptionarea denumirii localitiililor gi a institutiilor

publice de sub autoritatea lor, precum Ei afigarea anunturilor de interes public at6t in limba romAn6, c6t gi in

limba minoritilii nationale respective, in condi{iile previzute la alin. (2).

(7) Actele oficiale se intocmesc in mod obligatoriu in limba romAn5, sub sanctiunea nulitdlii.

Sectiunea a 6-a

Dispozilii privind participarea cetllenilor la procesul de elaborare qi dezbatere a proiectelor de hotiirdri

Articolul 38

Initiativa cetd{eneascd

(l) Cetatenii pot propune consiliilor locale pe a caror razd teritorialn domiciliazd, spre dezbatere gi adoptare,

proiecte de hotiirAri.

(2) Promovarea unui proiect de hotiinire se poate face de unul sau de mai multi cetiteni cu drept de vot, dac6

acesta este sustinut prin semnituri de cel putin 5% din popula{ia cu drept de vot inscrisd in Registrul

electoral cu domiciliul sau ieqedinta in unitatea administrutiv-teritoriald.

(3) Iniliatorii depun la secretarul general forma propusi pentru proiectul de hotiir&e. Proiectul se afi$eazA

spre informare pub[cn prin grija secretamlui general.

(4) Ini,tiatorii asigurd intocmirea listelor de sus$nAtori pe formulare puse la dispozitie de secretarul general.



(5) Listele de su$inAtori oryrind numele, prenumele qi domiciliul, seria gi numirul actului de identitate qi

semniturile suslindtorilor.

(6) Listele de su{initori pot fi semnate numai de ceti{enii cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu

domiciliul sau regedin{a in unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriald al cirei consiliu local urmeazi sd

dezbati proiectul 6. 6o15t6rg in sn,rzi.

(7) Dupd depunerea documentatiei gi verificarea acesteia de cdtre secretarul general, proiectul de hotirAre

urmeazi procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

Articolul 39

Principii gi reguli in asigurarea transpmentei decizionale de citre consiliul local in raporturile cu cetdtenii

(1) Pentru asigurarea transparentei decizionale in raporturile cu cetdtenii, consiliul local va respecta

urmitoarele principii :

a) informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmeaz6 si fie dezbitute de consiliul

local, precum qi asupra proiectelor de hotdr6re cu caracter normativ;

b) consultarea cetbtenilor qi a asocialiilor legal constituite la ini{iativa consiliului local, in procesul de

elaborare a proiectelor de hotdrAre cu caxacter normativ;

c) participarea activd a ceti{enilor la luarea deciziilor administrative gi in procesul de elaborare a proiectelor

de hotir6re cu caracter normativ.

(2) Se vor respecta urmdtoarele reguli:

a) gedinlele consiliului local sunt publice, in condiliile legii;

b) dezbaterile vor fi consemnate in procesul-verbal al qedintei consiliului local gi ficute publice, in condiliile

legii;

c) hotirArile de consiliu local adoptate in gedinlele consiliului local vor fi inregistrate, arhivate gi, dupd caz,

aduse la cunoqtinta publicd, in condifiile legii qi ale regulamentului de organizare $i functionare.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplici in cazul procesului de elaborare a hotErdrilor de consiliu local qi in cel al

gedinfelor in care sunt prezentate:

a) informalii privind apdrarea nalionale, siguran{a nalionald gi ordinea publici la nivel national, precum $i

deliberdrile care fac parte din categoria informaliilor clasificate, potrivit legii;

b) valorile, termenele de realizare gi datele tehnico-economice ale activit2i{ilor comerciale sau financiare,

dacd publicarea acestora aduce atingere principiului concurenlei loiale, potrivit legii;

c) datele personale, potrivit Legii nr. 190/2018 privind mdsuri de punere ln aplicare a Regulamentului (UE)

201'61679 al Parlamenhrlui European qi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec{ia persoanelor fizice

in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulalie a acestor date qi de

abrogare a Directivei 95/46lCE@egulamenhrl general privind proteclia datelor), cu modificArile ulterioare.

Articolul 40

Dispozilii privind participarea cetiitenilor la procesul de elaborare gi dezbatere a proiectelor de hotirdri



( 1 ) In cadrul proceduilr de elaba:ate a proiectelor de hotdrdre cu caracter normativ initiatonrl are obligatia,

prin intermediul secr€ttrului g€D€ral- se aduci la cunottinla publicd un anunl referitor la elaborarea unui

proiect de hotiirirc cu carcrer normatir'.

(2) Anunlul referitor la elaborarea rmui proiect de hotiirdre cu caracter normativ va fi adus la cunogtinta

publicd, in conditiile alin. (l)- cu cel pqin 30 de zile inainte de supunerea sprc ualizi. avizare gi adoptare de

citre autoritiilile administra+iei publice locale. Anunlul va cuprinde referahrl de aprobare al iniliatorului

privind necesitatea adoptiirii hotirdrii cu caracter normativ propus, textul complet al proiectului de hotdr6re

cu caracter normativ respectiv. preclm gi termenulJimitS, locul gi modalitatea in care cei interesati pot

trimite in scris propuneri, sugestii. opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotiir6re cu caracter

normativ.

