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ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA ATEL
CONSILIUL LOCAL
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.23 / 2009

REGULAMENT
De organizare si functionare a CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ATEL

CAPITOLUL I
SECTIUNEA 1-A
DISPOZITII GENERALE
Art.1. (1) Consiliul Local Comunal se organizeaza si functioneaza in comuna ATEL, unitate
administrativ teritoriala constituita prin Legea nr.2/1968, cu modificarile si completarile ulterioare, a
Legii nr.14/2004 –Lege privind infiintarea comunei Alma prin reorganizarea comunei Atel. Are o
suprafata de 3.896 ha si o populatie de 1.706 locuitori.
(2) Comuna ATEL are in componenta sa doua sate: Atel, satul de resedinta a comunei
si satul Dupus.
(3) Sediul Consiliului Local Comunal este in comuna Atel, str. Piata Regele Mihai I
nr.388, judetul Sibiu.
Art.2. Consiliul Local Comunal a fost ales la data de 1 iunie 2008 si constituit in sedinta din
data de 18 iunie 2008 , este autoritate deliberativa a administratiei publice locale, organizata pentru
rezolvarea treburilor publice din comuna, in conditiile legii.
Art.3. (1) Consiliul Local Comunal se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor
descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatiilor
administratiei publice locale, legalitatii si a consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale
de interes deosebit.
(2) In exercitarea atributiilor si sarcinilor ce ii revin, Consiliul Local are in vedere
respectarea drepturilor si libertatilor, precum si indeplinirea obligatiilor ce revin cetatenilor, actionand
consecvent pentru respectarea legalitatii si inlaturarea birocratiei si formalismului. In probleme locale
de interes deosebit se va putea recurge la consultarea populatiei prin referendum, organizat in
conditiile Legii nr.3/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Autonomia locala reprezinta dreptul si capacitatea efectiva autoritatiilor
admninistratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatiilor
locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii. Autonomia locala priveste
organizarea, functionarea, competentele si atributiile Consiliului local. Autonomia locala este
administrativa si financiara, fiind exercitata pe baza si in limitele prevazute de lege.
Art.4. Comuna este unitate administrativ-teritoriala in care se exercita autonomia locala.
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Art.5 (1) Comuna Atel este persoana juridica de drept public, cu capacitate juridica deplina si
patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de inregistrare
fiscala si ale conturilor deschise la unitatea teritoriala de trezorerie, precum si la unitatea bancara. Este
titulara ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care
apartin domeniului public si privat in care acestea sunt parte, precum si din raporturile cu alte
persoane fizice sau juridice, in conditiile legii.
(2) In justitie, comuna ATEL este reprezentata de primar.
(3) Primarul poate imputernici o persoana cu studii superiopare juridice de lunga
durata din cadrul aparatului de specialitate a acestuia, sau un avocat care sa reprezinte interesele
comunei in justitie.
(4) Comuna Atel are dreptul sa beneficieze de acoperirirea cheltuielilor de judecata
stabilite in baza hotararii instantei de judecata.
(5) Despagubirile primite de comuna in urma hotararilor pronuntate de instantele de
judecata se constituie in venituri la bugetul local, iar cele pe care trebuie sa le plateasca comuna in
urma hotararilor pronuntate de instanta de judecata si ramase definitive si irevocabile, sunt asigurate
din bugetul local al comunei.
Art.6. (1) Ca persoana juridica de drept public, comuna, reprezentata de Consiliul local are in
proprietate bunuri din domeniul public de interes local, potrivit legii.
(2) Consiliul local administreaza sau, dupa caz, dispune de resurse financiare, precum si
de bunurile proprietate publica sau privata a comunei, in conformitate cu principiul autonomiei locale.
Art.7. In relatiile dintre comuna Atel si consiliul judetean, pe de o parte, precum si intre
consiliul local si primar, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.
Art.8. Comuna Atel are dreptul ca, in limitele competentelor autoritatilor sale deliberativa si
executiva, sa coopereze si sa se asocieze, in conditiile legii, cu una sau mai multe unitati administraitvteritoriale, formand asociatii de dezvoltare intercomunitara, cu personalitate juridica de drept privat si
de utilitate publica, in scopul realizarii in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau
regional ori al furnizarii in comun a unor servicii publice. Finantarea acestor asociatii se asigura prin
contributii din bugetul local al comunei, in calitate de membru, precum si din alte surse, in conditiile
legii.
Art.9. Comuna Atel poate incheia acorduri cu alte unitati administrativ-teritoriale si poate
participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la initierea si la realizarea unor programe de dezvoltare
zonala sau regionala, in baza hotararii acestuia, in conditiloe legii.
Art.10. Persoanele imputernicite sa reprezinte interesele comunei in societatile comerciale,
regiile autonome de interes local, asociatii de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de
cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotarare a consiliului local, in conditiile legii,
respectandu-se configuratia politica de la ultimele alegeri locale.

