
PROIECT DE HOTARARE
ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMLINA BALE$TI
PRIMAR

. HorAnAnE
privind aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare

a Consiliului Local al Unitatii Administrativ -Teritoriale
Comuna Balesti, judetul Gorj

Consiliul Local al comunei Bilegti, jude{ul Gorj, intrunit in
qedin{i ordinarS;

Avand in vedere :

-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Balesti;

-Raporful de speciali tate al Compartimentului Urbanism si

Amenaj uiru Teritoriului- din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

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

orientativ aI statutului unitdlii administrativ-teritoriale, precum qi a

modelului orientativ aL regulamentului de organrzate 9i funclionare a

consiliului local
-Adresa Institutiei Prefectului-Judetul Gorj nr. I 508 102.02.2021

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balesti;

tntemeiul art. rz9 alii,2lit.a) si alin.3 lit.a), art. 133 alin.l, art.139 si

art.196 alin.l) lit.a) din Ordonan{a de Urgen!6 a Guvernului nr. 5712019

privind Codul Administrativ, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

HorAnA$rn

Art.l. Se aproba Regulamentul de organizare 9i funclionare a

Consiliului Local al Unitatii Administrativ-Teritoriale Comuna Balesti,

judetul Gorj, conform Anexei care face parte integranta din prezenta

hotarare.

Artt.2. Consilierii locali si secretarul gener al al comunei vor duce la

indeplinire prevederile pr ezentei hotarari'
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ROMANIA
JUDETIJL GORJ
COMLTNA BALESTI-

-PRIMAR-

Ia proiectut de hot"'#:fiilt*;il:ffia Reguramenrurui de
organi zare qi funcfionare a Consiliului Local al Unitatii
Administrativ -Teritoriale Comuna Balesti, judetul Gorj

Primarul comunei Balesti, judetul Gorj, domnul jr.
L|NGUREANIJ MADALIN-ION, in baza drepturilor si
atributiunilor conferite de art. 136, alin.(1) din OIJG nr. 5712019
privind Codul Administrativ, supun spre analiza si dezbatere
Consiliului Local Balesti intrunit in sedinta ordinara, proiectul de
hotarare privind aprobarea Regulamentului de organi zare gi

funclionare a Consiliului Local al lJnitatii Administrativ-
Teritoriale Comuna Balesti, judetul Gorj.

Potrivit art.I29 alin 2 si 3 Atribuliile consiliului local
(2) Consiliul local exercitd urmdtoarele categorii de atribufii:
a) atribulii privind unitatea administrativ-teritoriald, organizarea
proprie, precum qi organi zarea gi funclio narea aparatului de

specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local gi

ale societdlilor gi regiilor autonome de interes local;
(3) In exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. a), consiliul

local:
a) aprobd ( . ) regulamentul de organi zare qi funclionare a

consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobd un
model orientativ al statutului unitdlii administrativ-teritoriale,
precum gi un model orientativ al regulamentului de organi zare qi

funclionare a consiliului local;

Avand in
Balesti, adoptarea

vedere cele prezenta$
proiectului in forffiln

P
Jr. LINGUBdA

\_./

solicit Consiliului Local



ROMANIA

IUDETUL GORJ

PRIMARIA COMUNEI BALESTI

RAPORT DE SPECIALITATE

ra proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de

organizaregifuncaionareaConsiliuluiLocalalUnitatii
Administrativ -Teritoriale comuna Balesti' iudetul Gori

Inbazaprevederilorart.l'36,alin'[B)dinOUGnr.5712019
privind codul Administrativ, compartimentul urbanism si Amenajarea

Teritoriului din aparatur de speciaiitate al primarului comunei Balesti a

luat in discutie si anahza proiectul de hotarare privind aprobarea

Reguramenturui de orgu"irare_ gi funclionare a consiliului Local al

unitatii Administrativ -reritoriale comuna Balesti, iudetul Gori '

consiliur local exerciti urmdtoarere categorii de atribufii: a)

atribufii privind unitatea administrativ-teritoriald, org anrzarea proprie'

precum gi oyganrzarea gi funclionarea aparatului de specialitate al

primarului, arJ insrituliilor publi:. g. inteies Iocal gi ale societdlilor 9i

regiitor autonome de interei local; in exercitarea 1**:l""iifil?i5;I eH'llrur dLrL\-'rr\rl,^^::^:;;,ii,^^^t .l enrnhx statutul - 'a$ului sau
Ia alin. [2) lit. a), consiliul local: aJ aprobd statutul comunel' oI

municipiurui, precum gi regulamentul de organizare gi functionare a

consiliului local;
compartimentului urbanism si Amenajarea Teritoriului

raporte aza caproiectul initiat indeplineste conditiile de forma, continut

si legalitate, propunand adoptarea acestuia in forma prezentata de

initiator.

compartimentului urbanism si Amenaiarea Teritoriului'
APOSTOL ION

\-q



Motivalie:

Semndtura iniliatorului

STEMA

TINITATII ADMINISTRATIV. TERITORIALE

tniliator(i) (funcfia, prenumele 9i numele

[ ] modificare

[ ] completare

[ ] abrogare

fip amendament:

Iext origina Iext modifical

^l Se complete *a 
"udenumirea 

judelului sau cu municipiul Bucureqti'

^2 Se completeaza cu tipul gi denumirea unitSlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale'

Anexa nr. 1 I

la regulament

Detalierea calculdrii majorita{ii absolute 9i a majoritdlii calificate in func}ie de numdrul total al membrilor

organului colegial
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Anexa la proiect de hotarare

Regulament de organizare 9i funclionare

a Consiliului Local al Unitatii Administrativ -Teritoriale

Comuna Balesti, judetul Gorj

Capitolul I

Dispozilii generale

Articolul 1

Obiectul de reglementare

(1) Prezentul regulament de organizate qi 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, obliga{iilor qi rbspunderilor ce le revin in baza mandatului incredintat'

(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret qi liber exprimat de cdtre cetatenii cu drept

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

autoritalilor administraliei publice locale,

(3) Participarea consilierilor locali la activitatea consiliului local are caractel public gi legitim' fiind in

acord cu interesele generale a1e locuitorilor Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, juderul

Gorj.

Articolul 2

Definilii generale

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

urmdtoarele semnifi caiii :

a) alesii locali - primarul, viceprirnarul, consilierii locali ai Unitatii Administrativ -Teritoriale' comuna

Balesti, judetul Gorj;

b) aparatul de specialitate al primarului - totalitatea compartimentelor firnclionale, f&a personalitate

juridicd, de la nivelul unitdlii/subdiviziunii administrativteritoriale, precum qi secretarul general al

unitdtii/subdiviziunii administrativ=teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul

cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul public nu fac pa(e din aparatul de specialitate;

c) asocialiile de dezvoltare intercomunitala - structurile de cooperare cu personalitate juridicd' de drept

privat gi de utilitate publicd, 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;

,Jr autoritatea deliberativd - Consiliul Local al Unitatii Adminishativ -Teritoriale' Comuna Balesti' -iuderul

Gorj:

e) autoritatea executiva - primarul.Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorj;



f) colectiriaea locale - totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul in Unitatea Administrativ -
Teritoriala_ CmrE Balesi, judetul Gorj;

g) cr onrmul - numinrl minim de membri previzut de lege pentru intrunirea valabild a consiliului
local:

h) hotnnire - act administrativ adoptat de Consiliul Local al Unitatii Administrativ -Teritoriale.

6e6rrna Balesti, judetul Gorj;

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

adoptarea unui act administrativ, stabilit in condiliile legii;

j) majoritatea absolutii - prirnul numAr natural strict mai mare decit jumitate din totalul membrilor in
functie ai consiliului local; calculul majoritdlii absolute se realizeazd potrivit anexei nr. I I la orezentul

regulament;

k) majoritatea calificatii - primul numir natural care este mai mare dec6t valoarea numericd rezultati in
urma aplicdrii fractiei/procenhrlui stabilite/stabilit prin lege sau regulament la totalul membrilor

consiliului local stabilit in condiliile legii; calculul majorititii absolute se realizeaza potrivit anexei nr.

I 1 la prezentul regulament.

l) majoritatea simplS - primul numdr natural mai mare decit jumdtate din totalul membrilor prezenli la
o gedinl[ a consiliului local, cu conditia indeplinirii cvorumului;

m) organigrama - structurd unitar6, redatd sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizeaze

qi se concentreazd modul de orgarizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autoritiili sau

instituJii 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 - structuri funqional6
fbrd personalitate juridici qi ftrd capacitate procesuald, cu activitate permanentd, care duce la
indeplinire hotdrdrile autoritdtii deliberative 9i dispoziliile autoritdtii executive, solulion6nd

problemele cuente ale colectivitatii locale, constituitii din: primar, viceprimar, administratorul public,

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

primamlui;

o) secretarul general - secretarul general al Unitatii Adminishativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul

God.

Capitolul II

Constituirea consiliului local

Articolul 3

Structura consiliului local al Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorj

(1) Consiliul Local al Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judehrl Gorj are, conform

legii, un numdr de 15 consilieri locali.



(2) Sediul Cmitutui Locd al Unitatii Adrninistrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, iudetul Gori este la

adresa comrma Balesi- sat Balesti, str. Principal4 nr.l 73.

Articolul 4

Constituirea consiliului local

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

mult 60 de zile de la data desfiqur'arii alegerilor autorititilor adminishatiei publice locale. Anterior

constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declara{i alegi sunt validate in condiliile

prevazute la art. l14 din Ordonanla de urgenld a Guvemului rtr.57/2019 privind Codul administrativ, cu

modificdrile gi completiirile ulterioare.

(2) Dupa validarea mandatelor de consilier local este orgafizaid o qedinli privind ceremonia de

constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurdmdntul.

Articolul 5

Validarea mandatului de consilier local qi depunerea jurnmdntului

(1) Procedura de validare a consilierilor locali declarali alegi sau, dupd caz, a suplean{ilor in cadrul

procedurii de constituire a consiliului local se realizeazi potrivit prevederilor art. ll4-117, respectiv art.

119,l2l din Ordonan{a de urgenti a Guvernulut tr. 57 /2019, cu modificdrile qi completiirile ulterioare.

(2) Consilierii locali validali depun jurdmdntul in cadrul gedintelor de constituire a consiliului local sau

in cadrul qedintelor consiliului local, dlp6, 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 jurAmdntul in

condiliile art. 116 alin. (5)-(7) din Ordonanta de urgenlA a Guvemului nr.57/2019, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, este mai mare decdt primul numdr natural strict mai mare decdt jumdtate din

numdrul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din Ordonanta de urgenti a Guvemului nr.

5712019, cu modificirile qi completirile ulterioare.

(2) Data constituirii consiliului local este consideratil data desfh;uiarii primei gedinte privind ceremonia

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

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

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

secretarului general gi se aduce la cunogtinta public6.

(4) in situalia in care consiliul local nu este legal constituit in conditiile alin. (1), in termen de 3 zile de ]a

implinirea termenului previzut la art. 116 alin. (6) din OrdonanJa de urgenli a Guvemului nr.57/2019,

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

condiliilor legale de constituire a consiliului local, in care se menfioneazi motivele neconstituirii

acestuia.



(5) Ordinul prefecnrlui previzut la alin. (3)- respectiv alin. (4) prevede, dacb este cazul, gi situaliile in

care este necesara validarea mandatelor supleanlilor. Ordinul prefectului care cuprinde situatiile in care

este necesare validarea mandatelor supleanlilor se comunicd judecdtoriei in a cdrei razd teritoriali se afli
circumscriplia electorali p€ntru care au a!'ut loc alegeri, partidelor politice gi organizatiilor cetdtenilor

aparlinand minoritililor nalionale care au propus candidali gi secretarului general.

Articolul 7

Or ganizar e a al egeri lor pa4iale

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

de completare in condiliile legii privind alegerea autoriti{ilor administratiei publice locale pentru locurile

consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 116 atin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.

57/2019, cu modificirile gi completirile ulterioare.

(2) Alegerile prevezute la alin. (1) se organizeazd in termen de 90 de zile de la emiterea ordinului

prefectului prevdzut la art. 6 alin. (4), in conditiile legii privind alegerea autoritaflor administratiei

publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de citre Guvem, la propunerea

autodtililor cu atributii in organizarea alegerilor locale pe baza solicit5rii prefectului.

Articolul 8

Validarea mandatelor supleantilor pe durata mandatului consiliului local

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

supleanlilor sunt validate in termen de 10 zile de la data incetirii mandatului consilierului local. in

condiliile art. 55, de cdtre judecitoria in a cdrei rczd teitoial| se afld circumscriptia electorald pentru

care au avut loc alegeri in procedurd necontencioasS, prin incheiere pronrm{atii in camera de consiliu

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

respectarea prevederilor art. ll4 alin. (2) qi axt. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) 9i (3) din Ordonanla de

urgenJE a Guvernului nr. 57 /2019, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare. Supleantii au obligalia

transmiterii catre secretarul general a documentelor doveditoare prevdzute la art. 174 alin. (2) lit. a)-d)

din Ordonanta de urgenti a Guvemului m. 57 /2019, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, cu cel

putin 5 zile inainte de implinirea termenului de l0 zile. Dispoziliile art. 114 alin. (a)-(7) din Ordonanta

de urgenld a Guvemului m. 57 /2019, cu modificirile qi completdrile ulterioare, se aplicd in mod

corespunzdtor.

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

jurimdntul in fala 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 cbrui mandat a fost invalidat de judecdtoria competentA, in primd

instanli, dar care a fost validat prin hotiirdrea tribunalului, depune jurdm6ahrl in faJa consiliului local, in

termen de 15 zile de la data la care i-a fost comuricatii hotdrArea tribunalului.



(4) Consiliul local se convoaci in condiliile art. 22 alin. (1) pentru respecta.rea termenului previzut la

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

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

jurAmantul in temrenul de 15 zile ori care refuzd sd depund jurdmdntul este considerat demisionat de

drept, cu exceplia cazului in care se afld in una dintre situaliile previzute ta art. 116 alin. (8) din

Ordona4a de urgenli a Guvemului rr.57/2019, cu modificdrile gi completirile glterioare.

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

perioada celor 15 zile previzute de aceste alineate, in una dintre situaliile prevlzute la art. 116 alin. (8)

din Ordonanta de urgenti a Guvemului w.57/2019, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, termenul

pentru depunerea jurAmdntului se prelungegte pdnd la incetarea acestei situatii.

Capitolul III

Organizarea consiliului local

Sectiunea I

Preqedintele de qedinli

Articolul 9

Pregedintele de gedinp

(1) Dupi declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sii un preqedinte de gedinli- pe o

perioadi de cel mult 3 luni, care conduce qedinJele consiliului qi semneazd hot|r6rile adoptate de acesta-

Preqedintele de qedinJd se alege prin vot deschis cu majoritate simpl6, prevdzutii la art. 5 lit. ee) din

ordonanJa de urgenld a Guvemulfiw.57/2019, cu modificdrile qi completiirile ulterioare

(2) Alegerea preqedintelui de pedinp se va realiz4 de regul5, in qedinla pdvind ceremonia de constituire a

consiliului local, dupi declararea ca legal constituit a consiliului.

(3) Durata mandahrlui preqedintelui de gedinji este de 3 luni .

(4) Consilierul local ales in condiliile atin. (l) poate fi schimbat din functie, la iniliativa a cel pulin unei

treimi din numdrul consilierilor locali in funcfie, prin hotir6re adoptati cu majoritate absoluti.

(5) in cazul in care pregedintele de Eedintd lipsegte, la propunerea consilierilor locali, din rdndul acestora este

ales un alt pregedinte de gedinli, prin hotir6re adoptatd cu.majoritate simpld, care conduce qedinta

respectivd. Acesta exercitii pentru aceasti $edinld atributiile prevazute de lege pentru pregedintele de gedinti.

Articolul 10

Atribuliile pregedintelui de gedinta

Preqedintele de qedinli exerciti urmdtoarele atributii principale:

a) conduce gedinJele consiliului local;

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotiirdri $i anunlS rezultatul votiirii, cu ptecizarca

voturilor pentru" a voturilor impotrivd gi a ablinerilor numdrate qi evidenfiate de secretarul general in
procesul-verbal al gedin{ei;

c) semneazi procesul-verbal al gedintei;



d) asigurd menrimrea ordinii. in conditiile regulamentului de organizare gi funclionare a consiliului local;

e) supune r-otului consilierilor locali orice problemd care intre in competenta de solu{ionare a consiliului

local:

f) aplice- dacd este cazul. sancliunile previzute la art. 80 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea unor

asemenea sancliuni- dupd caz:

g) semneazd procesul-r-erbal de numerotare Si sigilare a documentelor care au fost dezbdfute in gedinJa;

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

local sau alte insircindri date de cdtre consiliul local.

Sectiunea a 2-a

Viceprimarul unitdtii administrativ-teritoriale

Articolul I I

Rolul, numirea gi eliberarea din firnclie a viceprimarului

(1) Viceprimarul este subordonat primarului gi, in situa{iile prevdzute de lege, inlocuitorul de drept al

acestuia, situalie in care exercitd, in numele primarului, atribu{iile 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 locat. la

propunerea primarului sau a consilierilor locali.

(3) Exercitarea votului se face pe bazi de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeazl, pirn hotinire

a consiliului local.

(4) Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotErAre adoptati- prin r-ot

secret, cu majoritatea a doui treimi din numdrul consilierilor in firnctie, la proprmerea temeinic motivatii a

primarului, sau a unei heimi din numdrul consilierilor locali in funcfie. Eliberarea din func1ie a

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

(5) La deliberarea 9i adoptarea hotirArilor care privesc alegerea sau eliberarea din functie a viceprimarului

participd qi voteazd consilierul local care candtdeaz[,la funclia de viceprimar, respectiv viceprimarul in

firnctie a cdrui schimbare se propune.