(3) Anunful referitor la elaborarea unui proiect de hot?lrire cu caracter normativ cu relevanJi asupra mediului

de afaceri se transmite prin grija secretarului general asociatiilor de afaceri gi altor asociafii legal constituite,

pe domenii specifice de activitate, in termenul prevdzut la alin. (2).

(4) La publicarea anunfului ini{iatoml proiectului de hotdrdre cu caracter normativ va stabili o perioadd de

cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiechrl de hotiirdre cu

caracter normativ supus dezbaterii publice.

(5) Primarul va desemna o persoana din cadrul aparatului de specialitate, responsabila pentru relalia cu

societatea civild, care sd primeascd propunerile, sugestiile gi opiniile persoanelor interesate cu pritire la

proiectul de hotirAre cu caracter normativ propus.

(6) Proiectul de hotir6re cu caracter normativ se transmite spre analizd gi avizare autoritii{ilor publice

interesate numai dupd definitivare, pe baza observaJiilor pi propunerilor formulate potrivit alin. (4).

(7) Initiatorul proiectului de hotdrdre cu caracter norrnativ este obligat sd otgantzeze o intlilnire in care si se

dezbati public proiectul de hotirdre cu caracter normativ, daci acest lucru a fost cerut in scris de cetre o

asocialie legal constituitE sau de cdtre o altd autoritate publicd.

(8) in toate cazurile in care se organize azd int lnili pentru dezbateri publice, acestea trebuie sd se desfiigoare

in cel mult 10 zile de la publicarea datei qi locului unde urmeazd sd fie organizate. Initiatonrl proiectului de

hotirAre cu caracter nomativ trebuie sd analizeze toate recomanddrile referitoare la acesta.

(9) in cazul reglementirii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea

de solulii imediate, in vederea evitdrii unei grave atingeri aduse interesului public local, proiectele de

hotirdre cu caracter normativ se supun. adoptdrii in procedura de urgenj5 prevdzutii de reglementiirile in

vigoare.

(10) Pentru proiectele de hotirdre cu caracter normativ propuse prin inijiativd cetlleneascd obligafiile

menlionate la alin. (1), (4) gi (7) se realizeazd prin grija secretarului general.

(11) Ini{iatorul proiectului de hotdr6re cu caracter nomrativ este obligat s[ justifice in scris nepreluarea

recomanddrilor formulate qi inaintate in scris de cetiteni ;i asocialiile legal constituite ale acestora.

Articolul 41

Participarea persoanelor interesate la lucrdrile qedinlelor publice ale consiliului local



(1) Participarea persoanelor interesate la lucrSrile gedintelor publice ale consiliului local se va face irr

condiliile art. 27- cu respectarea prealabild a urmdtoarelor etape:

a) amrnful privind qedinta consiliului local se afigeazi la sediul consiliului local, pe pagina de intemet a

uniti{iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale sau se transmite cdtre mass-media, dupd caz, cu cel putin 3 zile

inainte de desliigurarea gedintelor ordinare qi cu cel pu\in 24 de ore inaintea qedinfelor extraordinare

convocate in termen de 3 zile, cu excep{ia situaliilor in care consiliului local este convocat de indatd in

gedinte extraordinare;

b) acest anunt trebuie adus la cunogtinla cetAlenilor gi a asocia{iilor legal constituite care au prezentat

sugestii gi propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la proiectele de hotirdre cu caracter

normativ care urmeazd sd fte dezbdtute in qedinla consiliului local;

c) anun{ul va con}ine data, ora qi locul de desf5.Eurare a qedinJei consiliului local, precum qi proiectul ordinii

de zi.

(2) Consiliul local poate hot5ri ca gedin{ele consiliului local si fie inregistrate in condititle art.27 alin. (2) lit.

c) gi art. 28 alin. (4) lit. d). Este interzisa inregistrarea video/audio a sedintelor Consiliului local, atat de catre

membrii Consiliului local cat si de invitati sau oricare alti participanti, fara acordul presedintelui de sedinta.

Articolul 42

Dreptul persoanelor interesate la inregistririle gedintelor consiliului local

in temeiul art.27 alin. (2) lit. c) 9i ale art. 28 alin. (4) lit. d), irnegistrnrile gedinlelor consiliului local vor fi

ftcute publice, la cerere, in conditiile legislaliei privind liberul acces la informaliile de interes public.

Articolul 43

Delegatul sdtesc

(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleqi in consiliile locale sunt rcprezentz;ti la qedinfele

consiliului local de un delegat sdtesc. Delegatul sAtesc este asimilat aleqilor locali.

(2) Delegatul s6tesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, in termen de 20 de zile de Ia data

constituirii acestuia, de o adunare sateascd, convocati de primar cu cel putin 15 zile inainte qi desfigurati in

prezenja primarului sau a viceprimarului gi a secretarului general al unitdtii administrativ-teritoriale.