SECTIUNEA 2-a
Autoritatiile administratiei publice locale
ART. 11. (1) Autoritatiile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala
in comuna, sunt consiliul local comunal ca autoritate deliberativa si primarul comunei ca autoritate
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executiva. Consiliul local si primarul comunei se aleg in conditiile prevazute de legea pentru alegerea
autoritatiilor administratiei publice locala.
(2) Consiliul local si primarul functioneaza ca autoritati ale administratiei publice
locale si rezolva treburile publice din comuna, in conditiile legii.
ART .12. Alesii locali sunt primarul si consilierii locali. In asigurarea liberului exercitiu al
mandatului lor, acestia indeplinesc o functie de autoritate publica locala, beneficiind de dispozitiile
legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoriotatii de stat/
ART. 13 . Mandatul primarului si a consilierului local este de 4 ani si se exercita in conditiile
legii.
ART. 14. In scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatea administratiei publice locale are
dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa elaboreze si sa aprobe bugetele locale ale
comunei, in conditiile legii.

CAPITOLUL II.
CONSILIILE LOCALE
SECTIUNEA 1
CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL
ART.15 – (1) Potrivit legii, in termen de 20 zile de la data desfasurarii alegerilor, va avea loc
sedinta de constituire a consiliului local.Convocarea consilierilor declarati alesi, la sedinta de
constituire a consiliului, se face de catre prefect, prin ordin.
(2) Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul
consilierilor declarati alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste 3 zile se va
organiza o noua sedinta. In acest scop, prefectul va emite un nou ordin de convocare. Daca nici de
aceasta data nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi de catre
biroul electoral de circumscriptie, prefectul va face o noua convocare peste alte 3 zile, emitand in
acesc scop un nou ordin.
(3) Daca nici la a treia convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul
consilierilor declarati alesi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat
neprezentarea la sedinta a consilierilor absenti. Daca absentele nu au avut la baza motive temeinice,
determinate de : boala care a necesitat spitalizare sau imobilizare la pat, deplasare in strainatate in
interes de serviciu, evenimente de forta majora cum ar fi: inundatii sau alte catastrofe care au
impiedecat deplasarea, deces in familie sau alte situatii similare, prefectul va emite un ordin prin care
va declara vacante locurile consilierilor declarati alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari
anterioare.
(4) Inainte de emiterea ordinului prevazut la alin.3, prefectul va verifica daca pe listele
de candidati depuse de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale ai caror consilieri
declarati alesi au lipsit nemotivat, mai sunt supleanti. In caz afirmativ, prin acest ordin se va dispune
organizarea unei noi sedinte de constituire la care vor fi convocati supleantii.
(5) Daca pe listele de candidati ale partidelor in cauza nu mai sunt supleanti sau acestia
refuza la randul lor sa se prezinte la sedinta, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru
completarea posturilor declarate vacante potrivit al.3. Alegerile se vor organiza in conditiile Legii nr.
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67/2004 si la acestea vor putea participa toate partidele politice sau aliantele electorale care au depus
initial liste de candidati, precum si candidatii independenti care nu au fost declarati alesi la alegerile
anterioare.
ART.16 – (1) La sedinta de constituire legal intrunita poate participa si primarul care a
fost declarat ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.
ART.17 - (1) Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau reprezentantul
acestuia, care il invita pe cel mai in varsta dintre consilieri, precum si pe cei doi asistenti ai acestuia
sa preia conducerea lucrarilor sedintei. Asistenti ai presedintelui de varsta vor fi desemnaticei mai
tineri consilieri.
(2) Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza, in timpul careia se
constituie grupurile de consilieri potrivit prevederilor Statutului alesilor locali, iar secretarul comunei
prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele
ale supleantilor, asa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie. Dosarele pot fi
insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu
calitatea de consilier.
(3) Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a
obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una dintre cele doua functii.
(4) Prevederile acestui aliniat se aplica numai in cazul in care procedura de
validare a mandatului primarului a fost finalizata.
ART.18 - (1) La reluarea lucrarilor, consilierii declarati alesi vor alege prin vot deschis,
exprimat prin ridicare de maini, comisia de validare alcatuita din 3-5 consilieri locali. Numarul
membrilor comisiei se stabileste prin vot deschis la propunerea presedintelui de varsta. Comisia este
aleasa pe intreaga durata a mandatului.
(2) Desemnarea candidatiilor pentru comisia de validare se face de catre
grupurile de consilieri constituite potrivit art.3 al.2.Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se
determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul
deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in
hotararea nr.1.
ART.19 –(1) Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un
presedinte si un secretar cu respectarea procedurii de vot prevazuta la art.4 al.3.