(6) Pe durata exercitirii mandatului, viceprimarul igi pistreazi statutul de consilier local, fhrd a beneficia de

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

prevdzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 16112003 privind unele mdsuri pentru asigurarea transparen{ei in
exercitarea demnitiililor publice, a frrncliilor publice qi in mediul de afaceri, prevenirea qi sanctionarea

corupliei, cu modificdrile gi completiirile ulterioare.

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

mandatul consiliului local inceteazd sau inceteazd calitatea de consilier local, inainte de expirarea duratei

normale de 4 ani, inceteaza de drept gi mandatul viceprimarului, fdri vreo altd formalitate.

(8) Viceprimarii comrurelor, ai oragelor, ai municipiilor qi ai sectoarelor municipiului Bucureqti pot infiinta,

in limita numdrului maxim de posturi aprobate, cabinetul viceprimarului, in condiliile prevdzute de partea a



VI-a titlul III capitohtl tr din Ordonanla de urgenti a Guvemului nr. 57/2019, cu modificirile gi completdrile

ulterioare.

Articolul l2

Exercitarea temporare a atib4iilor primarului de cdtre viceprimar

(1) in caz de racanli a fimqiei de primar, in caz de suspendare din functie a acestuia, precum qi in situaliile

de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuJiile ce ii srmt conferite prin Ordonanla de urgenJi a

Guvernului nr. 57 /2019- cu modificirile gi completiirile ulterioare, sunt exercitate de drept de viceprimar sau,

&tpd caz, de unul dinue riceprimari, desemnat de consiliul local in condifiile art. 1 I alin. (4), cu respectarea

drepturilor 9i obligaliilor corespunzetoare firnctiei. Pe perioada exercitdrii de drept a atribu{iilor de primar,

viceprimarul igi phstreazd dreptul de vot in cadrul consiliului local gi primegte o indemnizatie hurard unicd

egald cu cea a funcJiei de primar.

(2) Consiliul local poate hotiiri inlocuirea viceprimarului care exercitd primul calitatea de inlocuitor de drept

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

(3) in situalia pr evlzttti la alin. (l), consiliul local poate delega, prin hotdrdre, din r6ndul membrilor sdi, un

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

corespunz[toare func{iei. Pe perioada exercitiirii funcJiei de viceprimar, consilierul local beneficiazd de o

unicd indemnizatie lunard egald cu cea a funcjiei de viceprimar.

(4) Consiliul local poate hotiri retragerea delegdrii consilierului local care indeplinegte temporar atributiile

viceprimarului desemnat in condiliile alin. (3) inainte de incetarea situatiilor previzute la alin. (l).

(5) in situalia in care sunt suspendati din functie, in acelaqi timp, atdt primarul, cdt qi viceprimarul, precum qi

in situaliile de imposibilitate de exercitare de cdtre acegtia a mandatului, consiliul local deleagd rm consilier

local care indeplinegte at6t atributiile primarului, cdt qi pe cele ale viceprimarului, p6nd la incetarea situaliei

respective, cu respectarea drepturilor gi obligaliilor corespunzitoare firnctiei de primar. Pe perioada

exercitirii atributiilor de primar, precum 9i de viceprimar, consilierul local beneficiazi de o unicd

indemnizatie lunard egald cu cea a funcliei de primar.

(6) Dacd devin vacante, in acelagi timp, atat fimctia de primar, cdt gi cea de viceprimar, consiliul local alege

un nou viceprimar, prevederile alin. (1) gi (3) aplic6ndu-se pdni la alegerea unui nou primar.

Sectiunea 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 igi organtzeazA comisii de

specialitate, pe principalele domenii de activitate.

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

specialitate:

A)COMISIAPENTRU AGRICULTURA, ACTIVITATI ECONOMICO-FINANCIARE, AMENAJAREA
TERITORIULUI $I URBANISM are 5 membri;



b) COMISIA JURIDICA SI DE DISCPLINA, MUNCA $I PROTECTIE SOCIALA. PROTECTIE MEDIU
$l TURISM are 5 membri:
c) coMrSrA PE\TRL'i:'ivAlArrdNr, SANATATE $r FAMILTE, ACTTVTTATT SOCTAL-
CULTURALE- CL:LTE. PROTECTIE COPII , TINERET $I SPORT are 5 membri;

Articolul 14

Desemnarea membrilor in cadrul comisiilor de specialitate

(1) Numdrul locurilor care revine fiecdrui grup de consilieri locali sau consilierilor locali independenli in

fiecare comisie de specialitate se stabilegte de cdtre consiliul local, in funcjie de ponderea acestora in cadrul

autoritAfi deliberative, cu respectarea configuratiei politice de la r.rltimele alegeri locale.

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

independenli de citre consiliul local. in acest sens, in vederea rcalizdrii proiectului de hotdrdre a consiliului

local, liderii grupurilor politice din consiliul local convin, prin consens, asupra componentei fiecirei comisii

de specialitate, tin6nd cont, pe cdt posibil, de urmitoarele:

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

b) opliunea consiliemlui local;

c) pregdtirea profesionald gi domeniul in care consilierul local iqi desfrqoard activitatea;

d) echilibrul de gen;

e) echilibrul de reprezentare a localitZililor componente ale UAT COMUNA BALESTI, ruD. GORJ de citre

consilieri loca.li cu domiciliuVreqedin{a in aceste localitAf.

(3) Operatimile desftgurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numirul

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

locali sau consilieri locali independenli, precum qi componenta nominald a acestom se stabilesc prin hotir6re

a consiliului local. in vederea realizdrii proiectului de hotir6re a consiliului local, precum gi a instrumentelor

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

general qi primarului.

(4) Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se poate utiliza urmdtorul algoritrn, cu titlu de

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

crescdtoare a numSrului de mandate oblinute de fiecare grup qi a numdrului comisiei:

Partidul politic, alian];a politicd, alian[a

;lectorald sau candidatul independent

\{umdrul de

nandate oblinute

Comisia Comisia

tI

Comisia

tII

Comisia

tV

lomisia

V

l I z
')
l + 5 )

A 1 I l l l )

B 1 l I l ) l
z l ) I I )

D I I I l )

1 I I 1 1
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(5) Algoritmul pieslprm alocarea locurilor, pe rdnd, de la st6nga la dreapta, incepdnd cu comisia de

specialitate care ars sels rnai pr4ine locuri alocate. Exemplul presupune alocarea fiecirui consilier local intr-

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

specialitate se dubleazii sau se tripleazi numdrul din coloana 1, aplicdnd apoi acelaSi algoritrn.

(6) Domeniile de activitate i-n care se pot organiza comisii de specialitate sunt cele detaliate in anexa nr. I la
prezentul regulament.

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

intotdeauna impar.

(8) in fimc1ie de numirul 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 componenlei comisiilor de specialitate se face prin hotdrAre a

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

Articolul 15

Atribu{iile comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate au urmdtoarele atributii principale:

a) analizeazd proiectele de hotdr6ri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotdrAri gi asupra problemelor analizate, pe care le prezinti

consiliului local;

c) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare gi firnctionare a consiliului local

sau insArcinfui date prin hotiir6ri ale consiliului local, dacd acestea au legdturl cu activitatea lor.

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

le pot exercita comisiile de specialitate.

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

(4) Comisiile de specialitate adoptd avize cu majoritate simpld.

Articolul 16

Pregedintele qi secretarul comisiei de specialitate

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

compun, cate un pre$edinte gi c6te un secretar.

(2) Preqedintele comisiei de specialitate are urmdtoarele atribuJii principale:

a) asigura rcprezentarca comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al

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

b) convoacd gedintele comisiei conform procedurii prevez:ote in regulamentul de organizare gi functionare a

consiliului local qi informeazE secretarul general cu privire la data gi locul gedintei;

c) conduce qedinlele comisiei;



d) sustine in 5edinlele consiliului local avizele formulate de comisie;

e) anunld rezultatul t-otirii- pe baza datelor comunicate de secretar;

f) indeplinegte orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevdzute de lege, de regulamentul de

organizare gi funclionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;

g) comunicl secretarului general in termen rezonabil, pAnb la finalul fiecirei luni calendaristice, prezenta qi

procesele-r.erbale ale fiecdrei gedinte ale comisiei de specialitate.

(3) Pregedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrdrile comisiei s[ participe gi alte persoane

din afara acestei4 daci apreciazi ce este necesar, fi poate participa la lucririle celorlalte comisii care

examineazd probleme ce prezintii importanld pentru comisia pe care o conduce.

(4) Secretarul comisiei indeplinegte urmdtoarele atributii principale:

a) efectueazd apelul nominal gi fne evidenla participnrii la qedin{e a membrilor comisiei;

b) numdrd voturile qi il informeazn pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecirui aviz gi

asupra rezultatului votirii;

c) asigurd redactarea avizelo\ a proceselor-verbale qi a altor documente prevAzute de lege;

d) poate intocmi pontaje de prezenli la gedinfele de comisie, in cazul in care consiliul local stabile$te aceastii

sarcind prin regulamentul de organizare gi fiurclionare;

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

sau insdrcinlri stabilite de comisie sau de cAtre pre$edintele acesteia.

Articolul 17

Functionarea comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate l:ucreazl, in plen qi delibereazd cu votul majoritdlii simple a membrilor lor.

Prevederile afi. 26 al:ra. ( I ) se aplicd in mod corespruzEtor.

(2) Participarea membrilor comisiei la gedintele acesteia este obligatorie. Dacd absen{ele continu6, fird a fi
motivate, pregedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sanc{iunilor prevdzute la art. 80.

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

primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sd participe la gedinJele comisiei qi inifiatorii proprurerilor ce

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

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

(5) Comisia poate hotiri ca unele qedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sd se desfrqoare cu

ugile inchise.

(6) Convocarea gedin{elor comisiei se face de cdtre pregedintele acesteia cu cel putin 3 zile inainte sau de

indat5, in situatia gedinlelor convocate in conddiile art. 22 alin. Q).

(7) Documentul de convocare a qedintelor comisiilor de specialitate conline in mod obligatoriu urmdtoarele

elemente:

a) data qi ora gedinlei:

b) locul de deslaqurare a gedin{ei;

c) proiectul ordinii de zi a qedinlei.



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

cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(9) $edinlele comisiilor de specialitate se desffSoard inaintea qedintelor consiliului local, atunci c6nd ordinea

de zi a gedintei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotdrdri asupra cdrora i se soliciti avizul.

(10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotibdri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de cdtre

secretarul general, pregedintele acesteia desemneazi un consilier local care prenntd, in cadrul gedin{ei

proiectele 9i, dupi caz, celelalte probleme allate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de ini{iator.

(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 prezenti.

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

acceptate. cdt gi cele respinse.

(13) Avizul comisiei de specialitate al clrui format se regAseste in alexa nr. 4la prezentul regulament.

confine, in mod obligatoriu, urmdtoarele:

a) motivarea avizului:

b) mentiunea cu privire la avizul asupra proiectr:lui de hotdrAre, respectiv avizare favorabili curfbra

amendamente sau avizare nefavorabild;

c) numdrul/data inregistrdrii in registrul privind evidenta avizelor/rapoartelor comisiei de specialitate. pisn-at

gi completat de catre secretarul acesteia;

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

(14) Avizele intocmite se inregistreazb intr-un registru special, al cdrui format se regase$te in anexa nr. 5 la

prezentul regulament 9i sunt prezentate secretarului general al unitdliilsubdiviziunii administrativ-teritoriale.

care asigurd transmiterea acestora cdtre consilierii locali, cel mai tarziu inainte de aprobarea ordinii de zi.

Formularul adresei prin care comisia de specialitate hansmite secretarului general al rmitAfi/subdiviiunii
administrativ-teritoriale documentele produse de aceasta se regdse$te in anexa nr. 3 la prezentul regulament.

(15) Votul in comisii este, de reguld, deschis. in anumite situalii comisia poate hotiri ca vohrl sa fie secret.

stabilind, de la caz \a caz, gi modalitatea de exprimare a acestuia.

(16) Lucririle gedin{elor comisiei se consemneazi., prin grija secretarului acestei4 intr-un proces-verbal.

Dupd incheierea qedintei, procesul-verbal este semnat de cdtre pregedintele gi secretarul comisiei.

(17) Preqedintele poate incuviinJa ca ptocesele-verbale ale gedinlelor sd fie consultate de alte persoane

interesate care nu au participat la Eedin{d" cu exceptia proceselor-verbale intocmite in qedintele ale cdror

lucr5ri s-au deslagurat cu ugile inchise.

Articolul 18

Comisiile speciale gi comisiile mixte

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

perioadd determinat! la propunerea unei treimi din numirul consilierilor locali in func{ie sau a primarului.

Component4 obiectir-ele gi perioada de desfXqurare a activiteflor acestora se stabilesc prin hot?irare a



consiliului local. adoptatii cu majoritate absoluti a consilierilor in func{ie. Membrii comisiei actione^zd in

limitele stabilite prin hotirdre.

(2) Operatiunile desftgurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor speciale, numdrul membrilor

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

independen{i, precum gi componenla nominald a acestora se stabilesc prin hot5rlare a consiliului local.

(3) Comisia de analizd gi verificare prezinti consiliului local ori primarului, dupd caz, la termenul stabilit de

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

propuneri concrete de imbundtitire a activitilii in domeniul supus analizei sau verificdrii.

(4) Consiliile locale pot otganiz4 din proprie iniliativd sau din iniliativa primarului, dtpd caz, comisii mixte

formate din consilieri locali, functionari publici qi alli specialigti, pe perioadd determinatd. Componenta

comisiilor mixte, obiectivele gi perioada de desfdqurare a activitElii acestora se stabilesc prin hotirfi ale

consiliilor locale. $edinJele comisiilor mixte sunt publice.

Capitolul IV

Funclionarea consiliului local

Sectiunea I

Rolul qi atributiile consiliului local

Articolul l9

Mandatul consiliului local

(1) Consiliul local se alege penlru un mandat de 4 ani in condi{iile legii privind alegerea autoritdlilor

adminishatiei publice locale.

(2) Mandatul consiliului local se exercitd de la data la care consiliul local este legal constituit pAnd la data la

care consiliul local nou-ales este legal constituit.

(3)Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organicd, in caz de rizboi sau catastrofE ori alte

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

conditiile afin. (1).

Articolul 20

Condilii speciale de exercitare a mandatului alegilor locali

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

precedentei autoritAf a administraliei publice locale.

(2) Consiliul local ales in urma organizdrii unor noi unit?lti administrativ-teritoriale igi exercitii mandatul

numai pdnl la organizarea urmdtoarelor alegeri locale generale.

Articolul 21

Atributiile consiliului local

(1) Consiliul local are iniliativi gi hotirdgte, in condiliile legii, in toate problemele de interes local, cu

exceplia celor care sunt date prin lege in competenla altor autoritiili ale administra{iei publice locale sau

centrale.

(2) Consiliul local exerciti urmitoarele categorii de atributii:



a)atributii prirind uniutea administrativ-teritoriali organizarea proprie, precum gi organizarea Ei

functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local qi ale societitilor
qi regiilor autonome de interes local;

b)atribulii privind dezvoltarea economico-sociali gi de mediu a comunei, oragului sau municipiului;

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

d)atribulii privind gestionarea serviciilor de interes local;

e)atributii privind cooperarea interinstitulionald pe plan intem Si extem.

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

a)aprobd statufii comurrei, oraqului sau municipiului, precum gi regulamentul de organizare gi func{ionare a

consiliului local;

b)alege viceprimaruVviceprimarii, din rAndul consilierilor locali, la propunerea pdmarului sau a consilierilor

locali, in condifiile art. I 1 alin. (2);

c)aprob5, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintare4 organizarea $i statul de functii ale

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

firnclii ale regiilor autonome de interes local, precum gi infiintare a, rcorgartizarca sau desfiintarea de societiili

de interes local gi statul de firnctii al acestora;

d)exercitd, in numele unitAfi administrativ-teritoriale, toate drepturile qi obligaliile corcspunzEtoare

participafiilor dejinute la societiiJi sau regii autonome, in conditiile legii;

e)hotdrdgte infiintarea sau reorganizarea de institulii, servicii publice, societ2l{i pi regii autonome, in

conditiile legii.

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

a)aprob5, la propunerea primarului, bugetul unitilii administrativ-teritoriale, vir5rile de credite, modul de

utilizare a rezervei bugetare gi contul de incheiere a exerciliului bugetar;

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

datorie publicd locald prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unit5lii administrativ-teritoriale, in

conditiile legii;

c)stabilegte qi aprobi impozitele $i taxele locale, in condiliile legii;

d)aprobd, la propunerea primarului, documentaliile tehnico-economice pentru lucrdrile de investitii de

interes local, in condiliile legii;

e)aproba strategiile privind dezvoltarea economicd, sociali gi de mediu a unitdlii administrativ-teritoriale;

f)asigur[ un mediu favorabil infiinjarii qi/sau dezvolt?irii afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului

existent, precum gi prin realizarea de noi investi{ii care sd contribuie la indeplinirea programelor de

dezvoltare economicd regionald 9i locald;

g)asigurn rcalizatea lucrdrilor qi ia mdsurile necesare implementiirii gi conformdrii cu prevederile

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

mediului gi gospodiririi apelor pentru serviciile furnizate cet?i{enilor.



(5)Dacd bugetul unfuelii administrativ-teritorialg previzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat dupd doud

gedin{e consecutir€- carc au loc la rm interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfh5oard pe baza bugetului

anului precedent pini la adoptarea noului buge! dar nu mai t6rziu de 45 de zile de la data publicdrii legii

bugetului de stat in Monitoml Oficial al Romdniei. Partea I.