(3) Alegerea delegatului sdtesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenti la aceastii adunare, consemnatd

intr-un proces-verbal care se prezintd in prima gedin{i a consiliului local. La adturarea slteasci pot participa

toti cetEtenii cu drept de vot din satul respectiv.

(4) incetarea de drept a mandatului delegatului sdtesc are loc in urmAtoarele situalii:

a) demisie;

b) validarea, in calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul in satul al cdrui delegat este;

c) schimbarea domiciliului intr-un alt sa! inclusiv ca unnare a reorganizdrii unitatii administrativ-teritoriale

respectrve;

d) condamnarea prin hoGr6re judecdtoreascE rlmasd definitivS, la o pedeapsd privativi de libertate,

indiferent de modaliratea de individualizare a pedepsei;

e) punerea sub interdiclie judecatoreascd;



- f; pierderea drepturilor electorale:

g) deces.

(5) in situatiile prevezute la alin. (4) se alege un nou delegat s6tesc, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3),

care se aplicd in mod corespunzetor.

(6) Adunarea sdteasc6, convocati de cdtre primar, poate hotiri oric6nd eliberarea din funcjie a delegatului

sdtesc Ai alegerea, in termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane in aceast[ funcJie, in condiliile

alin. (2) care se aplici in mod corespunz5tor.

(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintd, delegalii sdtegti sunt invitali in mod

obligatoriu. Delegalii sdtegti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele discutate, opinia acestora

fiind consemnatd in procesul-verbal al qedintei.

Articolul 44

Adundrile cetd{enegti

(1) Cetitenii comunei sau oraqului pot fi consultafi qi prin adunari cetiteneqti organizl:te pe sate, in mediul

rural, qi pe cartiere sau strdzi, in mediul urban.

(2) Convocarea qi organizarea adunirilor cetdtenegti se fac de cdtre primar, la iniliativa acestuia ori a unei

treimi din numdrul consilierilor in functie.

(3) Convocarea adundrii cetitenegti se face prin aducerea la cunoqtinta publici a scopului, datei Si a locului

unde urmeazd sd se desfiqoare aceasta.

(4) Adunarea cetAteneascA este valabil constituitii in prezenta majoritdtii cet?itenilor cu drept de vot ti adoFe

propuneri cu majoritatea celor prezenti.

(5) Propunerile se consemneazi intr-un proces-verbal gi se inainteazi prirnarului, care le supune deziaterii

consiliului local in prima qedin{5" in vederea stabilirii modalitEtilor concrete de realizare qi de finanJare, dacd

este cazul.

(6) Solutia adoptati de consiliul local se aduce la cunoqtinJa publicd prin grija secretarului general.

Capitolul V

Dizolvarea consiliului local

Articolul 45

Situa{iile de dizolvare a consiliului local

(1) Consiliul local se dizolvl de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolv[ de drept:

a) in cazul in care acesta nu se lntrunegte cel pufin intr-o gedin{6 ordinard sau extraordinarb, pe durata a patu

luni calendaristice consecutive. deqi a fost convocat conform prevederilor legale;

b) in cazul in care nu a adoptal nicio hotiir6re in 3 gedinle ordinare sau extraordinare linute pe durata a patru

luni calendaristice consecrltive:

c) in cazul in care nrminrl consilierilor locali in functie este mai mic decdt jurndtatea numdrului membrilor

consiliului local gi nu a prnur fi completat cu supleanli in conditiile art. 6.

(2) Primarul. secretuul general, prefectul sau orice alti perso"ni interesati sesizeazi instanta

de contencim ertrniniq?rir- cu pirire la cazurile preldzute la alin. (l). Iastznla analizeazZ situalia de fapt qi



se pronuntrA cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotdr6rea instantei este definitivd !i se comunicd

prefectului .

Articolul 46

Referendumul local

(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in condiliile legii. Referendumul se

organizeaza, ca trmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel pulin 25% din numbrul cetijenilor cu

drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau reqedin{a in unitatea administrativ-teritoriald.

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele gi prenumele, data gi locul na;terii, seria gi

numdrul buletinului sau ale cd4ii de identitate gi semndtura olografE ale cetitenilor care au solicitat

organizarea referendumului.

Articolul 47

Or ganizar ea r eferendumului local

(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suport2l din bugetul unitdlii administrativ-

teritoriale.

(2) Referendumul local este organizat de cdtre o comisie numitii prin ordin al prefectului, compusd dintr-un

reprezentant al prefecnrlui, c6te rm reprezentant al primarului, al consiliului local gi un judecdtor de la
judecdtoria in a cdrei ruzd teitoriald se afld unitatea administrativ+eritoriald in cauzi. Secretariatul comisiei

este asigurat de institutia prefectului.

(3) Referendumul local este valabil dacd s-au prezentat la ume cel pulin 30% din numdrul total al locuitorilor

cu drept de vot iascrigi in Registnrl electoral cu domiciliul sau regedinta in unitatea administrativ-tedtoriale.