ART.20 – (1) Dupa alegerea comisiei de validare se dispune o noua pauza, in timpul
careia va fi examinata de catre comisie legalitatea alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor
prezentate de presedintele de varsta, si se elaboreaza propunerile de validare sau de invalidare a
mandatelor. In acest scop se incheie un proces-verbal dupa modelul cuprins in anexa nr. 1.
(2) Daca primarul al carui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si
opteaza pentru functia de primar,sau daca consilierii care detin functii incompatibile opteaza in scris
pentru renuntarea la functia de consilier,va fi examinat in vederea validarii, dosarul
supleantului,respectiv al supleantilor de pe aceeasi lista,in ordinea in care cei in cauza au fost inscrisi
pe lista de candiati.
(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare
numai daca aceasta a constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege
sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral potrivit
prevederilor Legii nr.67/2004. Invalidarea mandatului se va propune si in cazurile prevazute la
alin.(2).
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(4) Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati
sau invalidati in lipsa. Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica. Persoana al
carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.
(5)In cazul in care pana la data validarii,un candidat declarat ales nu mai face
parte din partidul pe a carei lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv mandatul acestuia
nu va fi validat,urmand a fi validat primul supleant de pe lista .
Exercitarea mandatului de catre consilierii locali
ART.21 Consilierii locali isi exercita drepturile si isi indeplinesc indatoririle pe
intreaga durata a mandatului pentru care au fost alesi.
Consilierii intra in dreptul deplinei exercitari a mandatului la data declararii ca
legal consitituit Consiliul local comunal.
Validarea mandatului de consilier se face, prin votul deschis al majoritatii
consilierilor prezenti la sedinta. Persoana a carui mandat este supus validarii nu participa la vot.
Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in Hotararea nr.2 care se
comunica de indata consilierilor care au absentat motivat.
Consilierii validati dupa sedinta de constituire a consiliului intra in exercitiul
mandatului de consilier dupa depunerea juramantului.
ART.22- (1) Dupa validarea mandatelor a cel putin doua treimi din numarul de
consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea urmatorului juramant: „ Jur sa respect
Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna-credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea
pentru binele locuitorilor comunei ATEL. Asa sa-mi ajute Dumnezeu”
(2) Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura: secretarul comunei va
da citire juramantului, dupa care consilierii validati se vor prezenta, in ordine alfabetica,in fata unei
mese special amenajate,pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblia. Consilierul va pune mana
stanga atat pe Constitutie cat si, daca este cazul, pe Biblie, va pronunta cuvantul „jur”, dupa care va
semna juramantul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special.
(3) Juramantul se semneaza in doua exemplare.Un exemplar se pastreaza la
dosarul de validare, iar al doilea se inmaneaza consilierului.
(4) Consilierii pot depune juramantul fara formula religioasa. In acest caz,
juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.
(5) Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati
de drept, fapt care se consemneaza in procesul-verbal al sedintei.In acest caz se va supune validarii
mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale
respective, daca pana la validarea mandatului partidele politice si aliantele politice confirma in scris
apartanenta la partid a consilierului in cauza.
(6) Dupa depunerea juramantului de catre cel putin doua treimi din numarul
membrilor consiliului local, presedintele de varsta declara consiliul legal constituit. Declararea
consiliului ca legal constituit se constata prin Hotararea nr.3.
(7) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in functie li se
elibereaza o ligitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de primar.
(8) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti
alesi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.
(9) Modelul legitimatiei de consilier si cel al semnului distinctiv se stabilesc prin
hotarare a Guvernului, iar cheltuielile se suporta din bugetul local.
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ART.23 (1) Calitatea de consilier local inceteaza la data declararii ca legal constituit a
noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a
mandatului, in urmatoarele cazuri:
a.demisie
b.ncompatibilitate
c.schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ teritoriala, inclusiv ca urmare
a reorganizarii acesteia
d.lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului
e.imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive,
cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
f.condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privata de
libertate.
g.punerea sub interdictie judecatoreasca
h.pierderea drepturilor electorale
i.deces
(3) Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre Consiliul local, prin
hotarare, la propunerea primarului, sau a oricarui consilier.
(4) Hotararea consiliului poate fi atacata de consilier la instanta de contencios
administrativ in termen de 10 zile de la comunicare.
ART.24. Consilierii locali pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedinta, care
propune consiliului adoptarea unei hotarari prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant.
ART.25. Incetarea mandatului de consilier ca urmare a schimbarii domiciliului in alta unitate
administrativ-teritoriala, poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate a celui in cauza a
mentiunii corespunzatoare, de catre organul abilitat potrivit legii.
ART.26. In toate cazurile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a
acestuia, consiliul local, in prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, adopta o hotarare prin
care ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza.
Hotararea va avea la baza un referat constatator semnat de primar si de secretarul
comunei.