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

a)hotiragte darea in administrare, concesionare4 inchirierea sau darea in folosinld gratuitii a bunurilor

proprietate publicd a comunei, oragului sau municipiului, dupd caz, precum gi a sewiciilor publice de interes

local, in condiliile legii;

b)hotirdqte vinzare4 darea in administrare, concesionarea, darea in folosinlE gratuitd sau inchirierea

bunurilor proprietate privata a comunei, oragului sau municipiului, dupd caz, in condiliile legii;

c)avizeazd sau aprobi, in condiliile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului gi urbanism ale

localititilor;

d)atribuie sau schimbS, in conditiile legii, denumiri de strizi, de piefe gi de orice alte obiective de interes

public local.

(7)in exercitarea atribuliilor previzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigurS" potrivit competentei sale gi

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

a)educatia;

b)serviciile sociale pentru proteclia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor v6rstnice, a familiei
gi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociald;

c)s5nitatea;

d)cultura;

e)tineretul;

f)sporhrl;

g)ordinea publicd;

h)situa{iile de urgent6;

i)proteclia gi refacerea mediului;

j)conservare4 restaurarea gi punerea in valoare a monumentelor istorice gi de arhitectur6, a parcurilor,

grddinilor publice gi rezerva{iilor naturale;

k)dezvoltarea urband;

l)evidenta persoanelor;

m)podurile qi drumurile publice;

n)serviciile comunitare de utilitdJi publice de interes local;

o)serviciile de urgenti de tip salvamont, salvamar qi de prim ajutor;

p)activitEtile de administratie social-comunitard;

q)locuintele sociale 9i celelalte unitiili locative aflate in proprietatea unitd{ii administrativ-teritoriale sau in

administrarea sa;



r)punerea in valoare. in interesrl colectivitefi locale, a resurselor natwale de pe ruza unia1ii adminisftati\-

teritoriale;

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

(8)in exercitarea atribqiilor prevdzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a)sprijinn, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

b)aprobn construirea locuinlelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale qi a utilitdlilor

locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.

(9)in exercitarea atribuliilor previzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a)hot5ra;te, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romdne sau strdine, in vederea

finantdrii qi realizirii in comun a unor actiuni, lucrdri, servicii sau proiecte de interes public local;

b)hotdrdgte, in condiliile legii, infrdlirea comunei, oragului sau municipiului cu unititi administrativ-

teritoriale din alte trdri;

c)hotir5gte, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitdti adminishativ-teritoriale din lard sau

din striindtate, precum qi aderarea la asocialii nationale gi intemationale ale autoritdlilor administratiei

publice locale, in vederea promovdrii unor interese comune.

(10)in exercitarea atributiilor 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 necesate pentru reabilitarea, dotarea qi functionarea clddirilor in care igi desflqoard

activitatea autoritdti sau institutii publice a caror activitate prezintd un interes local. Bunurile achizilionate

pentru dotdri rdmdn in proprietatea unitiilii administrativ-teritoriale;

b)poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul institutiei sau autorit?itii publice titulare a dreptului de

proprietate sau de administrare, lucriri de arnernjare, dotare qi intre{inere a clddirilor sau terenurilor aflate in

proprietatea publici sau privatd a statului, in scopul cregterii nivelului de atractivitate turisticd a unitdlii

administrativ{eritoriale, cu condilia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului sd permitd accesul

publicului in spatiile astrel imbundtiitite pe o perioadd de minimum 5 ani. Bunurile achizitionate pentru

dotari rimdn in proprietatea unitiilii adminishativ-teritoriale.

( l I )Pentru realizarea atribuliilor prevdzute Ia alin (2) consiliul local poate solicita informdri qi rapoarte de la

primar, viceprimar gi de la conducdtorii organismelor prestatoare de servicii publice gi de utilitate publici de

interes local.

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

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

(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romAne sau stxaine cu merite deosebite titlul de ceti{ean

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

stabilesc Ai conditiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fl parte integranti a statutului unitdfi

administrativ-teritoriale.

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

in mod expres in competenla altor autoritdfi publice, precum gi orice alte atribufii stabilite prin lege.



Secliunea a 2-a

Funclionarea mmiliului local

Articolul r2

Tipurile de qedinle ale consiliului local

(l)Consiliul t ocal al Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorj se intruneqte in
gedinte ordinare, cel pqin o dati pe luna la convocarea primarului.

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

tedinle extraordinare la convocarea:

a)primarului;

b)a cel putin unei treimi din numdrul consilierilor locali in func{ie;

c)primarului, ca urmare a solicitdrii prefectului, in cazuri care necesitd adoptarea de mdsuri imediate pentru

gestionarea situafiilor de crizd sau de urgenp.

Articolul 23

Convocarea gedin{elor consiliului local

(l)Consiliul Local al Unitatii Administrativ -Teritoriale, Comtma Batesti, judehrl Gorj se convoaci dupi
cum urmeaz5:

a)prin dispozitie a primarului, in cazurile prevdzute la art.22 alin. (l ), alin. (2) lit. a) qi c);

b)prin convocare semnati de cdtre consilierii locali care au aceastd iniliativS, in cazul ptevdz\.la aft.22 Alin.

(2) lit. b). Formatul modelului orientativ de convocare se regdse$te in anexa nr. 6 la prezenhrl regulament.

(2) Consilierii locali sunt convocati, prin gnja secretarului general, cel t6rziu in ziua ulterioara primirii de

citre acesta a dispozifiei sau documentului de convocare initiat de cel putin o treime din numinrl

consilierilor locali in funclie, in una dintre urmdtoarele modalit6{i:

a)in scris;

b)prin mij loace electronice;

c)in scris 9i prin mijloace electronice.

(3) Data gedinlei consiliului local precizatE cu ocazia convocirii este stabiliti cu respectatea modului de

calcul aI termenelor procedurale, prevhzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedurd

civild, republicati, cu modificirile gi completiirile ulterioare, astfel:

a)in termen de 5 zile de la data comunicdrii dispozifiei de convocare pentru gedinlele ordinare;

b)in termen de 3 zile de la data comunicirii dispozifiei sau documentului de convocare pentru gedintele

extraordinare.

(4)in caz de fodd majord qi/sau de maximd urgenti pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai

oragului sau ai mtmicipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori in alte situalii stabilite de regulamentul

de organizare gi funclionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru gedinta extraordinara, prin

excepfie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de lndatii.

(5) Documenhrl de convocare cuprinde obligatoriu umritoarele infomralii despre gedinti:

a)data $i ora desflSurdrii;



b)modalitatea de desfi+rrare:

c)locul desfEgurdrii in cazul Sedirplor desfi5urate cu participarea fizicd a consilierilor locali si/sau aplicaliile

electronice folosite. in cazul S€dintelor desfiLturate 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)invitatia de a formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotdrdri.

(6)Secretarul general transmite prefectului, sub semndtura s4 evidenta prezen{ei consilierilor locali la

convoc5rile pentru Sedinlele care nu s-au putut desfbqura din lipsa cvorumului, in termen de 3 zile de la data

convocdrii. Evidenta transmisd prefechrlui preciznazd $i situaliile in care, drept lumare a ultimei absente, a

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

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

ArIicohl,24

Ordinea de zi

(1) Proiectul ordinii de zi se redacteazl de citre secretarul general qi compartimentele de resort din cadrul

aparatului de specialitate al primarului, ca anexe la documenful 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 hotiirdri care indeplinesc condiliile

prevAzute la art. 25 atin. (10).

(3) Proiectul ordinii de zi a gedintei consiliului local poate cuprinde:

a)aprobarea procesului-verbal al qedintei anterioare;

b)proiecte de hotiir6ri, cu menfionarea: numdrului de inregistrare, a titlului qi a iniliatorului, potrivit anexei

nr. 7 la prezentul regulament;

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

comisiilor speciale sau mixte;

d)rapoarte sau informdri ale conducitorilor organismelor prestatoare de servicii publice gi de utilitate

public6, dupd caz;

e)intrebdri, interpeldri, rdsprursuri;

0petilii;

g)orice alte probleme de interes local.

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

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

a unitiitii administrativteritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(5) in comunele, in oragele sau in municipiile in care cetiilenii apartindnd rmei minorittili nationale au o

pondere de peste 20% dn numirul locuitorilor, stabilit la ultimul recensim6nt, proiectul ordinii de zi se

aduce la cuno$tinta publici qi in limba minoritiilii nationale respective.



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

indeplinegte condiliile pretlzute la aurt- 25 alin. (10) sau numai cu acordul iniliatorului, daci acesta

indeplinegte condifiile prer-izute la art. 25 alin. ( 1 0).

(7) Ordinea de zi a gedinlei se aprobi cu majoritate simpld, la propunerea celui/celor care a./au cerut

convocarea consiliului local.

(8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobi numai pentru probleme urgente cu majoritate simpld.

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

indemnizaJia cuveniti consilierilor locali pentru gedinja respectivi.

Articolul 25

Proiectele de hotiirdri ale consiliului local

(l) Proiectele de hotdrfui pot fi ini{iate de primar, de consilierii locali sau de cetiteni. Elaborarea proiectelor

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

aparatului de specialitate al primarului.

(2) Proiectele de hotdrdri qi referatele de aprobare a acestora se redacteazd in conformitate cu normele de

tehnicd legislativd.

(3) Proiectele de hotiir6ri ale consiliului local insolite de referatele de aprobare a acestora qi de alte

documente de prezentare qi de motivare se inregisheazd intr-un regiStru special, al cdrui format se regese$te

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

a)compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea analizarii qi

intocmirii rapoartelor de specialitate;

b)comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezba,r;t'ri gi intocmirii avizelor.

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

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

primar impreund cu secretarul general.

(5) Odatd cu transmiterea proiectelor de hotdr6ri se comunicd $i data de depunere a rapoartelor gi a avizelor,

avdndu-se grijl ca rapoartele compartimentelor de resort sA poatd fi transmise gi comisiilor de specialitate

inainte de pronunlarea acestora. Formatul adresei prin care secretarul general al unitn{iilsubdiviziunii

administrativ-teritoriale transmite comisiei de specialitate documentele spre analizi se regdsegte in anexa nr.

2 Ia prezentul regulament..

(6) Dupa examinarea proiectr.rlui de hotirdre, 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 avizul este favorabil, se pot

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

specialitate insotesc proiectul de hotiirdre care se dezbate in $edinla consiliului local.

(8) Avizul comisiei qi amendamentele formulate in cadrul acesteia, drtpl caz, se transmit secretarului general

care dispune mdsurile corespunzdtoare inaint6rii lui cdtre consilierii locali 9i c6tre initiatori, dupd caz, cel

mai tArziu in ziua 9edi4ei.



(9) Fiecare proiect de hotir6re inscris pe ordinea de zi a Eedinjei consiliului local este supus dezbaterii numai

dacd este insolit de:

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

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

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

d)alte documente previzute de legislatia speciald.

(10) Secretarul general asigurd indeplinirea conditiilor de la alin. (10) 9i aduce la cunogtinJa consiliului local

cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.

(11) Rapoartele gi avizele previzute la alin. (10) trebuie intocmite in termenul prevAzut la alin. (6), dar nu

mai tArziu de 30 de zile de la imegistrarea proiectelor de hotdrdre propuse pentru a fi inscrise pe proiectul

ordinii de zi a gedinlelor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de la
inregistrarea proiectelor de hot?inire propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a gedinlelor extraordinare.

in situalia gedinlelor extraordinare convocate de indatn, rupoartele compartimentelor de specialitate se

intocmesc in proceduri de urgentd, cel tdrziu odatd cu proiectul hotirdrii.

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

Articolul 26

Cvorumul qedintelor consiliului local

(1) $edinlele consiliului local se desfb.qoard legal in prezenJa majoritdlii consilierilor locali in functie. Se

considerd prezenli la qedinti gi consilierii locali care participd prin utilizarea oricdror mijloace electronice.

(2) Prezenla consilierilor locali la gedinti este obligatorie, cu excep{ia cazului in care aceqtia absenteazi

motivat. Absenla este consideratd motivatil dacd se face dovada cd aceasta a intervenit din cauza:

a)unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stiiri de sdnitate pentru care s-a eliberat certificat de

concediu medical;

b)unei deplasdri in str5indtate;

c)unor evenimente de for{E majori;

d)in cazul decesului soliei/sofului consilierului local sau al unei rude de pfinn la gradul al ll-lea a

consilierului local ales ori al sotiei/sofului acestui4 inclusiv;

e)concediului de odihnd;

f)in cazul cisdtoriei conSilierului local sau al unei rude de p6nd la gradul al Illea a consilierului local

inclusiv:

g)in cazul botezului unei rude de pdne h gradul al III-lea a consilierului local inclusivl

h)unei delegaJii in interesul comunitAfi locale sau in interesul serviciului;

i)participirii la cursuri de pregdtire, formare qi perfectionare profesionald;

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

sancfionat, in condiliile art. 80.

(4) Consilierii locali sunt obligafi sd igi inregistreze prezenla iin evidenta {inutii de secretarul general.



(5) Consilierul local care nu poate lua parte la gedinJd este obligat sd aducd aceasti situalie la cunogtin{a

secretarului general.

Articolul 27

Des{iqurarea gedintelor consiliului local

(l)$edinlele consiliului local sunt publice. Acestea se pot desfb$ura cu participarea fizici a consilierilor sau

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

prevdzut la art. 23 alin. (5).

(2) Caracterul public al gedinlelor consiliului local este dat de:

a)accesul celor interesati, in conditiile legii, la procesele-verbale ale gedintelor consiliului local;

b)accesul celor interesati, in condiliile legii, la proiectele de hotdrdri, la hotdrdrile consiliului local, precum gi

la instrumentele de prezentare qi de motivare a acestora;

c)posibilitatea cetitenilor cu domiciliul sau re$edinla in unitatea./subunitatea administrativ-teritoriald

respectiva de a asista la qedin{ele consiliului local gi/sau de a le urmdri pe intemet, in condiliile

regulamentului de organizare qi functionare a consiliului local.

(3) Primarul particip6 la gedintele consiliului local qi dispune misurile necesare pentru pregatirea ti
desftqurarea in bune condilii a acestora.

(4) Lucrdrile Sedinlelor se desfb.goard in limba romdnd. in consiliile locale in care consilierii locali apa4inand

unei minoritAf nalionale reprezintd cel pufin 20oh din numirul total, la gedintele consiliului local se poate

folosi gi limba minorit5lii nationale respective. in aceste cazuri se asigurS, prin grija primarului, traducerea

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

cunogtin{a publicd in limba rom6nd.

(5) La lucrdrile consiliului local pot asista qi lua cuvintul, fdri drept de vot, prefectul, pregedintele

consiliului judetean sau reprezentantii acestor4 deputatii qi senatorii, minigtii qi ceilalli rnembri ai

Guvemului, secretarii gi subsecretarii de stat, conducdtorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor

gi ale celorlalte organe centrale, conducdtorii compartimentelor de resort qi conducdtorii organisrnelor

prestatoare de servicii publice sau de utilitate publicd din unitA!ile administrativ-teritoriale, in problemele ce

privesc domeniile lor de responsabilitate, precum qi alte persoane interesate, in condiliile prevdzute in

regulamenhrl de organizare gi firnctionare a consiliului local. Pregedintele de gedinli poate oferi invitafilor

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

(6) Dezbaterea proiechrlui de hotdrdre sau a problemelor se face, de regulS, in ordinea fir care acestea sunt

inscrise pe ordinea de zi aprobati in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenld a Guvemului nr.

57/2019, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare, 9i ale prezentului regulament de organizare gi funclionare

a consiliului local.

(7) Preqedintele de qedin{6 este obligat sA asigure luarea cuvArtului de cdtre iniliator pentru suslinerea

proiectului de hotiirdre ori de cdte ori acesta o solicitd, precum gi de cdtre delegahrl sdtesc, dupd caz.

(8) Consilierii locali particip6 la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvdnt. Consilierii locali sunt obligati ca in

cuvdntul lor sd se refere exclusiv la problema care formeazd obiectul dezbaterii.



(9) Pregedintele de gedi4a are drcptul sI limiteze durata luiritor de cuv6nt, in funclie de obiectul dezbaterii.

in acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecirui vorbitor, precum qi

timpul total de dezbatere a proiechrlui.

(10) Pregedintele de gedinp permite oricdnd unui consilier local sI rnspundd intr-o problemd de ordin

personal, in probleme prevlzute de regulamentul de organizare gi functionare a consiliului sau atunci cAnd a

fost nominalizat de un alt vorbitor.

(11) Pregedintele de gedinla sau reprezentantul oricdrui grup de consilieri locati poate propune incheierea

dezbateii unei probleme puse in discu{ia consiliului local. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune

votului, iar discu{iile se sisteazd daca propunerea este adoptati cu majoritate simpld.

(12) Este interzisd adresarea de insulte sau calomnii de cdtre consilierii locali prezenti la gedintd, precum gi

dialogul dintre vorbitori qi persoanele aflate in sald.

(13) Asupra proiectelor de hotiir6ri au loc dezbateri generale qi pe articole, consilierii locali, precum 9i

ceilalti initiatori prezenti la gedinta putdnd formula amendamente de fond sau de formd.

(14) Amendamentele se formule""E 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 reftage sau

poate renunla la suslinerea acestui4 in orice moment. in acest caz, amendamentul nu se mai supune la vot.

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

ziua qedintei consiliului local.

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

urmdtoarele elemente, potrivit anexei m. 10 la prezentul regulament:

a)iniJiatorul sau initiatorii;

b)numdrul de imegistrare gi titlul proiectului de hotirdre a consiliului local pentru care se deprme

amendamentul;

c)tipul amendamentului: modificare sau completare;

d)textul initrial;

e)texhrl amendamenhrlui formulat;

f)motivaJia amendamentului ;

g)semndtura persoanei care propune amendamentul.