Activitatea consiliului local inceteazi inainte de termen dacd s-au pronuntat in acest sens cel putin jumitate

plus unu din num5rul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat in

condiliile legii.

Articolul 48

Organizarea alegerilor dupd dizolvarea consiliului local sau dupi validarea rezultatglui referendumului

(1) in termen de maximum 90 de zile de la rdmdnerea definitivd a hotilrf,rii judecdtoregti prin care s-a

constatat dizolvarea consiliului local sau, dupd caz, de la validarea rezultatului referendumului se

otganzeazd alegeri pentru un nou consiliu local.

(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de cdtre Guvem, la propunerea

autoritiltilor cu atributii in organizarea alegerilor locale, pe ba"a solicitdrii prefectului.

Articolul 49

Rezolvarea treburilor publice curente in cazul dizolvdrii consiliului local

(1) Pena la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenta acestuia, secretarul general rezolvd

problemele curente ale comunei, oragului sau municipiului, cu respectarea competenlelor gi atribufiilor ce ii
revin, pohivit legii.

(2) in situalia exceptionald in care consiliul local a fost dizolvat in condifiile art. 45, primarul se afld in
imposibilitarca exercitarii atribu{iilor sale ca urmare a incetiirii sau suspenddrii mandatului s6u ori a altor



situatrii pre\'5zute dr l€e- ia fimc1ia de secretar general al unit.dliilsubdiviziunii adminishativ- teritoriale este

vacantA. prefectul nume5te prin ordin o persoane prin detagare, in condiliile pdrfii a VI-a titlul II din

Ordonanla de wgenli a Gw-emului ra.5712019, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, care sd exercite

atributiile de secretar general al unitafi/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele

curente ale comunei. ora5ului sau municipiului, p6nd la ocuparea functiei publice de conducere de secretar

general al unitdlii/suMiviziunii administrativ-teritoriale in condiliile legii.

(3) Persoana desemnate potrivit prevederilor alin. (2) trebuie si indeplineascd condiliile de studii qi vechime

in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea func{iei de secretar general al unitiiliilsubdiviziunii

administrativ-teritoriale prevSzute la partea a III-a titlul VII qi la purtea a VI-a titlul II din Ordonanta de

urgentd a Guvemuld w. 57 /2019, cu modificdrile gi complet5rile ulterioare.

(4) in situalia prevdzuti la alin. Q), prin exceptie de la prevederile pdrlii a VI-a titlul II din Ordonanta de

urgentd a Guvemului nr. 57/2019, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, concursul pentru ocuparea

funcliei publice de conducere de secretar general al comunei, al oragului sau al municipiului, dupd caz, se

or ganizeazd de institu{ia prefectului.

(5) Numirea in functia de secretar general al comunei, al oragului sau al municipiului, dupd caz, se face. in

situalia prevezutd la alin. (2) sau in situalia in care procedura de organizare a concursului a fost demaratii

anterior situatiei exceptionale prevdzute la alin. (2), de citre prefect, dacd nu a incetat situalia care a

determinat imposibilitatea exercitdrii ahibuliilor de cdtre primar.

Capitolul VI

Dispozilii privind exercitarea mandatului de consilier local

Sectiunea I

Exercitarea mandahrlui de consilier local

Articolul 50

Mandatul aleqilor locali

Mandatul consilierului local este de 4 ani gi se exercitd in condiliile legii.

Articolul 51

Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unit2i{ii administrativ-teritoriale

Consilierii locali imputerniciti sd reprezinte interesele unitilii adminishativ-teritoriale in societiiti, regii

autonome de interes local gi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnali, prin hot[rAre a

consiliului local, in condiliile legii, cu respectarea regimului incompatibilitiililor aplicabil qi a configuratiei

politice de la ultimele alegeri locale.

Articolul 52

Reprezentarea in asocia{iile de dezvoltare intercomunitard gi la nivelul operatorilor regionali

Comunele, oraSele $i muhicipiile sunt reprezentate de drept in adundrile generale ale asocialiilor de

dezvoltare intercomunitard qi in adundrile generale ale operatorilor regionali qi locali de cdtre primari.

Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanti ai unitdlilor administrativteritoriale in adundrile generale



viceprimarilor- adninisraila pilici- gecum gi oriciror alte persoane din aparatul de specialitate al

primanrlui sau din ca&ul a:i ilciu4ii publice de interes local.

Articolul 53

Suspendarea mandatului & oonsilier local

(l) Mandatul de consilier local se suspendi in urmdtoarele situalii:

a) a fost dispusd mesura arestirii Fetenti\ e;

b) a fost dispusd misura arcmrlui la domiciliu:

c) a fost insdrcinat de cetre consiliul din care face parte, de c6tre Guvem sau de c6tre Parlament cu

exercitarea unei misiuni in lard sau in strdinetate.