(17) Secretarul general numeroteazi amendamentele depuse pentru fiecare proiect de hotiirdre a consiliului

local in ordine crescitoare a articolelor din cadrul proiectului de hotiirdre a consiliului local. Secretarul

general numeroteazi amendamentele depuse fnand cont de ordinea textelor asupra cdrora se formuleazd

amendamente in cadrul proiechrlui de hotdr6re a consiliului local. in cazul in care doui sau mai multe

amendamente se referd la acela5i text din cadnrl proiectului de hotiirdre a consiliului local, acestea se

numeroteazi in ordinea in care au fost primite de c6tre secretarul general.

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

a consiliului local, insi acestea se formuleazd de comun acord cu ini{iatorul proiectr.rlui de hotdrAre a

consiliului local. Conlinutul amendamentelor verbale se men{ioneazl in procesul-verbal de gedinJd.



(19) Amendamentele se srprm r-onrlui cmiliului local in ordinea numerotdrii lor. Dacd s-a adoptat un

amendament, celelalte amendmte care crprind prcvederi contrare amendamentului adoptat se socotesc

respinse flrn a mai fi supuse votului-

(20) Dupd supunerea la vot a tuturor amenda.rnentelor se supune la vot proiectul de hotiirAre a consiliului

local in forma cu amendamente.

(21) Respingerea unui proiect de hotir6re a consiliului local inscris pe ordinea de zi, precum 9i orice

supunere la vot a unei propuneri inscrise pe ordinea de zi nu constituie hotir6re a consiliului local ca act

administrativ, in acest caz, menlioninduse doar rezultatul votului in procesul-verbal al qedinJei fird

redactarea unei hotdrdri a consiliului local.

(22) Supwrerea la vot in timpul qedinlelor consiliului local a unei situalii procedurale prevdzute de

regulamentul de organizare qi funclionare nu constituie hotdrdre a consiliului local ca act administrativ.

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

Sedintei.

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

consilier local in parte se consemneazd intr-un proces-verbal, semnat de pregedintele de gedinti 9i de

secretarul general.

(24) Pregedintele de qedinla, impreund cu secretarul general al unitdtiilsubdiviziunii administrativ-teritoriale.

igi asum6, prin semndturS, responsabilitatea veridicitAfi celor consemnate.

(25) La inceputul fieclrei gedinte, secretarul general supune spre aprobare procesul-verbal al gedinlei

anterioare. Consilierii locali qi primarul au dreptul c4 in cadnrl pedin{ei curente a consiliului local, sd

conteste continutul procesului-verbal Ei sX ceard menlionarea exactd a opiniilor exprimate in qedinta

anterioar6.

(26) Procesul-verbal semnat de pregedintele de gedinJa qi de cdtre secretarul general, precum qi documentele

care au fost dezbatute in qedinJa anterioard se depun intr-un dosar special al qedinlei respective, care se

numeroteazd gi se sigileazd de pregedintele de gedinta gi de secretarul general, dupd aprobarea procesului-

verbal, sau de citre persoana cu atributii in acest sens, desemnatd in conditiile legii.

(27) in termen de 3 zile de la data aprobdrii procesului-verbal al qedintei, secretarul general afiqeazl la sediul

primbriei 9i publicd pe pagina de intemet a unitEfii/subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a

procesului-verbal al gedintei.

Sectiunea a 3-a

Procedura de vot

Articolul 28

Adoptarea hotir6rilor consiliului local

(1) in exercitarea atribuliilor ce ii revin, consiliul local adoptd hotir6ri, ct;- maioritate absolutd sau simpld,

dupdcaz.

(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (1), hotiiriarile privind dobdndirea sau instrdinarea dreptului de

proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptii de consiliul local cu maioritatea caliJicatd definitii la art. 5



lit. dd) din Ordonanfa de urgenli a Guvemului t.57/2019, cu modificirile qi completiirile qlterioare, de

doui teimi din nurnirul consilierilor locali in func1ie.

(3) Se adoptn c\ maioritatea absolutd Wwezt;d la art. 5 lit. cc) din OrdonanJa de urgenli a Guvemului m.

57/2019, cu modificirile gi complaiirile ulterioare, a consilierilor locali in frnc1ie urmetoarele horjirAri ale

consiliului local:

a)hotdrdrile privind bugetul local;

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

c) hotnr6rile prin care se stabilesc impozite gi taxe locale;

d) hotir6rile privind participarea la programe de dezvoltare jude{eand, regionalS, zonali sau de cooperare

transfrontalierd;

e) hotdr6rile privind organizarea 9i dezvoltarea urbanisticd a localitalilor qi amenajarea tedtoriului;

f) hotir6rile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorititi publice, cu persoane juridice rom6ne sau

straine;

g) hotiir6rile privind administrarea patrimoniului;

h) hotAr6rile privind participarea cu imprumuturi, capital sau cu bunuri, dupd caz, in numele gi in interesul

colectivit?i{ilor locale, la infiin{are4 fi.mctionarea qi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii

publice gi de utilitate public5 de interes local;

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

j) alte hotnr6ri prevezute de regulamentul de orga"i2a1s qi funclionare al Consiliului Local al Unitatii

Administrativ -Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorj ^.

^ De exemplq hot2ir6ri privind infiinlarea comisiilor speciale sau a comisiilor mixte.

(4) Consiliul local stabileqte prin majoritateo absolutd ptevdztti la art. 5 lit. cc) din Ordonanla de urgenp a

Guvemului m. 57 /2019, cu modificdrile qi completiirile ulterioare, care dintre urmitoarele subiecte se

reglementeazd in Regulamentul de organizare qi firnclionare al Consiliului Local al Unitatii Administrativ -

Teritoriale, Comuna Balesti, judetul Gorj :

a) conditiile in care pregedintele de pedinfd asiguri mentinerea ordinii in cadrul qedintelor consiliului local;

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

c) alte situatii, fatd de cele prevAzute la arl. 26 alin. (2) lit. a)-d), in care consiliul local consider6 absentd

motivati a unui consilier lbcal la gedinlele consiliului local;

d) posibilitatea gi modalitatea concreti prin care cetdtenii cu domiciliul sau regedinla in

unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriald respectivA pot sd asiste la gedinlele consiliului local gi/sau si
le urmdreascd pe intemet;

e) condi{iile in care pot participa la lucrdrile consiliului local, pot asista gi lua cuvAnflrl, fbrd drept de vot, in
problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate: prefectul, preqedintele consiliului judelean sau

reprezentanfii acestora, deputatii qi senatorii, minigtrii gi ceilalli membri ai Guvemului, secretarii Ei

subsecretarii de sta! conducdtorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor qi ale celorlalte organe



centrale, conducetorii compartimentelor de resort gi conducitorii organismelor prestatoare de senicii publice

sau de utilitate publice din unit?i1ile alrninistrativ-teritoriale, precum gi alte persoane interesate;

f) tipologia problemelor pentru care pregedintele de gedinli permite oricdnd unui consilier local sd rispundd

intr-o problemi de ordin personal;

g) modalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre cei care au participat la qedintd, care semneaze

hotdrArea consiliului local, in cazul in care pregedintele de gedinJi refuz5, in scris, sd semneze, alta decdt cea

prevdzutd, la art. 29 alin. (3);

h) procentul aplicabil de unitatea administrativ-teritoriald referitor la indemniza{ia lunari a consilierilor

locali care participd la gedinlele ordinare ori la gedinlele extraordinare ale consiliului local sau ale comisiilor

de specialitate.

(5) Votul consilierilor locali este individual qi poate fi deschis sau secret.

(6) Votul deschis se exprimd prin oricare dintre urmdtoarele modalitili:

a) prin ridicarea mdinii;

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

c) electronic.

(7) Consiliul local hot?iraqte, la propunerea preqedintelui de qedintd, ce modalitate de vot se va folosi, in

afara cazurilor cAnd prin lege sau prin regulamentul de organizare gi funclionare se stabilegte o anumitd

modalitate.

(8) Consiliul local poate stabili ca unele hotdr6ri si fie luate prin vot secret. Hotirlarile cu caracter individual

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 sd fie fErd echivoc. Pentru exprimarea opliunii se folosesc. de

reguld, cuvintele ,.da" sau ,,nu".

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

care nu a fost exprimati opJiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevdzute la alin.

(12) Ablinerile se numdrd la voturile impotrivi.

(13) Votarea prin apel nominal se desft.qoar6 in modul urmdtor: preqedintele de gedintd explicd obiectul

votirii qi sensul cuvintelor ,,pentru" qi,,impotrivd". Secretarul general va da citire numelui qi prenumelui

fiecdrui consilier local, in ordine alfabeticd. Consilierul local nominalizat se ridicA gi propune cuv6ntul

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

(14) Dacd pe parcursul desftgwdrii gedintei nu este intrunitii majoritatea legald necesard pentru adoptarea

proiectului de hotiir&e, pregedintele de fedintA amen6 votarea p6n6 la intrunirea acesteia.

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

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

majoritiilii consilierilor locali prezenfi, preqedintele de gedinta retransmite proiectul de hotdr6re, in vederea

reexamindrii de citre iniliator gi de c6tre compartimentele de specialitate.



(16) Proiectele de hoErari rcspinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul

aceleiagi gedin-te.

Articolul 29

Semnarea gi contraseinnarea hotiiririlor consiliului local

(1) Dupe desfi5urarea gedi4ei, hotiirdrile consiliului local se semneazi de cdtre pregedintele de gedinld 9i se

contrasemneazS, penlru legalitate, de cdtre secretarul general.

(2) in cazul in care pregedintele de qedinti rcfwi, in scris, sd sernneze, hotdrdrea consiliului local se

semneazd de cel putin 2 consilieri locali dinte cei care au participat la qedinJd.

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

a) in functie de configuralia politicl de la ultimele alegeri locale;

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

la qedint6;

c) prin altii modalitate stabilitd prin hotiirdre a consiliului local.

(4) Secretarul general nu contrasemneazd hotdrdre ain cazld, in care considerd cA aceasta este ilegald. in acest

caz, in urmdtoarea tedinld a consiliului local deprme in scris qi expune in fata acestuia opinia sa motivati,

care se consemneazi in procesul-verbal al gedintei.

Secliunea a 4-a

Dispozitii privind actele administrative adoptate de consiliul local

Articolul 30

Tipuri de hotirdri adoptate de consiliul local

(l) in exercitarea atribufiilor ce le revin, consiliile locale adoptd hotdr"ari cu caracter norrnativ sau individual.

a c6ror evidenti se fine intr-un registru potrivit anexei nr. 8 la prezentul regulament.

(2) ln organizarea executdrii sau executdrii in concret a legii, consiliile locale adoptd sau incheie, dup6 caz, gi

alte acte juridice prin care se nasc, se modific6 sau se sting drepturi gi obligafii.

Articolul 3l

Comunicarea gi aducerea la cunoqtinta publici a hotiir"arilor consiliului local

(l) Secretarul general comunicd hotdrdrile consiliului local prefectului in cel mult 10 zile lucritoare de la

data adoptirii.

(2) Hotdrdrile consiliului lbcal se comunicd primarului.

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

secretarul general Si se inregistreazd intr-un registru special destinat acestui scop.

(4) Hotir6rile se aduc la cunoqtinJa publici Ei se comunicd, in conditiile legii, prin grija secretarului general.

(f Hoterdrile, documentele gi informatiile financiare, precum qi alte documente prevAzute de lege se

public5, pentru informare, in format electronic Ai in monitorul oficial local.

Articolul 32

Hotdrdrile consiliului local cu caracter normativ

(l) Hotirhrile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoEtinta publicd.



(2) Aducerea la cunogtinta publicn a hotdrdrilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile ,le la data

comunicirii oficiale cdtre prefect

(3) in unitdlile administrativ-teritoriale in care cetilenii apa4inand unei minoritili natiornle au o pondere de

peste 20%o din numdrul locuitorilor, stabilit la ultimul recensimdnt, hotlr6rile cu caracter normativ se aduc la

cunogtinla publica atat in limba rom6ni, cdt gi in limba minoritelii respective.

Articolul 33

Alte modalifili de aducere la cunogtinla publici a hotir6rilor consiliului local cu caracter normativ

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

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

b)afigare intr-un spaliu accesibil publicului, stabilit prin dispozitie a primarului;

c)publicare in mass-media 1ocal6.

(2) Secretarul general asigurd aducerea la cunogtinta publicd, potrivit alin. (l), consemn6nd pe fiecare

hotirdre a consiliului local in parte, sub semnitura s4 modalitatea utilizatd.

Articolul 34

Hotiir&ile consiliului local cu caracter individual

(1) Comunicarea hot6rdrilor cu caracter individual cdtre persoanele cdrora li se adreseazd se face in cel mult

5 zlle de la data comunicdrii oficiale cdtre prefect.

(2) Hoter6rile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicdrii cdtre persoanele cdrora li
se adreseazd.

(3) in unit?i1ile administrativ-teritoriale in care cet2itenii apartindnd unei minoritali naJionale au o pondere de

peste 20yo din numdrul locuitorilor, stabilit la ultimul recensdmdnt, hotdrdrile cu caracter individual se

comunicd, la cerere, 9i in limba minorit?i{ii respective.

Articolul 35

Verificarea legalitdlii actelor administrative

Hotbr6rile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de cdtre prefect conform

prevederilor art.255 din Ordonanta de rngenld a Guvemului nr. 57 /2019, cu modificdrile qi completirile

ulterioare.

Sec{iunea a 5-a

Folosirea limbii minoritilii naJionale

Articolul 36

Folosirea limbii minoritiililor nalionale

(1) in unitAfle/subdiviziunile administmtiv-teritoriale in care cetitenii aparfindnd unei minoritdJi nationale

au o pondere de peste .20%o din numdrul locuitorilor, stabilit la ultimul recensdm6nt, autoritiilile

administratiei publice locale, instituliile publice aflate in subordinea acestora, precum gi serviciile publice

deconcentrate asigurd folosirea, in raporturile cu aceqtia, gi a limbii minoritillii nationale respective, in
conformitate cu prevederile Constituliei, ale Ordonantei de urgentd a Guvemului nr. 5712019, cu

modificirile gi completirile ulterioare, gi ale tratatelor intemalionale la care Romdnia este parte.



(2) Autoritdlile adminisu-a-tiei publice locale prevEzute la alin. (1), prin hotirdre, pot decide asigurarea

folosirii limbii minoririi-tilor nalionale in unitdlile administrativ-teritoriale in care cetdtenii apa4inend

minoritililor nalionale nu ating ponderea prevdzutii la alin. (l).

Articolul 3 7

Limba oficial5 qi folosirea limbii minoritililor nalionale

(1) in raporturile dintre cetiteni gi autoriEtile administratiei publice locale se foloseqte limba romdnd.

(2) in unitefle administrativ-teritoriale in care cetdtenii aparlinAnd unei minoritdli nationale au o pondere de

peste 20%io din numdrul locuitorilor, stabilit la ultimul recensimdnt, in raporturile lor cu autoritilile

administraliei publice locale. cu aparatul de specialitate gi organismele subordonate acestor4 ace$tia se pot

adresa, oral sau in scris, gi in limba minorit2ilii nalionale respective gi primesc rdspunsul at6t in limba

romAnd, cdt gi in limba minoritdlii nalionale respective.

(3) in scopul exercitdrii dreptului prevdzut la alin. (2), autoritilile adminishatiei publice locale, institqiile

publice aflate in subordinea acestora, precum gi serviciile publice deconcentrate au obligatia sd pund la

dispozilia cetdtenilor aparlindnd unei minoritiili nationale formulare gi texte administrative de uz curent in

format bilingv, respectiv in limba romdnd gi in limba minoritillii naJionale.

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

se stabile$te prin hotdr6re a Guvemului, la propunerea Departamentului pentru Relafii Interetrice elaborat?i

in colaborare cu Instituhrl pentru Studierea Problemelor Minoritililor Nationale, cu avizul ministerelor cu

atributii in domeniul administratiei publice, finanfe publice qi afaceri inteme.

(5) in condiliile prevdzute la alin. (2), in posturile care au atribufii privind relatii cu publicul sunt incadrate qi

persoane care cunosc limba minoritEtii na{ionale respective.

(6) Autoritdlile administratiei publice locale asiguri inscriptionarea denumirii localitiililor 9i a institr4iilor

publice de sub autoritatea 1or, precum gi afiqarea anunlurilor de interes public atAt in limba rom6na cat Si in

limba minoritiitii nationale respective, in condiliile prevlzute la alin. (2).

(7) Actele oficiale se intocmesc in mod obligatoriu in limba rom6n5, sub sanc{iunea nulit5}ii.

Sectiunea a 6-a

Dispozilii privind participarea cetiJenilor la procesul de elaborare gi dezbatere a proiectelor de hotiirAri

Articolul 3 8

Initiativa cetiteneasci

(1) Cetd{enii pot propune consiliilor locale pe a cdror razd teitoiald domiciliazl, spre dezbatere qi adoptare,

proiecte de hotiirAri.

(2) Promovarea rmui proiect de hotirire se poate face de unul sau de mai multi cetdteni cu drept de vot, dacd

acesta este sustinut prin semndturi de cel puJin 5% din populatia cu drept de vot inscrisd in Registrul

electoral cu domiciliul sau reqedin{a in unitatea administrativ-teritoriald.

(3) Iniliatorii depun la secretarul general forma propusd pentru proiectul de hot?ir6re. Proiectul se afi$eazA

spre informare publici prin grija secretarului general.

(4) Initiatorii asigurd intocmirea listelor de suslindtori pe formulare puse la dispozitie de secretarul general.



(5) Listele de sustinarori crryrind numele. prenumele 9i domiciliul, seria gi numdrul acnrlui de identitate gi

semniturile su{inilorilor.

(6) Listele de suqinltori pot fi semnate numai de cetitenii cu drept de vot inscrigi in Registml electoral cu

domiciliul sau regedinla in uniurearsubdiviziunea administrativ-teritoriald al cirei consiliu local urmeazd sd

dezbatii proiectul de hoGrdre in ca,'';.

(| DupA depunerea documentaliei qi verificarea acesteia de catre secretarul general, proiectul de hotiirAre

urmeazd procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

Articolul 39

Principii qi reguli in asigurarea transparenlei decizionale de cdtre consiliul local in raporhrile cu cetdtenii

(1) Pentru asigurarea transparenlei decizionale in raporturile cu cetzitenii, consiliul local va respecta

urmdtoarele principii:

a) informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmeazd sd fie dezbdtute de consiliul

local, precum qi asupra proiectelor de hottir6re cu caracter nornativ;

b) consultarea cetitenilor gi a asocialiilor legal constituite la iniliativa consiliului local, in procesul de

elaborare a proiectelor de hotarare cu caracter normativ;

c) participarea activd a cetil]enilor la luarea deciziilor administrative qi in procesul de elaborare a proiectelor

de hot"dr6re cu caracter normativ.

(2) Se vor respecta urmdtoarele reguli:

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

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

legii;

c) hotir6rile de consiliu local adoptate in gedintele consiliului local vor fi inregistrate, arhivate qi, dupd caz,

aduse la cuno;tinta publicS, in conditiile legii gi ale regulamenhrlui de organizare gi funcfionare.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplicd in cazul procesului de elaborare a hot?irdrilor de consiliu local qi in cel al

gedin{elor in care sunt prezentate:

a) informatii privind apdrarea nalionalA, siguranta nafionald $i ordinea publicd la nivel national, precum qi

deliber5rile care fac paxte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

b) valorile, termenele de realizare $i datele tehnico-economice ale activitiitilor comerciale sau financiare,

dacd publicarea acestom aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;

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

2016/679 al Parlamentului European pi al Consiliului din 27 apilie 2016 privind protectia persoanelor fizice

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

abrogare a Directivei 95/46lCE(Regulamentul general privind proteclia datelor), cu modificdrile ulterioare.

Articolul 40

Dispozitii privind participarea cetifenilor la procesul de elaborare gi dezbatere a proiectelor de hotiirdri



(1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotiirAre cu ca.racter normati.r' inigiatorul are obliga{ia,

prin intermediul secretarului general. si aducd la cunottinla publici un anunl referitor la elaborarea unui

proiect de hotir€re cu caracter normativ.

(2) Anunlul referitor la elaborarea unui proiect de hotirAre cu caracter normativ va fi adus la cunoqtinta

publicd, in condiliile alin. (1), cu cel puJin 30 de zile inainte de supunerea spre analiz5, avizare qi adoptare de

cdtre autoritiitile administraliei publice locale. Anuntul va cuprinde referatul de aprobare al iniliatorului

privind necesitatea adoptdrii hotdrArii cu caracter normativ propus, textul complet al proiectului de hotiir6re

cu caracter normativ respectiv, precum gi termenul-limitd, locul gi modalitatea in care cei interesali pot

trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotir6re cu caracter

normativ.

(3) Anu{rn referitor la elaborarea unui proiect de hotirdre cu caracter normativ cu relevantd asupra mediului

de afaceri se transmite prin grija secretarului general asocialiilor de afaceri gi altor asocialii legal constituite,

pe domenii specifice de activitate, in termenul prevdztnla alin. Q).

(4) La publicarea anunlului iniliatorul proiectului de hotirAre cu caracter normativ va stabili o perioadi de

cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii.cu privire la proiectul de hotdr6re cu

caracter normativ supus dezbaterii publice.

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

societatea civild, care si primeascd propunerile, sugestiile gi opiniile persoanelor interesate cu privire la

proiectul de hotiir&e cu caracter normativ propus.

(6) Proiectul de hotdrAre cu caracter normativ se transmite spre analizd 9i avizare autorit?ltilor publice

interesate numai dupd definitivare, pe baza observaliilor qi propunerilor formulate potrivit alin. (4).

(7) Iniliatorul proiectului de hotiirdre cu caracter normativ este obligat sA organizeze o int6lnire in care sd se

dezbati public proiectul de hotirdre cu caracter normativ, dac6 acest lucru a fost cerut in scris de cdtre o

asociatie legal constituitd sau de cdtre o alti autoritate publicd.

(8) in toate cazurile in care se organizeazd int6lniri pentru dezbateri publice, acestea trebuie sd se desfi$oare

in cel mult 10 zile de la publicarea datei gi locului unde urmeazd si fie organizate. Initiatorul proiectului de

hotdrAre cu caracter normativ trebuie si analizeze toate recomanddrile referitoare la acesta.

(9) in cazul reglementlrii unei situalii care, din cauza circumstanlelor sale exceptionale, impune adoptarea

de solu{ii imediate, in vederea evitirii unei grave atingeri aduse interesului public local, proiectele de

hot6rdre cu caracter normativ se supun adoptirii in procedura de urgenli prevSzuti de reglementiirile in

vigoare.

(10) Pentru proiectele de hotirdre cu caxacter normativ propuse prin initiativd cetileneascd obligatiile

mentionate la alin. (l), (a) gi (7) se realizeazd prin grija secretarului general.

(11) Initiatorul proiectului de hotiir6re cu caracter normativ este obligat sE justifice in scris nepreluarea

recomanddrilor formulate $i inaintate in scris de cet6feni gi asociatiile legal constituite ale acestora.

Articolul 41

Participarea persoarelor interesate la lucririle qedin{elor publice ale consiliului local



(1) Participarea inrs€sd. la lucrdrile qedintelor publice ale consiliului local se va face in

condiliile art. 27- cu respecraea prealabili a urmitoarelor etape:

a) anunful privind gedinla comiliului local se afige".i la sediul consiliului local, pe pagina de intemet a

unitijii/suMiviziunii adminislatil"-reritodale sau se transmite cdtre mass-medi4 dtrpd caz, cu cel pulin 3 zile

inainte de desfEL;urarea qedinplor ordinare gi cu cel pgin 24 de ore inaintea qedintelor extraordinare

convocate in termen de 3 zile- cu exceplia situaliilor in care consiliului local este convocat de indafii in

qedinle extraordinare;

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

sugestii $i propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la proiectele de hotirAre cu caracter

normativ care urmeazd sd fie dezbdtute in gedinla consiliului local;

c) anuntul va contine dat4 ora gi locul de desftgurare a qedintei consiliului local, precum gi proiectul ordinii

de zi.

(2) Consiliul local poate hotiri ca qedinlele consiliului local sd fie inregistrate in condifiile aft.27 alin. (2) lit.

c) gi art. 28 a1in. (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 inregistrdrile qedintelor consiliului local

in temeiul art.27 a\n. (2) lit. c) Ei ale art. 28 alin. (4) lit. d), imegistrdrile gedinJelor consiliului local vor fi
ficute publice, la cerere, in condiliile legislaliei privind liberul acces la informaliile de interes public.

Articolul 43

Delegatul sdtesc

(l) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alegi in consiliile locale sunt reprezentati la gedinlele

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

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

constituirii acestui4 de o adunare sAteascA, convocat6 de primar cu cel putin 15 zile inainte qi desfiquratii in

prezen{a primarului sau a viceprimarului gi a secretarului general al unit?itii administrativ-teritoriale.

(3) Alegerea delegatului s6tesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenJi la aceastd adunare, consemnatA

intr-un proces-verbal care se prezintd in prima gedin{E a consiliului local. La adunarea sdteasci pot participa

tofi cet6tenii cu drept de vot din satul respectiv.

(4) incetarea de drept a mandatului delegatului sdtesc are loc in urmdtoarele situatii:

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 sat, inclusiv ca urmare a reorganizirii unitiitii adminishativ-teritoriale

respecuve;

d) condamnarea, prin hotiir&e judecitoreascd rEmasd definitiv5, la o pedeapsd privativi de libertate,

indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;

e) punerea sub interdictie judecitoreascd;



f) pierderea drcpurilor electorale:

g) deces.

(5) in situaliite prevlzute la atin. (4) se alege un nou delegat satesc, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(3),

care se aplici in mod corespunzitor.

(6) Adunarea sAteasci, convocatii de cdtre primar, poate hotiri oric6nd eliberarea din functie a delegatului

sdtesc 9i alegerea, in termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoaae in aceasta func{ie, in condiliile

ahn. (2) care se aplici in mod corespwrzdtor.

(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintd, delegatii sdteqti sunt invita{i in mod

obligatoriu. Delegatii shteqti au drepnrl de a se exprima cu privire la problemele discutate, opinia acestora

fiind consemnatd in procesul-verbal al gedintei.

Articolul 44

Adun5rile cetitenegti

(1) Cetatenii comunei sau oragului pot fi consultali qi prin adundri cet?lteneqti organizate pe sate, in mediul

rural, gi pe cartiere sau str'azi, in mediul urban.

(2) Convocarea gi organizarea adundrilor cetilenegti se fac de cdtre primar, la iniliativa acestuia ori a unei

treimi din numdrul consilierilor in func1ie.

(3) Convocarea adundrii cetiileneqti se face prin aducerea la cunogtinJa publici a scopului, datei 9i a locului

unde urmeazd si se desftqoare aceasta.

(4) Adunarea cetiteneasca este valabil constituiti in prezenJa majorit?itii cetdJenilor cu drept de vot gi adopr.ii

propuneri cu majoritatea celor prezenti.

(5) Propunerile se consemneazi intr-un proces-verbal qi se inainteazi primarului, care le supwre dezbarerii

consiliului local in prima qedin{i, in vederea stabilirii modalitii{ilor concrete de realizare Si de finantale. dace

este cazul.

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

Capitolul V

Dizolvarea consiliului local

Articolul 45

Situatiile de dizolvare a consiliului local

(1) Consiliul local se dizolvd de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvd de drept:

a) in cazul in care acesta nu se intrunegte cel pu{in intr-o gedinJd ordinard sau extraordinard, pe durata a patru

luni calendaristice consecutive, degi a fost convocat conform prevederilor legale;

b) in cazul in care nu a adoptat nicio hotih6re in 3 qedinte ordinare sau extraordinare tinute pe durata a patru

luni calendaristice consecutive;

c) in cazul in care numirul consilierilor locali in fi.rnctie este mai mic decdt jumdtatea numdrului membrilor

consiliului local gi nu a putut fi completat cu supleanti in conditiile art. 6.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general, prefectul sau orice altd persoana interesata sesizeazd instanta

de contencios administrativ cu privire la cazurile previzute la alin. (l). Instarga analizeazi situatia de fapt gi



se pronunte cu pririrE la dizohrrea comiliului local. Hotir6rea instanlei este definitivi 9i se comunici

prefectului.

Articolul 46

Referendumul local

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

organizeazd ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel pu{in 25% din numdrul cet5lenilor cu

drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau reqedinla in unitatea administrativ-teritoriald.

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

numdrul buletinului sau ale cd4ii de identitate gi semndtura olografE ale cet?ltenilor care au solicitat

organizarea referendumului.

Articolul 47

Organizarea referendumului local

(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportd din bugehrl unftAfi administrativ-

teritoriale.

(2) Referendumul local este orgarrizat de cdtre o comisie numiti prin ordin al prefecnrlui, compusi dintr-un

reprezentant al prefechrlui, cdte un reprezentant al primarului, al consiliului local gi un judecitor de Ia
judecdtoria in a cdrei razd teitoriald se afld unitatea administrativ-teritoriald in cauzd. Secretariatul comisiei

este asigurat de institutia prefectului.

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

cu drept de vot inscriqi in Registrul electoral cu domiciliul sau regedinla in unitatea administrativ{eritoriali.

Activitatea consiliului local inceteazd inainte de termen dacd s-au pronunlat in acest sens cel pulin jumatate

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

condiliile legii.

Articolul 48

Organizarea alegerilor dupd dizolvarea consiliului local sau dupd validarea rezultahrlui referendumului

(l) in termen de maximum 90 de zile de la rdmAnerea definitivd a hotiiriarii judecdtoregti prin care s-a

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

otgantzeazd alegeri pentru un nou consiliu local.

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

autoritdtilor cu atribufii in organizarea alegerilor locale, pe baza solicitdrii prefectului.

Articolul 49

Rezolvarea treburilor publice curente in cazul dizolvdrii consiliului local

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

problemele curente ale comunei, oragului sau municipiului, cu respectarea competen{elor gi atributiilor ce ii
revin, potrivit legii.

(2) in sihratia excep{ionald in care consiliul local a fost dizolvat in condi{iile art. 45, primarul se afl6 in
imposibilitatea exercit?irii atributiilor sale ca urmare a incetirii sau suspendirii mandatului s6u ori a altor



sirualii prevezute de lege. iar tirnclia de secretar general al unitiilii/subdiviziunii administrativ- teritoriale este

r.acant6' plefectul nrrme$e prin ordin o persoani prin detaSare, in condiliile p5rfii a VI-a titlul II din

ordonanta de urgeniE a Guvemului w. 57 /2019, cu modifrcdrile 9i completirile ulterioare' care si exercite

atribuliile de secretar general al unitntii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele

curente ale cornunei, oragului sau municipiului, p6nd la ocuparea func{iei publice de conducere de secretm

general al unititii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in condiliile legii'

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

in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea functiei de secretar general al unitdtrii/subdiviziunii

adminisftativ-teritoriale prevdzute la partea a III-a titlul vII 9i la partea a vl-a titlul II din ordonan{a de

ugenla a Guvemulu i nt. 57 12019 , cu modificdrile 9i completlrile ulterioare'

t-l) in situalia prevdzutala alin. (2), prin excepfie de la prevederile p64ii a vl-a titlul II din ordonanp de

urgenla a Guvemului nr. 5712019, cu modificSrile 9i completiirile ulterioare, concursul pentru ocuparea

funcliei publice de conducere de secretar general al comunei, al oraqului sau al municipiului' dup6 caz' se

organizeazd de instituiia prefectului '

(5) \urnirea in functia de secretar general al comunei, al oraqului sau al municipiului, dupi caz' se face' in

situalia prevdzutii la aln. Q) sau in situalia in care procedura de organizare a concursului a fost demarat?i

anteriorsitualieiexceptionaleprevSzutelaalin.(2)'dec6treprefect,dacdnuaincetatsitualiacarea

rieterminat imposibilitatea exercitlrii atributiilor de cdtre primm'

Capitolul VI

Dispozilii privind exercitarea mandahrlui de consilier local

Secliunea I

Erercitarea mandatului de consilier local

Articolul 50

llandatul alegilor locali

\Iandatul consilierului local este de 4 ani qi se exercitd in conditiile legii.

-Articolul 5l

\Iandatarea consilierilor Iocali pentru feprezentarea intereselor unitStii administrativ-teritoriale

consilierii locali imputerniciJi s6 reprezinte interesele unitdlii adminisffativ-teritodale in societ6{i' regii

autonome de interes local 9i atte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemna{i' prin hot5rare a

consiliului local, in condiliile legii, cu respectarea regimului incompatibilitiJilor aplicabil 9i a configuratiei

politice de la ulti:nele alegeri locale'

Articolul 52

Reprezentarea in asociatiile de dezvoltare intercomunitari gi la nivelul operatorilor regionali

comunele, oraqele gi municipiile sunt reprczentate de drept in adundrile generale ale asocialiilor de

dezvoltare intercom'nitar6 qi in adundrile generale ale operatorilor regionali gi locali de cdtre primari'

Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanfi ai unitSlilor administrativ-teritoriale in adundrile generale



viceprimarilor- adrninirtr.rr-la Fdlicl focutrr gi oricdror alte persoane din aparatul de specialitate al

primarului sau din ca.trul rai insiu4ii publice de interes local.

Articolul 53

Suspendarea mandanrlui de consilier local

( 1 ) Mandatul de consilier local se suspendd in urmbtoarele situatii:

a) a fost dispusd mdsura arestiirii preventive;

b) a fost dispusd mdsura aresnrlui Ia domiciliu;

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

exercitarea unei misiuni in lari sau in strainAtate.

(2) Mdsurile prevdzute la alin. (l) lit. a) 9i b) dispuse in condiliile Legii nr. 13512010 privind Codul de

procedurA penald, cu modificirile gi completirile ulterioare, se comunicd de indatii de cdtre instanla de

judecatd prefectului care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constati

suspendarea mandatului.

(3) Documentele corespunzitoare situaJiei prevdzute la alin. (1) lit. c) se comunicl de cdtre emitent, in

termen de 5 zile lucrltoare de la desemnare, secretarului general qi primarului, iar in prima qedinJi ulterioare

comunic5rii consiliul local ia act de aceastA situatie, prin hotiirire.

(4) Suspendarea dureazd p6n6 la incetarea situaliei prevdzute la alin. (1).

(5) Ordinul de suspendare emis pentru situafiile prevdzute la alin. (l) lit. a) 9i b), respectiv hotiir6rea prin

care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in condiJiile alin. (l) lit. c) se comunicd de indati

consilierului local, in termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotilrArii consiliului,

dupd caz.

(6) in cazul in care faji de consilierul local, al cdrui mandat a fost suspendat in condiliile alin. (l) lit. a) gi b),

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

incetarea procesului penal, acesta are drepflrl la despdgubiri, in conditiile legii.

Articolul 54

Suspendarea mandatului viceprimarului

(1) Mandatul viceprimarului se suspendd de drept in urmdtoarele situatii:

a) a fost dispusd misura arestirii preventive;

b) a fost dispusd mdsura areshrlui la domiciliu.

(2) Mesurile prevezute la alin. (1), dispuse in conditiile Legii nr. 13512010 privind Codul de proceduri

penal6, cu modificdrile qi completiirile ulterioare, se comunicd de indati de cdtre instanta de judecatii

prefectului, care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constatA suspendaxea

mandahrlui.

(3) Ordinul de suspendare se comunicd, in tennen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.

(4) Suspendarea dureazi pdni la incetarea situaliei prevdzute la alin. (1).