(2) Mdsurile prevdzute la alin. (l) lit. a) Si b) dispuse in condijiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de

procedurd penal6, cu modificdrile gi completiirile ulterioare, se comunicd de indatii de cdtre instanJa de

judecat6 prefectului cme, prin ordirU in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constatii

suspendarea mandatului.

(3) Documentele corespunzdtoare situaliei previzute la alin. (l) lit. c) se comunic6 de cltre emitent, in

termen de 5 zile lucrdtoare de la desernnare, secretarului general pi primarului, iar in prima gedinti ulterioari

comunicirii consiliul local ia act de aceastd situalie, prin hotirere.

(4) Suspendarea dureazd pAnd la incetarea situaliei previzute la alin. (1).

(5) Ordinul de suspendare emis pentru situatiile previzute la alin. (1) lit. a) gi b), respectiv hotiirSrea prin

care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in conditiile alin. (1) lit. c) se comunice de indat i
consilierului local, in termen de maximum 48 de ore de la erniterea ordinului, respectiv hotiir6rii consiliului,

dupd caz.

(6) in cazul in care faii de consilienrl local, al cdrui mandat a fost suspendat in condiliile alin. (1) lit a) Si b),

a fost dispusd clasarea ori renuntarea la urmdrirea penald sau instanta judecitoreascd a dispus achitarea sau

incetarea procesului penal, acesta are dreptul la despdgubiri, in condiliile legii.

Articolul 54

Suspendarea maadahrlui viceprimarului

(1) Mandatul viceprimarului se suspendi de drept in urmdtoarele situalii:

a) a fost dispusi misura arestiirii preventive;

b) a fost dispusd mdsura arestului la domiciliu.

(2) Mdsurile prev5zute la alin. (l), dispuse in conditiile Legii nr. 13512010 privind Codul de procedurl

penalS" cu modificlrile qi completiirile ulterioare, se comunicd de indatd de cdtre instanla de judecat?i

prefectului, care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constate suspendarea

mandatului.

(3) Ordinul de suspendare se comunicd, in termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.

(4) Suspendarea dureazd p6nd la incetarea situaliei previzute la alin. (1).



(5) In cazul in care fap de viceprimarul suspendat din funcjie a fost dispusd clasarea ori renun{area la

urmirirea penali sau instanla judecitoreasci a dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are

dreptul, in condiliile legii. la ptata drepturilor salariale corespunzetoare perioadei in care a fost suspendat.

Articolul 55

incetarea mandatului de consilier local

(1) Calitatea de consilier local inceteazi la data declardrii ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local inceteazi de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in

urmdtoarele cazuri:

a) demisie;

b) constatarea gi sanctionarea, in condiliile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea fimcliilor 9i

demnitdlilor publice, pentru modificarea gi completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea pi

functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum qi pentru modificarea gi completarea altor acte

normative, cu modificdrile gi complet5rile ulterioare, a unei stiiri de incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului intr-o alti unitate administrativ-teritoriald. inclusiv ca urmare a reorsanizerii

acesteia;

d) lipsa nemotivatd de la mai mult de 3 gedinte ordinare gi/sau extraordinare consecutive ale consiliului-

desfhgurate pe durata a trei luni calendaristice;

e)lipsa nemotivatd de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determind

imposibilitatea desfiqurdrii, in conditiile legii, a qedinlelor ordinare gi/sau extraordinare;

f) imposibilitatea exercitiirii mandatului pe o perioadi mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor

prevdzute de lege;

g) condamnare4 prin hotir6re judecitoreascd rdmasd definitivd, la o pedeapsd privativd de libertate.

indiferent de modalitatea de individualizare a executirii pedepsei;

h) punerea sub interdictie judecdtoreasci;

i) pierderea drepturilor electorale;

j) pierderea calitdlii de membru al partidului politic sau al organizaliei minorititilor na{ionale pe a cdrei list6

a fosl ales:

k) condamnarea prin hotir6re judecdtoreascd rdmasi definitivA pentru slv6rgirea unei infractiuni electorale

pe durata procesului electoral in cadrul ciruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicatd Si de modalitatea de

individualizare a executiirii acesteia;

l) deces.

(3) Data incetdrii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-0 qi l), este data apari{iei

evenimentului sau a implinirii condiliilor care determind situaJia de incetare, dupd caz.

(4) Data incetdrii de drept a mandatului, in cazul prevEzut la alin. (2) lit. b), in situalia in care legalitatea

raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost conteshta, este data

expirdrii perioadei in care consilierul local are dreptul si conteste raportul de evaluare, in conditiile Legii nr.

176/2010, cu modificirile qi completirile ulterioare.



(5) Data incetiirii de drept a mandatului in cazul prevdztl/-la alin. (2) lit. j) este data comunicirii citre prefect,

secretarul general 9i cdtre consilierul local a hotirdrii forului competent si decidi asupra excluderii unui

membru al partidului politic sau a organizaliei cetiilenilor apartinind minoritiililor nationale pe a cirei listi
consilierul local a fost ales, in situalia in care legalitatea acesteia nu a fost contestatS.