(5) In cazul in care faF & riceprirnaml suspendat din funcJie a fost dispusi clasarea ori renun{area la

urmirirea penali sau instanF judeclrorcasci a dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are

dreptul, in condiliile legii. la plata drepturilor salariale corespwzitoare perioadei in care a fost suspendat.

Articolul 55

incetarea mandatului de consilier local

(1) Calitatea de consilier local inceteezi,la data declardrii ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local inceteazd de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in

urmdtoarele cazuri:

a) demisie;

b) constataxea gi sanctionare4 in condiliile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea frrnctiilor qi

demnitdtilor publice, pentru modificarea gi completarea Leg ii rr . 144/2007 privind infiintarea, organizarea qi

functionarea Ageniiei Nalionale de Integritate, precum gi pentru modificarea gi completarea altor acte

normative, cu modificirile gi completirile ulterioare, a unei stiiri de incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului intr-o alti unitate administrativ-teritoriald, inclusiv ca ulmare a reorganizirii

acesteia;

d) lipsa nemotivatd de la mai mult de 3 qedinte ordinare gi/sau extraordinare consecutive ale consiliului-

desfigurate pe durata a trei luni calendaristice;

e)lipsa nemotivati de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determind

imposibilitatea desfhguririi, in condiliile legii, a gedintelor ordinare $i/sau extraordinare;

f) imposibilitatea exercitdrii mandatului pe o perioadi mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor

prevEzute de lege;

g) condamnare4 prin hotirAre judec6toreascd rdmasl definitivS, la o pedeapsd privativa de liberate.

indiferent de modalitatea de individualizare a executdrii pedepsei;

h) punerea sub interdictie judecitoreascA;

i) pierderea drepturilor electorale;

j) pierderea calitdlii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritaitilor nationale pe a cdrei list?i

a fost ales;

k) condamnarea prin hotiir&e judecetoreasci rdmasi definitivd pentru sdvdrqirea unei infracfluni electorale

pe durata procesului electoral in cadrul ciruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicatd gi 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)-f) gi l), este data apariliei

evenimentului sau a implinirii condiliilor care determind situatia de incetare, dupd. caz.

(4) Data incetdrii de drept a mandatului, in cazul prevdzut la aIin. (2) lit. b), in situatia in care legalitatea

raportului de evaluare prin care s-a constatat staxea de incompatibilitate nu a fost contestat5, este data

expirdrii perioadei in care consilierul local are dreptul se conteste raportul de evaluare, in condiliile Legii nr.

17612010, cu modificirile qi completdrile ulterioare.



(5) Data incaaii & trq e ranr*r'lui in cazul previzut la alin. (2) lit. j) este data comunicirii cetre prefecl

secretarul generat $ c-c cmsillrul local a hot.inirii forului competent si decidi asupra excluderii unui

membru d panidului politic sau a organizaliei ceti(enilor aparfinind minorit2ililor nalionale pe a cdrei listi

consilierul local a fos ales. in sitra$a in care legalitatea acesteia nu a fost contestat5.

(6) in situaliile prertzne la alin (2) lit. a), c)-f) qi l) constatarea incetdrii de drept a mandatului de consilier

local, precum gi r-acantarea locului de consilier local se realizeazd printr-o hotdrAre de constatare a autoritifi

deliberative respecti\e. la proprmerea primarului ori, dupd caz, a oriclrui alt ales local, adoptatd in prima

gedintd desftguratn dupa aparilia evenimentului. Hotir6rea autorit?i1ii deliberative este comunicatd de indati

judecitoriei competente si valideze mandatul supleantului, in condi{iile art. 8, precum qi consilierului local.

Aceastd hotiirare nu se supune la vo1 aceasta fiind de constatare a unei stlri de fapt.

(7) Consiliul local are obligalia de a adopta hotlr6rea prevdzutd la alin. (6) in termen de 30 de zile de \a

introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar gi de secretarul general cu

privire la una dintre situaliile prevdzute la alin. (2) lit. a), c)-f gi 1). 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 referahrlui constatator comunicat

de cdtre secretarul general, in situalia neadoptiirii acestei hotirdri de cdtre consiliul local, dupd caz.

(8) in situaliile prevdzute la alin. (2) lit. b), g)-k), constatarea incetbrii de drep a mandatului de consilier

local, precum gi vacantarea locului de consilier local se fac de citre prefect prin ordin, in termen de

maximum 30 de zile de la data ingtiinJErii transmise prefechrlui de cdtre autoritatea responsabili de

asigurarea integritiilii in exercitarea demnititilor qi funcliilor publice gi prevenirea corup{iei institutionale sau

de cdtre instanli, dupd caz.

(9) Ordinul prefectului emis in situaliile prevhzute la alin. (7) 9i (8) se transmite de indatii judecitoriei

competente sI valideze mandatul supleantului, in condi{iile art. 8, consilierului local Si secretaxului general.

(10) Hotnr6rea consiliului are la bazA, pentru situaJiile prevdzute la alin (2) lit. a), c)-f), h) 9i l), un referat

constatator, intocmit in maximum 3 zile de la apari{ia evenimentului $i semnat de primar qi de secretarul

general. Referatul este insolit de acte justificative.

(11) Ordinul prefectului are la bazE, pentru situaliile prevdzute la alin. (2) lit. g), i), k), inqtiintirile transmise

prefectului de cdtre instanF

(12) in cazul prevEzut la alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data comrmicdrii hotnr6rii forului

competent sd decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organlzatiei cetiltenilor

apartin6nd minoritililor nationale pe a cdrei listd consilierul local a fost ales, prefectul constati, prin ordin,

incetarea mandatului consilierului local inainte de expirarea duratei normale a acestuia gi declard vacant

locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de indatii judecdtoriei competente sE valideze

mandatul supleantului, in condiliile art. 8, consilienrlui local $i secretarului general.

(13) in cazurile prevezute la alin. (2) 1it. c)-f), hotAxerea poate fi atacatd de consilierul local ln cauzd la

instanta de contencios administrativ, in termen de l0 zile de la comunicare. Instanla se pronunj6 in termen de



cel mult 30 de zile. nefiind aplicabila de regularizare a cererii. In acest caz, procedura prealabild

nu se mai efectue.azL iar botiirdrea primei instanle este definitivi.

(14) in toate cazurile, hotiinirea instantei se comunici pirfilor, prefectului qi secretarului general, care are

obligatia afiqirii acesteia la sediul unit{iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale, in termen de maximum

doud zile de la comunicare.

(15) Functia constatate vacantii in condiliile alin. (6)-(8) se completeazd cu supleantul desemnat de partidul

politic, alianla politicd sau alianla electorald respectivd, care este validat gi depune jurim6ntul, in condiliile

afi. ll7 din Ordonanla de urgenli a Guvemului m. 5712019, cu modificirile qi completdrile ulterioare,

ulterior rdmdnerii definitive a hotdrdrii instantei.

(16) incetarea mandatului de consilier local in cazul schimbdrii domiciliului in alta unitate administrativ-

teritoriald poate interveni numai dup6 efectuarea in actul de identitate al celui in cauzd a mentiunii

corespunzdtoare, de cdtre organul abilitat potrivit legii.

(17) incetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se con$ate in prima qedinF a consiliului

desfigurattl dupd aparilia evenimenhrlui qi in baza demisiei scrise inaintate secretarului general, primarului gi

pregedintelui de gedinld. Hot2irdrea consiliului prin care se ia act de demisie qi se declarS vacant locul

consilierului local se comunicd de indatd judecdtoriei competente sd valideze mandanrl supleantului, in

condiliile art. 8.

(I8) Prevederile alin. (2) lit. g)-D 9i k) devin aplicabile numai dupd rdm6nerea definitivi a hot,ix"axii

judecdtoregti. in aceste cazuri, data respectivd este gi data la care inceteazd de drept mandatul.

(19) in situalia in care este contestati legalitatea actului prevdzut la alin. (4) sau a hotdrdrii previzute la alin.

(5), data incetdrii de drep a mandatului este data rdmAnerii definitivl a hotiinirii judecdtoregti.

(20) De la data incetiirii mandatului, consilierul local respectiv:

a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru gedintele autorit{ii

deliberative din care face parte;

b) nu mai poate participa la vot in cadrul qedintelor autoritdlii deliberative din care face parte, precum qi in

cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

c) nu mai are dreptul la indemnizafia lunard.

Articolul 56

incetarea mandatului de viceprimar ca unnare a incetdrii mandatului de consilier

(1) incetarea mandatului de consilier, in condiliile art. 55 alin. (2), are ca efect incetarea de drept, la aceeagi

dati, qi a mandatului de viceprimar.

(2) Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberdrii acestuia din functie in condiliile

art. 11.

Sectiunea a 2-a

Drepturile aleqilor locali

Articolul 57

Legitimatia qi semnul distinctiv ale alegilor locali



(l) Dupd alegerea ri€€primdului- eestuia i se inmdneazi legitimali4 semnati de primar, precum 9i un semn

distinctiv al calit4ii de rireprimar. kgitimatia viceprimarului este inm6nati de citre secretaml general.

(2) Dupn declararea ca legal consituit a consiliului local, consilierilor in functie li se elibereazd o legitimalie

care atesti calitatea de membru al consiliului local, semnatd de primar, qi primesc un semn distinctiv al

calitltii lor de reprezentanli alegi ai colectivitdtii locale, pe care au drephrl sd il poarte pe intreaga durati a

mandatului.

(3) Modelul legitimaliei de viceprirnar gi de consilier local qi modelul semnului distinctiv pentru acestia se

stabilesc prin hotdrdre a Guvemului.

(4) Cheltuielile pentru confec{ionarea legitimatiilor, semnelor distinctive, respectiv a eqarfelor se suportd din

bugetul local.

(5) Legitimalia 9i semnul distinctiv se pot pdstr4 dupi incetarea mandanrlui, cu titlu evocativ.

(6) Eparfa in culorile drapelului na{ional al Romdniei se poartd in mod obligatoriu la Ziua Na{ionald a

Rom6niei, la solemnitdti, receptii, ceremonii publice qi la celebrarea cdsdtoriilor, indiferent de locul de

desfzi;urare a acestora.

Articolul 58

Protectia aleqilor locali

(1) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru solutionarea gi gestionarea treburilor

publice in interesul colectivitefi locale pe care o reprezintii este garantatii.

(2) Aleqii locali nu pot fi tragi la rdspundere juridicd pentru opiniile politice expdmate in exercitarea

mandatului.

(3) Retinerea dispunerea misurii arestdrii preventive, a arestului la dorniciliu sau trimiterea in judecati

penald a aleqilor locali, precum gi faptele sivd:qite care au determinat luarea misurilor se aduc la cunottinta

atdt autoritii{ii administratiei publice din care fac parte, cdt qi prefechrlui, in termen de cel mult 24 de ore- de

cdtre organele care au dispus mdsurile respective.

(4) Pe intreaga durati a mandahrlui, alegii locali se considerd in exerciliul autoriti{ii publice 9i se bucuri de

proteclia prevlzutii de lege.

(5) De aceeagi protec{ie prevdanti la alin. (4) beneficiazi 9i membrii familiei alesului local - so! solie qi

copii - in cazul in care agresirurea impotriva acestora urmere$te nemijlocit exercitarea de presiuni asupra

alesului local in legiturd cu exercitarea mandatului sdu.

Articolul 59

Grupurile de consilieri locali

(1) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in functie de partidele sau aliantele politice pe ale cdror liste

au fost aleqi, dacd sunt in numdr de cel pu{in 3.

(2) Consilierii locali care iru indeplinesc condiliile prevdzute la alin. (1) pot constitui rm grup prin asociere.

(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritdfi membrilor

grupului. Denumire4 componenla qi conducerea grupului politic se transmit secretarului general care

informeazd consiliul local asupra grupurilor politice formate.



(4) Prevederile alin- (l) gi (l) se aplica 9i consilierilor independenli.

(5) Consilierii locali nu pot fonna grupud in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu

au intrunit numirul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin un consilier.

(6) in cazul fuziondrii, doui sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliul local sau care au deja

constituite grupuri, pot forma rur grup distinct.

(7) Primarul, in func1ie de disponibilitate, pune la dispozilia grupurilor politice spatiile gi logistica necesare

desfhqurdrii activitdlilor politice in vederea exercitnrii atributiilor legale qi regulamentare.

Articolul 60

Raporturile de muncd sau de serviciu detrinute anterior

(1) Pe perioada exercitdrii mandatului de viceprimar se suspendd contractul de muncd, respectiv raportul de

serviciu al acestuia, in cadrul unei institulii sau autoritdli publice ori in cadrul regiilor autonome sau

societililor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unitiifilor administrativ-teritoriale, cu exceplia

situaliilor previzute de lege.

(2) Consilierul local, al cdrui raport de serviciu ori contract individual de muncd este suspendat, in condiliile

legii, la data inceperii exercitdrii mandatului, igi reia activitatea in executarea aceluia5i raport de serviciu sau

contract individual de munc5, dupd caz,la ilcetarea mandatului de consilier local.

(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncd sau a actului de numire cadrele didactice,

cercetAtorii ptiintifici, persoanele care detin functii sau desfEsoari activitdli in domeniul creatiei literar-

artistice.

(4) in funcliile detinute de persoanele ale c6ror contracte de muncl sau acte de numire au fost suspendate

potdvit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durati determinatii.

(5) La incetarea mandatului de viceprimar, persoanele in cauzi, igi reiau activitatea in executarea aceloragi

contracte de munci sau raporturi de serviciu, dupi caz. La stabilirea clasei qi a gradului de incadrare se iau in

calcul qi perioadele lucrate in funcliile de demnitate publicd alese.

(6) in cazul in care conducerea persoaaei juridice refuzd reluarea activitAfii in funcJia de{inuti anterior

alegerii, persoana in cauzd se poate adresa instan{ei de judecatii competente, cererea fiind scutitii de taxa de

timbru judiciar.

(7) Persoanelor prevdzute la alin. (l) nu li se poate modiflca sau desface contractul de muncd penku motive

ce nu le sunt imputabile tipp de 2 ani de la data incetirii mandatului, cu exceptiile previzute de lege.

Articolul 61

Indemnizalia

(l) Pentru participarea la qedinJele consiliului qi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la

o indemnizatie lunard. Viceprimarilor nu li se acordd indemnizalie pentru participarea la gedinfe.

(2) Indemniza{ia lunari pentru consilierii locali care participe la qedinJele ordinare ori la pedintele

extraordinare ale consiliului local qi ale cornisiilor de specialitate este in cuantum de pdnn b 10% din

indemnizatia lunari a primarului, in conditiile Ordonanlei de urgenlS a Guvemului m. 57/2019, cu



modificdrile qi complailc +ire resFectir ale regulamentr.rlui de organizare gi functionare a autoritiilii

deliberative.

(3) Consilierii locali au &epl la ifunizalia lururi doar dacd participd la cel putin o gedintl a autoritiilii

deliberative gi o gedi4a a cmisiei & gecialitate. pe lunn- desflaqurate in condiliile legii.

(4) Consilierii locali au dretrul la deconurea- in condifile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea

mandatului, respectiv plara cheltuielilor de transport, cazare, indemnizatia de delegare sau deplasare, dupi

ctu, precum gi a altor cheltuieli previizute de lege. altele decit indemnizalia previzutii la alin. (1).

(5) Indemnizalia lunari pentru consilierii locali care participn la qedin{ele consiliului local gi ale comisiilor

de specialitate se calcule"zi dupi formula:

IJ : a 
" 

I_P x (0,65 x P_CUN_gCL+ 0,35 x P_CSA{_gCS),

unde ,,I_L" este indemnizafia lunard pentru consilierul local; ,,a" este procentul stabilit de consiliul local,

care este mai mic sau egal cu l0% din indemnizalia lunari a primarului (I_P); ,,I P" este indemnizalia lunard

a primarului; ,,P_CL" este numdrul de participnri ale consilierului local la gedintele consiliului local din luna

respectivi; ,,P_CS" este numdrul de participdri ale consilierului local la gedintele comisiilor de specialitate

din care face parte din luna respectivd; ,,N_$CL" reprezinti numdrul gedintelor ordinare gi extraordinme ale

consiliului local din luna respectivd; ,,N_$CS' reprezinti num5rul gedintelor comisiilor de specialitate din

care face parte consilierul local din luna respectivd.

(6) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) pi (3) se efectueazd exclusiv din veniturile

secfiunii de frrnc{ionare din bugetul unitiilii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(7) Prevederile alin. (1)-(a) se aplicd in mod corespunzdtor gi delegatului sdtesc.

(8) Consiliul local poate hotdri diminuarea cuantumului indemnizaliei previzute la alin. (2) qi a cotei in care

se face decontarea conform prevederilor alin. (4), in concordanJd cu posibilitifile de finanlare.

(9) Drepturile bdneqti cuvenite alegilor locali, potrivit legii, pot fl cumulate cu pensia sau cu alte venituri, in

condiliile legii.

(10) Consilierii locali qi delegahrl sdtesc care participd 1a qedintele dd,consiliu local, organizate in timpul

programului de lucru, se considerd invoiti de drept, fhrd a le fi afectat salariul qi celelalte drepturi ce le revin,

potrivit legii, de la locul de muncd.

Articolul 62

Dreptul de iniliativi in promovarea actelor administrative

Alegii locali au dreptul de ini{iativd in promovmea actelor adminishative,rindividual sau in grup.

Articolul 63

Transportul

Alegii locali care folosesc autoturismul proprietate personald sau mijloacele de transport in comrm pentru a

se deplasa din localitatea in care domiciliazl in localitatea in care se desfrSoarA gedinta consiliului local sau

a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.

Articolul 64

Formarea orofesionald



(l) Alegii locali au drt@ h ptg-rc- fc@e gi perfectionare profesionald.

(2) Aleqii locali beneficizn & dta programelor de pregitire, formare gi perfeqionare profesionali

organizate in conditiile legii in decrrsd mandatului- a cheltuielilor de transpor! cazare, masds a

indemnizaliilor de delegae sau @asae- drpe caz- in condiliile legii.