(6) in situaliile prevezute la alin. (2) lit. a), c)-f) qi l) constatarea incetdrii de drept a mandatului de consilier

local, precum gi vacantarea locului de consilier local se realizeazd printr-o hotirlare de constatare a autorittilii

deliberative respective, la propunerea primarului ori, dupi caz, a oricdrui alt ales local, adoptatd in prima

gedinld des{Eguratd dupd aparitia evenimentr.rlui. Hotdrdrea autoritdlii deliberative este comunicatd de indatd

judecdtoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in conditiile art. 8, precum gi consilierului local.

Aceastd hotir6re nu se supune la vot, aceasta fiind de constatare a unei st6ri de fapt.

(7) Consiliul local are obligatia de a adopta hotirdrea prevdzutd la alin. (6) in termen de 30 de zile de la

introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar qi de secretarul general cu

privire la una dintre situatiile prev5zute la alin. (2) lit. a), c)-f) qi l). in termen de maximum 10 zile de la

expirarea termenului stabilit pentru consiliul local constatarea incetiirii mandatului, precum qi vacantarea

locului de consilier local se realizeazd de cdtre prefect prin ordin, in baza referatului constatator comunicat

de cdtre secretarul general, in situalia neadoptiirii acestei hot2lrdri de cdtre consiliul local, dup[ caz.

(8) in situaliile prevSzute la alin. (2) lit. b), g)-k), constatanea incetirii de drept a mandatului de consilier

local, precum qi vacantarea locului de consilier local se fac de c[tre prefect prin ordin, in termen de

maximum 30 de zile de la data inqtiinJnrii transmise prefectului de cdtre autoritatea responsabile de

asigurarea integritAlii in exercitarea demnitAlilor qi functiilor publice qi prevenirea coruptiei institulionale sau

de cetre instanld, dttpd caz.

(9) Ordinul prefectului emis in situatiile previzute la alin. (7) qi (8) se transmite de indatd judecitoriei

competenle si valideze mandatul supleantului, in condifiile art. 8, consilierului local gi secretarului general.

(10) Hotirfirea consiliului are la bazA, pentru situaliile previzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) qi l), un referat

constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparilia evenimentului $i semnat de primar gi de secretarul

general. Referatul este insolit de acte justificative.

(11) Ordinul prefectului are la bazd, pentru situatiile prevdzute la alin. (2) lit. g), i), k), inqtiintdrile transmise

prefectului de cdlre instan{6.

(12) in cazul prevdzut la alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data comunicdrii hotArArii fonrlui

competent sd decid6 asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a orgariz:;\iei cetiitenilor

apartinAnd minorititilor nationale pe a cdrei listi consilierul local a fost ales, prefectul constati, prin ordin,

incetarea mandatului consilierului local inainte de expirarea duratei normale a acestuia qi declard vacant

locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de indat?i judecitoriei competente sd valideze

mandatul supleantului, in conditiile art. 8, consilierului local gi secretarului general.

(13) in cazurile prevazute la alin. (2) lit. c)-f), hotirdrea poate fi atac,atd de consilierul local in cauzd la

instanJa de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. InstanJa se pronuntd in termen de



cel mult 30 de zile- afiind aflizbiln procedura de regularizare a cererii. In acest caz, procedura prealabild

nu se mai efectueazn- ia bc#drea primei instanle este definitivi.

(14) in toate cazurile- hottuforea instanlei se cornunicd pirfilor, prefectului gi secretarului general, care are

obligatia afi$irii acesreia la sediul unitiilii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, in termen de maximum

doud zile de la comunicare.

(15) Funclia constatatii vacantii in condiliile alin. (6)-(8) se completeazd cu supleantul desemnat de partidul

politic, alianla politicii sau alianla electorald respectivd" care este validat gi depwre jurimdntul, in condiliile

aft. lI7 din Ordonanla de urgen{i a Guvemului nr. 5712019, cu modificirile gi completirile ulterioare,

ulterior rimdnerii defrnitive a hotir6rii instantei.

(16) incetarea mandatului de consilier local in cazul schimbdrii domiciliului in alti unitate administrativ-

teritoriald poate interveni numai dupd efectuarea in actul de identitate al celui in cauzd a menliunii

corespunzAtoare, de cdtre organul abilitat potrivit legii.

(17) incetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se constati in prima gedinti a consiliului

desfdgurati dupi aparilia evenimentr,rlui qi in baza demisiei scrise inaintate secretarului general, primarului gi

pregedintelui de qedintd. Hot?irirea consiliului prin care se ia act de demisie gi se declard vacant locul

consilierului local se comunicd de indati judecdtoriei competente si valideze mandatul supleantului, in

condiliile art. 8.

(18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) 9i k) devin aplicabile numai dupi rdmdnerea definitivd a hotir6rii

judecdtoregti. in aceste cazuri, data respectivA este gi data 1a care inc etlaz de drept mandatul.

(19) in situatia in care este contestatd legalitatea actului prevdzut la alin. (4) sau a hotir6rii prevdzute la alin.

(5), data lncetdrii de drept a mandahrlui este data rdmdnerii definitivd a hotirdrii judecdtoreqti.

(20) De la data incetirii mandatului, consilieml local respectiv:

a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru gedinfele autoritiifii

deliberative din care face parte;

b) nu mai poate paxticipa la vot in cadrul qedinfelor autoritefi deliberative din care face parte, precum gi in

cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

c) nu mai are dreptul la indemnizalia 1unar6.

Articolul 56

incetarea mandatului de viceprimar ca urmare a incetdrii mandatului de consilier

(1) incetarea mandatului de consilier, in conditiile art. 55 alin. (2), are ca efect incetarea de drept, la aceeagi

datd, 9i a mandatului de viceprimar.

(2) Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberdrii acestuia din funcfie in condiliile

art. 11.

Sectiunea a 2-a

Drepturile aleqilor locali

Articolul 57

Legitima{ia qi semnul distinctiv ale aleqilor locali



(1) Dupd alegerea viceprimarului. acestuia i se inmdneazi legitimalia- semnati de primar, precum qi un semn

distinctiv al calitalii de viceprimar. Legitimalia viceprimarului este inmdnatii de cltre secretarul general.

(2) Dupi declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor in functie li se elibereazd o legitimalie

ca.re atesti calitatea de membru al consiliului local, semnatd de primar, qi primesc un sernn distinctiv al

calidlii lor de reprezentanti alegi ai colectivitdlii locale, pe care au dreptul sd il poarte pe intreaga duratd a

mandatului.

(3) Modelul legitimaliei de viceprimar qi de consilier local qi modelul semnului distinctiv pentru aceqtia se

stabilesc prin hot5r6re a Guvemului.

(4) Cheltuielile pentru confectionarea legitimaJiilor, semnelor distinctive, respectiv a egarfelor se supoftA din

bugetul local.

(5) Legitimatia qi sernnul distinctiv se pot p6stra, dupd incetarea mandahrlui, cu titlu evocativ.

(6) Eqarfa in culorile drapelului nalional al Romdniei se poafiA in mod obligatoi,t la Zira Nalionald a

RomAniei, la solemnittili, receptii, ceremonii publice gi la celebrarea cdsdtoriilor, indiferent de locul de

desfbgurare a acestora.

Articolul 58

ProtecJia aleqilor locali

(1) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru solulionarea gi gestionarea treburilor

publice in interesul colectivitdtii locale pe care o reprezinti este garantat?i.

(2) Alegii locali nu pot fi tragi la rdspundere juridic5 pentru opiniile politice exprimate in exercitarea

mandatului.

(3) Re{inerea, dispunerea mdsurii arest5rii preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea in judecati

penal5 a alegilor locali, precum gi faptele sivArqite care au determinat luarea mdsurilor se aduc Ia cunottinla

atat autoritdlii administraliei publice din care fac parte, c6t qi prefectului, in termen de cel mult 24 de ore. de

citre organele care au dispus misurile respective.

(4) Pe intreaga durati a mandatului, aleqii locali se considerd in exerci{iul autorit?l}ii publice 9i se bucurd de

proteclia prevAzutd de lege.

(5) De aceeagi protectie prevdzttti la alin. (4) beneficiazi qi membrii familiei alesului local - sot, sotie gi

copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmdregte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra

alesului local in legdturd cu exercitarea mandatului sdu.

Articolul 59

Grupurile de consilieri locali

(l) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in functie de partidele sau alianJele politice pe a1e ciror liste

au fost alegi, dacl sunt in numdr de cel pulin 3.

(2) Consilierii locali care nu indeplinesc conditiile prevdzute la alin. (1) pot constitui un gnrp prin asociere.

(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritefi membrilor

grupului. Denumirea componenla gi conducerea grupului politic se tlansmit secretarului general care

informeazd consiliul local asupra grupurilor politice formate.



.$1lg'caaL.*n- ,I r 5 rl r se aFlica ti consilierilor independenli.

5 : csiid ir:rd nu Fr:rr lbrma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu

a !lrri.E.: -r'-iFJ de r oturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel pulin un consilier.

.r '- ::-:: ::zi.lnarii- doui sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliul local sau care au deja

::;tr-=r-:i ;:upuri. pot forma un grup distinct.

- #n::ul- in func1ie de disponibilitate, pune la dispozilia grupurilor politice spaliile gi logistica necesare

Jes+urtuii acti\-itdtilor politice in vederea exercitdrii atributiilor legale qi regulamentare.

-\nicolul 60

Raporn-rrile de muncd sau de serviciu detinute anterior

(1) Pe perioada exercitirii mandatului de viceprimar se suspendd contractul de munc6, respectiv raportul de

serviciu al acestuia, in cadrul unei institulii sau autoritali publice ori in cadrul regiilor autonome sau

societdtilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unitalilor administrativteritoriale, cu excepfia

situaliilor prevdzute de lege.