(3) Autoritdfle 5i insit4iile publice au obligatia sd prevadd in bugetul local sumele necesare pentru

programele de pregitire. formare gi perfecfonare profesionali orgaaizate de Institutul National de

Administratie sau a$ fumizori de formare gi perfeqionare profesionali in decursul mandatului, precum qi

cheltuielile previzute la alin. (2) destinate alegilor locali, organizate la initiativa ori in interesul autoritiitii sau

institutiei publice.

Articolul 65

Accesul la informa{ii

(i) Dreptul aleqilor locali de a avea acces la orice informalie de interes public nu poate fi ingrddit.

(2) Autoritetile administratiei publice centrale pi locale, institutiile, serviciile publice, precum gi persoanele

juridice de drept privat sunt obligate sd asigure informarea corectd a alegilor locali, potrivit competentelor ce

le revin, asupra treburilor publice gi asupra problemelor de interes local.

Articolul 66

Dreptul la asociere

Aleqii locali se pot asocia liber in partide politice gi in alte forme de asociere, in condiliile legii.

Sectiunea a 3-a

Obligatiile alegilor locali

Articolul 67

Respectarea legii

(1) Aleqii locali sunt obligati sd respecte Constitutia gi legile lirii, precum qi sd se supuna regulilor de

curtoazie qi discipfine qi sd nu foloseasci in cuv6ntul lor sau in relaliile cu cetilenii expresii injurioase.

ofensatoare ori calomnioase.

(2) Consilierii locali sunt obligati sd respecte regulamentul de or ganizare gi fiurclionare a consiliului local.

Articolul 68

Participarea la lucrdrile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate

Consilierii locali gi viceprimarii nu pot lipsi de la lucririle consiliului local sau ale comisiilor de specialitate

din care fac parte, cu exceplia situatiilor prevdzute in regulamentul de organizare gi frnclionare.

Articolul 69

Buna-credinti qi fidelitatea

Consilierii locali afla1i il serviciul colectivitdtii locale, in calitatea lor de reprezentan{i legali ai

unitdlilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, au indatorirea de a particip4 pe durata mandatului, la

exercitarea competentelor autoritiililor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le

reprezintd, dupi caz, cu buni-credinp si fidelitate fala de tard gi de colectivitatea care i-a ales.

Articolul 70



Probitatea qi discrelia profesi<mla

Alegii locali sunt obligali la protitae 9i discregie profesionald-

Articolul 7l

Cinstea qi corectitudinea

(1) in exercitarea mandaului- alegii locali sunt obligati si dea dovadi de cinste gi corectitudine; este interzis

a.lesului local sd ceard, pentru sine sau pentnr altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

(2) Alegii locali nu pot face uz gi nu se pot prevala de aceast[ calitate in exercitarea unei activitifi de interes

personal.

Articolul72

Dispozilii privind obligaliile de informare pentru aleqii locali

(1) Aleqii locali sunt obligati c4 in exercitarea mandatului, sd organizeze periodic, cel pufin o datd pe

trimestru, intAlniri cu cetdJenii, si acorde audiente qi sd prezinte in consiliul local o informare privind

problemele ridicate la intAlnirea cu cet2i{enii.

(2) Fiecare consilier local, precum Ei viceprimarii sunt obligati s6 prezinte un raport anual de activitate, care

este fbcut public prin grija secretarului general.

(3) in urma efectudrii unor deplasdri in strdinAtate pentru exercitarea unor atribufli stabilite prin lege, alegii

locali sunt obligati sd prezinte la prima gedinld ordinard a autoiitiilii deliberative o informme privind

deplasdrile efectuate. Termenul maxim de prezentare a informdrii este de 45 de zile de la data incheierii

deplasdrii.

(4) in cazul nerespectdrii prevederilor alin. (3), aleqii locali suporti cheltuielile deplasdrii.

Articolul 73

Transparenla activitiJii

(1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general qi al aparatului de specialitate, sd pun[ la

dispozifie consilierilor locali, la cererea acestor4 in termen de cel mult l0 zile lucrdtoare, informatiile

necesare in vederea indeplinirii mandatului in conditiile legii, in format electonic.

(2) Consilierii locali pot adresa intrebdri 9i interpeldri primarului sau viceprimarului.

(3) Rdspunsul solicitat in conformitate cu prevederile al:.ll.. (2) se transmite, de regulE, imediat sau, dacd nu

este posibil, la urmitoarea qedinti a consiliului local.

(4) Cel interpelat are obligalia de a rdspunde in scris sau, dupd caz, oral p6ni cel mai t6rziu la urmitoarea

Eedintd a consiliului local.

Capitolul VII

Incompatibilitiilile alegilor locali gi conflictul de interese

Articolul 74

Regimul incompatibilitiililor aplicabil functiei de viceprimar gi de consilier local

(1) Regimul incompatibilitdlilor aplicabil funcJiei de viceprimar gi de consilier local este cel prevdzut in

cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificdrile gi completirile ulterioare.



(2) Constatarea qi saoqftnaea serii de incompatibilitate gi a conflictului de interese pentru persoanele care

ocupd firncliile prer6zre h aliD- (l) se fac in condiliile kgii nr. 176/2010, cu modificirile 9i complet?irile

ulterioare- 9i afe Ordonanlei de urgenli a Guvemului nr. 57 /2019 , ctt modificdrile qi completdrile ulterioare.

(3) Prin activitiif in domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfrEur4 in conditiile legislatiei

speciale privind unele mnsuri pentru asigurarea transparenlei in exercitarea demnit5lilor publice gi a
functiilor publice, se inleleg activit4ile prevdzute la art. 462 al:'rr'. (2) din Ordonanta de urgenJi a Guvemului

nr. 57 /2019, cu modificdrile gi completirile ulterioare.

Articolul 75

Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru firncfia de viceprimar qi de consilier local

(1) Alesul local aflat in conllict de interese in condiliile prevezute de cartea I titlul IV din Legea nr.

16l/2003, cu modificdrile gi completiirile ulterioare, are obliga{ia sd se abtin[ de la emiterea sau participarea

la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea achrlui jwidic

respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

a) so{, sotie sau rude ori afini pdnd la gradul al IIJea inclusiv;

b) orice persoand fizicd sau juridicd faji de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligatii;

c) o societate la care detine calitatea de asociat unic ori functia de administrator sau de la care obline

venituri;

d) o altd autoritate din care face parte;

e) orice persoani fizicd sau juridici, alta dec6t autoritatea din care face parte, care a ficut o plati cdtre acesta

sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

f) o asocialie sau fundalie din care face parte.

(2) in exercitarea func{iei, consilierul local aflat in una dintre situaliile prevezute la alin. (1) are obligaqia si
anunle la inceputul gedinlei consiliului local interesul personal pe care il are la adoptarea hotiirdrii respectir e.

anunt care se consemneazd in mod obligatoriu in procesul-verbal al gedinJei.

(3) Ulterior anunfdrii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in calcul pentru cvorumul

necesar adoptirii hotiir6rii consiliului cu privire la care acesta gi-a anuntat interesul $i nu are drept de vot la

adoptarea acestei hotirAri.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incdlcarea prevederilor alin. (l)
sunt lovite de nulitate absolutii in condiliile Legli nr. 176/2010, cu modificdrile gi completiirile ulterioare.

(5) Fapta aleqilor locali de a incdlca prevederile alin. (1) 9i legislatia in materie privind conflictul de interese

constituie abatere disciplinard gi se sanctioneazd cu diminuarea indemnizatiei cu l0%o pe o perioadd de

maximum 6 luni.

Articolul 76

DeclaraJia de interese gi declaratia de avere

Aleqii locali au obligalia sd intocmeascd., sd depuni qi sd actualizeze declaratii de avere gi declaralii de

interese in conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Articolul 77



Sanctiuni pentru tFL!-.!. &rtr-{iei & ar-ere 5i a declaraliei de interese

Nerespectarea prerrcdcrilc lcgdc rdedt@e la procedrna de depunere a declaratiei de avere qi de interese

prevdzute de lege tage elYti'-ile prcrtzute de Legea nr. 176/2010, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare.

Capitolul VIII

Rdspunderea alegilor locali

Articolul 78

Tipurile de rdspundere a ale$ilor locali

Alegii locali rhspund dupd c:2, administrativ, civil sau penal pentru faptele sdvdrqite in exercitarea

atributiilor ce le revin, in cond{iile legii qi ale Ordonantei de urgentd a Guvemului nr. 57 /2019, cu

modificirile gi complet?irile ulterioare.

Articolul 79

Rdspunderea consilierilor locali

(1) Consilierii locali rdspund in nume propriu pentru activitatea deslziqurati in exercitarea mandatului.

precum Ei solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte $i pentru hotiirarile pe care le-au votat.

(2) in procesul-verbal al gedinfei consiliului local se consemneazS. rezultatul votului. iar la cererea

consilierului local se men{ioneazd in mod expres votul acestuia.

Articolul 80

Sanctiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali

(l) Pentru incilcarea de cdtre consilierii locali a prevederilor din Ordonanla de urgen{i a Guvemului nr.

57/2019, cu modificdrile gi completiirile ulterioare, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese

qi a prevederilor regulamentului de organizare gi funcfionare a consiliului local, inclusiv inregistrarea

sedintelor de consiliu local fara acordul presedintelui de sedinta, consiliul local poate aplica urmdtoarele

sanctiuni disciplinare:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvdntului;

d) eliminarea din sald de gedintd;

e) excluderea temporari de la lucrdrile consiliului qi ale comisiei de specialitate;

f) diminuarea indemnizafiei hmare cu 10% pentru maximum 6 luni;

g) retragerea indemnizaliei lunare pentru una sau dou6 luni.

(2) SancJiunile prevdzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplici de cEtre preqedintele de qedinti, iar cele de 1a alin. (l)
lit. e)-g) de cdtre consiliul local, prin hotirdre.

(3) Sancliunile prevdzute la alin. (l) lit. a)-e) sunt aplicabile qi viceprimarilor.

(4) Pentru aplicarea sancliunilor prev5zute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care

are in obiectul de activitate gi aspectele juridice, aceasta prezent6nd un raport intocmit pe baza cercetdrilor

efectuate, inclusiv a explicatiilor fumizate de cel in cauzi.



Articolul 81

Avertismentul

La prima abatere, pregedintele de gedinJi atrage

regulamentul.

Articolul 82

aten{ia consilierului local in culpa gi il invitd sd respecte

Chemarea la ordine

(1) Consilierii locali care nesocotesc avertismenfirl gi invitatia pregedintelui de gedinta qi continua sd se abata

de la regulament, precum qi cei care incalcd in mod grav, chiar pentru prima datii, dispozitiile regulamentului

sunt chemati la ordine.

(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de gedintd.

(3) inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de catre presedintele de qedinta si i$i retraga

sau sd explice cuvdntul ori expresiile care au generat incidentr:l gi care ar atrage aplicarea sanctiunii.

(4) Dacd expresia intrebuinJat?i a fost retrasd ori dacd explica{iile date'srurt apreciate de pregedintele de

gedinjE ca satisfEcltoare, sanctiunea nu se mai aplici.

Articolul 83

Retragerea cuvintului gi eliminarea din sal6

in cazul in care, dupi chemarea la ordine, un consilier local continud sd se abatd de la regulament,

pregedintele de gedinla ii va rehage cuvdntul, acesta nemaiputdnd lua cuvAntul pe perioada deslEqurlrii

qedinfei consiliului. in situalia in care un consilier persistd sd se abatii de la regulamen! pregedintele de

gedinJi il va elimina din sald. Eliminarea din sald echivaleazd cu absen{a nemotivatE de la gedintd.

Articolul 84

Excluderea temporard de la lucr6rile consiliului gi ale conisiei de specialitate

(l) in cazul unor abateri grave, sivArgite in mod repetat, sau al wror abateri deosebit de grave, consiliul local

poate aplica sancJiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrdrile consiliului local, dupd caz, qi

ale comisiilor de specialitate.

(2) Ctravitatea abaterii este stabilitii de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte

juridice, in cel mult l0 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporard de la lucrdrile consiliului local 9i ale comisiilor de specialitate nu poate depd.qi

dou^d gedinte consecutive.

(4) Excluderea de la lucrlrile consiliului local qi ale comisiilor de specialitate are drept consecint6

neacordarea indemnizaliei lunare.

(5) in caz de opunere, interzicerea participArii la qedinfe se executii cu ajutorul personalului care asigurd

ordinea publicd local6.

Articolul 85

Aplicarea sanctiunilor

(1) Sanc{iunile prev5zute la art. 80 alin. (1) lit. e) $i 0 se aplicd prin hotiirAre adoptati de consiliul local, cu

maioritate absolutii.



(2) Pe perioada aplicirii sancliunilor previzute la art. 80 alin- ( I ) lit d) $ e)- consilierii locali in cauzj nu vor

fi socotili la cvorumul pentru qedin{6.

(3) Pentru men{inerea ordinii in gedinlele comisiilor de specialirate- pregedi4ii acestora au acelea.qi drepturi

ca pregedintele de gedinp. Acegtia pot aplica sancliunile previzute la art. 80 atin. (l) lit. a)-d).

(4) Sancliunile prevdzute la art.80 alin. (l) se pot aplica in mod corespunzitor viceprimarilor pentru

abaterile sdvArgite in calitatea lor de consilier local.

Articolul 86

Sanctiuni aplicabile viceprimarilor

(1) Pentru abateri grave qi/sau repetate, sdvdrgite in exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor in

cauzd li se pot aplica urmdtoarele sanctiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10% timp de 1-3 luni;

d) eliberarea din filnclie.

(2) SancJiunile prevAzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplicd, prin hotirAre a consiliului local, la proprmerca

motivatl a primanrlui. Motivele care justifici propunerea de sanctionme srmt aduse la cunogtinli

consilierilor locali cu cel pulin 5 zile inaintea gedintei.

(3) in cazul sanctiunilor prevdzute la alin. (1), hotiirdrea se adoptii prin vot secret cu majoritatea catificat?i de

doui treimi din numirul consilierilor locali.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancliunii previzute la alin. (1) lit. d) se face cu

respectarea prevederilor art. 11.

(5) impotriva sanctiunilor prevAzute la alin. (l) lit. c) gi d) persoana in cauzd se poate adresa instanlei de

contencios administrativ competente. Procedura prealabild nu este obligatorie.

(6) Aplicarea sancfitrnii prevdzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local.

Articolul 87

Rdspunderea aferenti actelor administrative

(1) Prepedintele de qedinld al consiliului local, prin serrnare, investegte cu formuli de autoritate executarea

actelor administrative adoptate in exercitarea atributiilor care ii revin potrivit legii.

(2) Aprecierea necesitiilii Si oportunitatea adoptirii hotdr6rilor apadine exclusiv autorititilor deliberative.

(3) in cazul in care printr-un act administrativ al autoritiililor administratiei publice locale adoptat ftrd a fi
fundamenta! contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalitiilii s-au produs consecinfe

vatamatoare, este angajati raspunderea juridicd a autoritSlii deliberative, dupd caz, in condiJiile legii qi ale

ordonanfei de urgenti a Guvemului m.57/2019, cu modificdrile qi completirile ulterioare.

Articolul 88

Secretarul general al unitillii administrativ-teritoriale

(1) in temeiul art.243 din Ordonanla de urgentd a Guvemului n.57l20l9,cu modificdrile qi completdrile

ulterioare, secretarului general ii revin urmdtoarele atribulii principale in relalia cu consiliul local:



a) avizetzi. proiectele de hotiiriri gi contrasemneazi pentru legalitate hotirdrile consiliului local:

b) participd la qedintele consiliului local;

c) asiguri gestionarea procedurilor administrafive pdvind relalia dintre consiliul local gi prirnar. precum qi

intre aceqtia gi prefect;

d) coordoneazd organizarea arhivei gi evidenja statistici a hotirdrilor consiliului local;

e) asigurd transparenla gi comunicarea cdtre autoritilile, instituliile publice gi persoanele interesate a actelor

prevdzute la lit. a);

f) asigurd procedurile de convocare a consiliului local gi efectuarea lucrdrilor de secretariat, comunicarea

ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al gedintelor consiliului local gi redactarea hotdr6rilor consiliului
locall

g) asiguri pregdtirea lucririlor supuse dezbaterii consiliului local gi comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) poate propune primarului inscrierea tmor probleme in proiech.rl ordinii de zi a gedinlelor ordinare ale

consiliului local;

i) efectueazb apelul nominal pi tine evidenta participarii la pedinJele consiliului local a consilierilor locali:
j) numdrd voturile $i consemneazi rezultatul votiirii, pe care il prezint2l pregedintelui de gedinJi sag, dupii

caz, inlocuitorului de drept aI acestuia;

k) informeazd pregedintele de gedintd sau, dupl caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul

qi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecdrei hotdrAri a consiliului local;

1) asigurd intocmirea dosarelor de qedinli, legarea, numerotarea paginilor, semnarea qi gtampilarea acestora;

m) urmdregte ca la deliberarea gi adoptarea unor hotiirAri ale consiliului local sd nu ia parte consilierii locali
care se incadreazd in dispozitille art.75 alin. (2); informeazd pregedintele de qedinla sau, dupi caz,

inlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situatii qi face cunoscute sanctiunile prevdzute de lege

in asemenea cazuri;

n) alte atributii previzute de lege sau insdrcindri date prin acte administrative de consiliul local.

(2) Secretarul general, cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului, intocmeqte qi face public un raport

anual privind transparenta decizionald, care cuprinde cel putin urmdtoarele elemente:

a) numirul total al recomandirilor primite;

b) numnrul total al recomanddrilor incluse in proiectele de acte administrative cu caracter normativ gi in
conlinutul deciziilor luate;

c) numdrul participanlilor la gedintele publice;

d) numdrul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte administrative cu caracter

normativ;

e) situatia cazurilor in care consiliul local a fost actionat in justilie pentru nerespectarea prevederilor legale

cu privire la transparen{a decizionald;

f) numdrul gedin{elor care nu au fost publice gi motivafia restrictiondrii accesului.