(2) Consilierul local, al cdrui rapott de serviciu ori contract individual de muncl este suspendat, in condi{iile

legii, la data inceperii exercitirii mandatului, iqi reia activitatea in executarea aceluia$i raport de serviciu sau

contract individual de muncd, dupd caz,la incetarea mandatului de consilier local.

(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncd sau a actului de numire cadrele didactice,

cercet6torii qtiin{iftci, persoanele care de}in functii sau desfEsoard activitif in domeniul creatiei literar-

artistice.

(4) in functiile detinute de persoanele ale cdror contracte de muncd sau acte de numire au fost suspendate

potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe duratd determinat5.

(5) La incetarea mandatului de viceprimar, persoanele in cauzi igi reiau activitatea in executarea acelora;i

contracte de muncd sau raporturi de serviciu, dttpd caz. La stabilirea clasei gi a gradului de incadrare se iau ia

calcul ti perioadele lucrate in fi.rncliile de demnitate publici alese.

(6) in cazul in care conducerea persoanei juridice refuzd reluarea activitilii in functia de{inutii anterior

alegerii, persoana in cauzd se poate adresa instantei de judecatd competente, cererea fiind scutitii de taxa de

timbru judiciar.

(7) Persoanelor prevazute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncd pentru motive

ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data incet?irii mandatului, cu exceptiile prev[zute de lege.

Articolul 61

Indemnizatia

(1) Pentru participarea la $edinlele consiliului gi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la

o indemnizaJie lunard. Viceprimarilor nu li se acordd indemnizalie pentru participarea la qedinle.

(2) lndemnizalia lunari pentru consilierii locali care participd la gedintele ordinare ori la qedinJele

extraordinare ale consiliului local qi ale comisiilor de specialitate este in cuantum de p6nd la l0% din

indemnizatia lunar[ a primarului, in condiliile Ordonanlei de urgenli a Guvemului w. 57 /2019, cu



modificirile $ co@trine dulne- respectil ale regulamentului de organizare qi funclionare a autoritilii

deliberatire-

(3) Consilierii locali au &rytul la indemnizalia lunard doar dacd participi la cel putin o qedin{i a autoritiilii

deliberative qi o gedinp a comisiei de specialitate. pe lunE, desfagurate in condiliile legii.

(4) Consilierii locali au drcpul la deconurea- in condiliile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea

mandatului, respectiv plara cheltuielilor de transporl cazare, indemnizalia de delegare sau deplasare, dupd

caz, precum gi a altor cheltuieli prefezute de lege. altele decdt indemnizatia prevnzutii la alin. (l).

(5) Indemnizatia lunard pentm consilierii locali care participn la gedintele consiliului local 9i ale comisiilor

de specialitate se calcule"zd dupl forrnula:

T_L : a x I_P x (0,65 x P_CLA.I_$CL+ 0,35 x P_CSA{_gCS),

unde ,,IJ " este indemnizafia lunarl pentru consilierul local; ,,a" este procentul stabilit de consiliul local,

care este mai mic sau egal cu l0% din indemniza\ialtnarl" a pimarului (I_P); ,,1P" este indemnizatia lunard

a primarului; ,,P _CL" este numdrul de participiri ale consilierului local la qedinlele consiliului local din luna

respectivi; ,,P_CS" este numirul de participdri ale consilierului local la qedinlele comisiilor de specialitate

din care face parte din luna respectivd; ,,N_$CL" reprezintd num6rul qedintelor ordinare gi extraordinare ale

consiliului local din luna respectiv[; ,,N_$CS' reprezint6 numirul qedintelor comisiilor de specialitate din

care face parte consilierul local din luna respectiva.

(6) Plata indemnizaliilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) qi (3) se efectueaza exclusiv din veniturile

secliunii de functionare din bugetul unitil{iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale.

(7) Prevederile alin. (1)-(a) se aplicd in mod corespunzitor qi delegatului sitesc.

(8) Consiliul local poate hotdri diminuarea cuartumului indemnizafiei prevdzute la alin. (2) gi a cotei in care

se face decontarea conform prevederilor alin. (4), in concordantn cu posibilitilile de finanlare.

(9) Drepturile bdnegti cuvenite aleqilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, in

conditiile legii.

(10) Consilierii locali pi deleganrl sdtesc care participd la Eedintele dd,consiliu local, organizate in tirnpul

programului de 1ucru, se consideri invoifi de drept, fbrd a le fi afectat salariul gi celelalte drepturi ce le revin,

potrivit legii, de la locul de munci.

Anicolul 62

Dreptul de initiativi in promovmea actelor administrative

Alegii locali au dreptul de ini{iativd in promovarea actelor administrative,Lindividual sau in grup.

Articolul 63

Transportul

Alegii locali care folosesc autoturismul proprietate personald sau mijloacele de transport in comun pentru a

se deplasa din localitatea in care domiciliazA in localitatea in care se desfrgoard qedinja consiliului local sau

a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.

Articolul 64

Formarea orofesionali