Capitolul X

Dispozi{ii finale



Articolul 89

Anexe

Anexele nr. I - I I fac parte integrante din prezentuI rcgulament.

Articolul 90

Calculul termenelor

Calculul termenelor previizute in regulament * rcalizeazA conform art. 181-183 din Legea nr. 13412010

privind Codul de procedurii civild- republicati, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare.

Anexa nr. 1

la regulament

Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate

Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate pot fi:

l. agricultur5;

2. activitdli economico-fi nanciare;

3. activitafl social-culturale, culte;

4. invdtdmant, sdnAtate $i activitiili sportive;

5. amenajarea teritoriului qi urbanism;

6. munc5, familie gi protec{ie social[;

7. protectie mediu qi turism;

8. juridicd gi de disciplind;

9. administrarea serviciilor publice fumizate.

in frrnclie de specificul activiti{ii gi de numdrul consilierilor, consiliul poate hotiri s6 se organizeze comisii

de specialitate in alte domenii de activitate sau o comisie si aibi in obiectul de activitate dou6 sau mai multe

domenii.

Anexa nr. 2

la regulament

Model al adresei prin care secretarul general al unitiilii/subdiviziunii administrativ-teritoriale

transmite comisiei de specialitate documentele spre analizd

Nr. ...../...........

PRIMARIA ........SECRETARUL GENERAL.,.........^I

Cdtre Comisia ................^2

Doamnei/Domnului pregedinte,

Spre gtiinta doamnei/domnului secretar,

Avdnd in vedere prevedbrile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanla de urgenlE a Guvemului m. 57 /2019

privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completirile ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin.

(1) lit. a) 9i ale art. 9l din Regulamentul de orgarnzzre gi functionare a Consiliului Local al

^3, se transmit spre avizarc cdtre Comisia .... urmdtoarele documente:



Nr.

lrt.

Documentul trimis peffir

xizare I elaborarea unui r4ort
lndiator

Data-limiti pentru adoptaree

a izuluilraportului

1.
P.H.C.L.^4 nr. ..-.--l------ privinc

rrimarul

)
P.H.C.L. nr. ....../..-... privind ;onsilierul loca

l.

+.

Secretarul general al

@renumele qi numele)

NoTA:

in varianta in care consiliul local alege ca mod de comunicare pogta elecnonica, partea cu semnetura nu

mai este necesard.

^1 Se completeaz d,, dupd caz,cu denurnirea unitElii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

^2 Se completeazd cu denumirea comisiei de specialitate.

^3 Se completeazd, dupd caz, cu denumirea unitn{iilsubdiviziunii adminisfativ-teritoriale.

^4 Proiectul de hotir6re a consiliului local.

Anexa nr. 3

la regulament

Model al adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului general

al unititii/subdiviziunii administrativ-teritoriale documentele produse de aceasta

CONSILIUL LOCALAL ......................^1

Comisia .,.............,..^2

Nr. ....../................

Cdtre secretanrl general al ...^3

Stimatii(e) Doamne/Domnule ...^4,

AvAnd in vedere prevederile art. 136 alin. (7) din Ordonan1a de urgen{i a Guvemului nr.57/2019 pivifr
Codul administrativ, cu modificlrile pi completirile ulterioare, respectiv prevederile art. 15 alin. (l) lit. a) gi

ale art. 91 alin. (1) qi (2) din Regulamentul de organizare gi funcfionare a Consiliului Local ....^5, vd

transmitem rezultatul dezbaterilor Comisiei ..^6 din cadrul gedinJei din data de ...............,

cuprinse in Procesul-verbal nr. ..... .

Anexat vd comunicdm gi avizelelrapoartele comisiei pentru subiectele dezbdtute, respectiv:

Nr.

lrt.

Documentul trimis spre

malizd

l{umdrul de inregistrare aj

l izuluihaportului

Iipul avizuluftecomandare€

:aportului
Amendamente



l I ,_ 1
f +

1

P.H.C.L.n7 nr- ---.-J---

privind )^8 favorabil o nefavorabil
I DA nr.

) I.ru

) 0 favorabil o nefavorabil
i) DA nr.

:) NU

1

4.

Pregedintele Comisiei

(prenumele gi numele)

Secretarul Comisiei

(prenumele gi numele)

NOTA:

in varianta in care consiliul local alege ca mod de comunicare pbqta electronicd, partea cu semnetura nu

mai este necesard.

^1 Se completeazd" dupd caz, cu denumirea writiiliilsubdiviziunii administrativ-teritoriale.

^2 Se completeazd cu denumirea comisiei de specialitate.

^3 Se completeaz5" dupd caz, cu denumirea unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

^4 Se completeazd cu prenumele qi numele secretarului general.

^5 Se completeazi, dtrpd caz, cu denumirea unittifii/subdivizirurii adminishativ-teritoriale.

^6 Se completeazd cu denumirea comisiei de specialitate.

^7 Proiectul de hotiirdre a consiliului local.

^8 Se bifeazd cu ,,X" varianta care corespunde.

Anexa nr. 4

la regulament

Model al avizului comisiei de specialitate

CONSILIUL LOCAL AL

Comisia ............................................^2

AVIZUL

Nr. ...... din .,..........^3 pentru P.H.C.L.^4 nr. . . . . . ./ . . . . . . . . . privind .......................^5

Avdnd in vedere ..............................^6,

in temeiul prevederilor art. 125 alin. (l) lit. b) din Ordonanta de urgen{i a Guvernului nr.57/2019 pivi11d,

Codul administrativ, cu modificirile gi completiirile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (l) lit. b)

din Regulamenhrl de organizare gi functionare a consiliului local,



Comisia ....-.----...^7 adoptd urmltorul aviz.

Articolul I

Se avizeazi favorabiVnefavorabil proiectul de hotiirdre a consiliului local nr. .-./.........^8 privind

9, cu ......^10/fbrii amendamente.

Articolul 2

Amendamentele qi observaliile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integrantd din

prezentul aviz.

Articolul 3

::",::*l.::::: 
*:":::..1j1,:**'*"i comisiei' in termenur recomandat' secrerarurui generar ar

Pregedintele Comisiei

(prenumele gi numele)

Secretarul Comisiei

(prenumele qi numele)

^1 Se completeaz4 dupl caz, cu tipul qi denumirea uritdlii/subdiviziunii administrativ{eritoriale.

^2 Se completeazd cu denumirea comisiei de specialitate.

^3 Se completeazd cu numirul de inregistrare gi data inregistrdrii avizului in Registrul privind

avizele/rapoafiele Comisiei ... pe anul ...

^4 Proiectul de hot?ir"are a consiliului local.

^5 Se completeaze cu titlul proiectului de hotirAre a consiliului local.

^6 Se completeazd cu motivarea avizului.

^7 Se completeazd cu denumirea comisiei de specialitate.

^8 Se completeazd cu numdrul de lnregistrare gi data inregistr6rii proiectr.rlui de hotdr6re a consiliului local in
Registrul privind proiectele de hotdr6ri ale consiliului local.

^9 Se completeazd cu titlul proiectului de hotdrdre a consiliului local.

^10 Se completeaz6 cu numdrul de amendamente care au fost adoptate de cdtre comisia de specialitate.

^1 1 Se completeazd" dupd caz, cu tipul gi denumirea unitedi/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Anexa nr. 5

la regulament

Model al registrului de evidentd a avizelor/rapoartelor de cdtre comisia de specialitate

REGISTRUL^1

privind avizelelrapoartele Comisiei ..^2 pe anul .........

Nr. de

inregistrare

Data adoptdrii

lvizuluilraportului
Documentul Rezultatul analizei



l I z )

I
\viz pentru P.H.C.L.^3 nr. ......1..

rrivind

\viz favorabil cu 5

mendamente/ nefavorabi I

2

Raport privind analiza situaliei

realizat in baza HotdrArii Consiliulu

Local m. ......1.

) \v iz favo rab i l/nefavo rab i I

^1 Registrele pe fiecare an se lin in format electronic.

^2 Se completeazd, cu denumirea comisiei de specialitate.

^3 Proiectul de hotdrAre a consiliului local.

Anexa nr. 6

la regulament

Model orientativ de convocare a consilierilor locali la gedinta consiliului local

de cdtre cel putin o treime din numdrul consilierilor locali in frrncfie

Stimatd doamnd./Stimate domnule consilier local ......................^1,

in temeiul art. ......n2,......^3 vI invitii la qedinta .............................^4 a consiliului local care va avea loc in
.............^5, in data de ............^6, Laora......^7, cu urmitorul proiect de ordine de zi:

Proiectul ordinii de zi a celei de-a......^8 -a gedinte din cel de-al ......^9 lea mandat al consiliului local

l. Adoptarea procesului-verbal al gedinlei anterioare

2.Proiectuldehot2ir6reaconsiliuluilocalnr......./.........privind.............

3. intrebari. interpeldri gi rdspunsuri

4. ...

Diverse.

Anexat invitaliei regdsili materialele aferente gedinlei consiliului local. Putefi sd formulati amendamente la

proiectele de hotdr6ri ale consiliului local inscrise in proiectul ordinii de zi qi s6 le transmiteli secretarului

general la adresa de pogtd electronicd...^10.

Cu deplind colegialitate,

^1 Se completeazd cu prenumele gi numele consilierului local.

^2 Se completeazd, dupd caz, cu temeiul juridic din Ordonanla de urgenli a Guvemului nr. 5712019 privind

Codul administrativ, cu modificirile gi completdrile ulterioare, cu privire la tipul qedintelor consiliului local

qi persoana./persoanele care facelfac convocare4 respectiv cu art. 133 alin. (1) in cazul gedinlelor ordinare

convocate de primar, cu art. 133 din. (2) lit. a) sau c) in cazul gedinfelor extraordinare convocate de primar

sau art. 133 alin. Q) lit. b) in cazul gedinJelor extraordinare convocate de cel pulin o treime din numdrul

consilierilor locali in fimctie.



^3 Se completeazi cu persoana/persoanele care face/fac convocare4 respectiv primarul sau premrmele ;i
mrmele consilierilor locali.

^4 Se completeazd, dupi caz- cu tipul qedin{ei consiliului local, respectiv ordinari sau extraordinarS.

^5 Se completeazi cu locul de desfi5urare a gedinlei consiliului local, de exemplu: sala de gedinte a

primdriei.

^6 Se completeazE cu data in care va avea loc Sedinla consiliului local.

^7 Se completeazd cu ora la care va avea loc AedinJa consiliului local.

^8 Se completeazd cu numlrul gedinJei consiliului local din actualul mandat.

^9 Se completeazi cu numdrul mandatului consiliului local avdnd ca referinp primele alegeri locale din anul

1992, care reprezintd primul mandat. Pentru unitiilile adminishativ-teritoriale infiinlate dupd 1992, primut

mandat este cel de dupd primele alegeri de la infiintare.

^10 Se completeazd cu adresa oficiali de pogtii electronicA a unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Anexa nr. 7

la regulament

Model al registrului pentru eviden{a proiectelor de hotdrdri ale consiliului local

REGISTRUL^I

pentru evidenta proiectelor de hotirdri ale consiliului local pe anul ......

Nr. de

inregistra

re

Data

inregistrd

:ii

Funclia,

prenumel

e$i

numele

ini!iatorul

ui

Titlul

proiectul

ui de

hotdrdre

a

consiliul

ui local

Avizele

comisiilo

rde

specialita

te

sesizate^

2

Structura/Perso

ana din aparatul

de specialitate

al primarului

responsabilS cu

elaborarea

raportului

compartimentul

ui de resort^3

Alte

avize

necesa

re

confor

m

legii^4

Numdrul de

mendamente

^5

Data

dezbater

ii in

gedinJa

consiliul

ui local

Finalizare

a

procedurii

^6

) I 7.
t) + 5 ) 7 3

q

I

^l Registrele pe fiecare an se {in in format electronic.

^2 Se completeazi cu denumirea comisiei de specialitate sesizatd, precum qi cu numirul gi data avizului din

partea comisiei de specialitate.

^3 Se completeazA cn denumirea structurii, a;a cum este aceasta trecutd in structura fi.rncfionald a

unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, sau cu func1ia, prenumele gi numele persoanei de specialitate

carc realizeazdnportul compartimentului de resort, precum qi numirul qi data inregistr'arii acestuia.



^4 Se trec emitentul f numirul qi data iruegistririi avizului la emitent.

^5 Se completea-i cu numirul de amendamente formulate pentru dezbaterile din plenul consiliului local.

^6 in cazul in care iniliatoml igi retage proiectul de hotlrdre a consiliului local se face mentiunea ,,retras".

in cazul in care proiectul de hotiinire a consiliului local este respins se completeazi cu menliunea ,,respins,.,

iarincazuladoptiiriisefacemen{iunea,,adoptatprinHotirdreanr.......l.........*-

Anexa nr. 8

la resulament

Model al registrului pentru evidenJa hotdrArilor consiliului local

REGISTRUL^I

pentru evidenta hotdrArilor consiliului local pe anul

Nr. de

ordine

Data

adoptdrii

Data intrdrii

in vigoare

Titlul proiectului de

hotdr6re a consiliului

local

Funcfia, prenumele qi

numele initiatorului

Evenimente

ulterioare

adoptdni^2

l I z
1
f +

I

)

^1 Registrele pe fiecare an se lin in format electronic.

n2 in cazt:d in care ulterior adoptdrii hotdrdrii aceasta suferd modificiri, completdri sau abrogare, in aceas,i

coloand se trec toate aceste evenimente, mention6ndu-se, in ordine cronologicS, tipul evenimentului, precum

gi numdrul gi anul hotdrdrii consiliului local care afecteazd actul administrativ in cauzd.

De exemplu:

l. modiJicatd prin Hotdrdrea Consiliului Local nr. 45/2019;

2. modificatd Si completatd prin Hotdrdrea Consiliului Local nr. 55/2019;

3. abrogatd prin Hotdrdrea Consiliului Local nr. 82/2019

Anexa nr. 9

la resulament

Cartug cu proceduri obligatorii ulterioare adoptdrii hotdrdrii consiliului local

PRoCEDURI OBLIGATORII ULTERI0ARE enoprAnri noieffiNsrrnnur LocAL NR

....../............^1

Nr.

)rt.
Cperatiuni efectuate Data ZZILLIAN

Semndtura persoanei

:esponsabile sA efectueze

lrocedura

) I z 1f

I Adoptarea hotdrdrii^l) s-a fbcut cu majoritat€



r simpli o absolute o calificatzi^2

z omunicarea cilre primar^2)

omunicarea citre prefectul j udefului^3 )

4 Aducerea la cuno$tinta publicd^4)+S )

5

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter

individual^4)+5)

f,

HotdrArea devine obligatorie"6) sau produce

rfecte juridice^7), dupd caz

pxtrase din Ordonanfa de urgenli a Guvemulur nr. 57 /2019 pivind Codul administrativ, cu modific6rile gi
I

lcompleterile ulterioare: ^l) Art. 139 alin. (1): ,,in exercitarea ahibutiilor ce ii revin, consiliul local adoptd
I

potarari, cu majoritate absoluti sau simpld, dupd caz.

(Z; eti" exceptie de la prevederile alin. (1), hotiirdrile privind dob6ndirea sau inshdinarea dreptului de

proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptd de consiliul local cu majoritatea calificatii definit6 la art. 5

[it. dd;, de doui treimi din numdrul consilierilor locali in firnctie.,.

^2) Art. I97 alin. (2): ,,Hotdr6rile consiliului local se comunice primarului." ^3) Art. 197 alin. (1), adaptat:

Secretarul general al comunei comunicd hotir6rile consiliului local al comunei prefectului in cel mult l0
zile lucrdtoare de la data adoptirii ... "4) fut. 197 alin. (4): ,,Hotdr6rile ... se aduc la cunogtin{a publica 9i

se comunicd, in conditiile legii, prin grija secretarului general al comunei."^S) fut. 199 alin. (l):
,,Comunicarea hotirdrilor ... cu caracter individual cdtre persoanele cdrora li se adreseazE se face in cel

mult 5 zile de la data comunicirii oficiale citre prefect." ^6) Art. 198 alin. (1): ,,Hotiirdrile ... cu caract"tJ

normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunogtinJd publi c5-* ^7) Art.l99 alin. (2): ,,HoUrarile]

... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicirii c5tre persoanele cdrora fi {
adreseazd." I

^l Se completeazd cu numdrul qi anul hotdrArii consiliului local.

^2 Se bifeazdtipul de majoritate cu care s-a adoptat hotdrdreaconsiliului local.

Anexa ff. 10

la regulament

Model al amendamentului la un proiect de hotdrdre a consiliului local

OMANIA

UDETUL ......................^1

ONSILIUL LOCAL AL

^2

MENDAMENT NR. ......

a proiectul de hotdr6re a consiliului local nr. ...... 1......... privind ..



Motivalie:

Semndtura iniliatorului

STEMA

LTNITATII ADMINISTRATIV- TERITORIALE

niliator(i): . (funclia, prenumele gi numele

Tip amendament:

[ ] modificare

[ ] completare

[ ] abrogare

fext orisina Iext modificat

"1 S*-,pt t"*icu denumirea judelului sau cu municipiul Bucureqti.

^2 Se completeazd cu tipul qi denumirea unitdlii/subcliviziunii administrativ-teritoriale'

Anexa nr. I I

la regulament

Detalierea calculArii majoritAlii absolute 9i a majoritalii calificate iri func1ie de numdrul total al membrilor

organului colegial

Numdrul total al membrilor organului colegia Majoritatea absolutd Majoritatea calificati
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