Exercitarea mandatului de catre primar:
ART.27 Primarul intra in dreptul deplinei exercitari a mandatului dupa depunerea
juramantului, dupa care i se inmaneaza legitimatia semnata de presedintele de sedinta, un semn
distinctiv al calitatii de primar, pe care acesta are dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului,
precum si esarfa in culorile drapelului national al Romaniei.
Esarfa va fi purtata in mod obligatoriu la Ziua Nationala a Romaniei, la solemnitati,
receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor, indiferent de locul unde se desfasoara acestea.
ART.28 Calitatea de primar inceteaza la data depunerii juramantului de catre noul primar.
Calitatea de primar inceteaza, de drept, inainte de expirarea duratei normale a
mandatului, in urmatoarele cazuri:
a. demise
b. incompatibilitate
c. schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala
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d. condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva,la o pedeapsa privata
de libertate.
e. Punerea sub interdictie judecatoreasca
f. Pierderea drepturilor electorale
g. Deces
ART.29. In toate cazurile de incetare a mandatului de primar inainte de termen,prefectul
emite un ordin prin care constata incetarea mandatului primarului, care, are la baza un referat semnat
de secretarul comunei,precum si actele din care rezulta motivul legal de incetare a mandatului.
Exercitarea mandatului de catre viceprimar
ART.30 Viceprimarul intra in exercitarea mandatului dupa declararea lui ca legal ales, asa
cum prevede Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prezentul
regulament –sectiunea a 2-a –alegerea viceprimarului.
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL
-SECTIUNEA 1Presedintele de sedinta
ART.31 (1) Dupa declararea Consiliului local ca legal constituit se procedeaza la
alegerea presedintelui de sedinta. Alegerea se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor in
functie. Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni.
(2) Dupa alegerea presedintelui de sedinta acesta preia conducerea lucrarilor
consiliului .
(3) Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in Hotararea
nr.4.
(4) Hotararile nr.1-4 se semneaza de presedintele de varsta si de cei doi
asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretar. Aceste hotarari au caracter constatator. Ele nu
produc efecte juridice, neputand forma obiectul unor actiuni in justitie.
ART.32. (1)Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:
a. conduce sedintele consiliului local
b. supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si
anunta rezultatul votarii cu precizarea voturilor „pentru” , „contra” si a abtinerilor.
c. semneaza hotararile adoptate de consiliul local chiar daca a votat impotriva adoptarii
lor, precum si procesul-verbal.
d. asigura mentinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfasurare a sedintelor.
e. supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a
consiliului.
f. aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune
consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni.
(2) Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege,de
prezentul regulament sau insarcinari de la consiliul local
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SECTIUNEA a 2-a
-Alegerea viceprimarului –
ART.33. (1) Consiliul local alege din randul membrilor sai pe viceprimar. Alegerea se
face prin vot secret indirect
(2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului se face de catre
oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
(3) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul careia se
completeaza buletinele de vot.
(4) Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata, folosindu-se
urmatoarea modalitate: - pe buletinul de vot se scrie cuvantul „DA” in dreptul numelui celui pe care
doreste sa il voteze.
(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii
consilierilor in functie.
(6) In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta mai sus, se
organizeaza un al doilea tur de scrutin in aceeasi sedinta la care vor participa candidatii situati pe
primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar, consilierul care a obtinut
cel mai mare numar de voturi.
ART.34. - In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor participa
numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Este declarat candidatul care a obtinut cele mai multe
voturi.
ART.35. – Alegerea viceprimarului va fi consemnata in Hotararea nr.5 a consiliului
local.
ART.36.- Viceprimarul este in acelasi timp si consilier. Mandatul de viceprimar poate
inceta inainte de termen in urma eliberarii sau revocarii acestuia din functie, in conditiile Legii
nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
SECTIUNEA 3-a
-Comisiile de specialitate –
ART.37.-(1) Dupa constituire, consiliul local stabileste si organizeaza comisii
specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate
in care se pot
organiza comisii
specialitate,denumirea acestora si numarul de membrii, care va fi intotdeauna impar, se stabilesc
catre consiliul local, in functie de specificul activitatii din comuna,iar principalele domenii
activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevazute in anexa nr.2.
(3) Pot fi membrii in comisiile de specialitate numai consilierii.

de
de
de
de

Art.38. – (1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor
si iau hotarari cu votul majoritatii.
(2) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul
aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia.Au dreptul sa participe la sedintele
comisiei si consilierii care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.
(3) Sedintele comisiei de specialitate sunt de regula publice.
(3^1) Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri/
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(4) Comisia poate hotarari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe
ordinea de zi sa se desfasoare cu usile inchise.
ART.39-(1) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri in fiecare comisie
de specialitate,se stabileste de catre consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul
consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de
consilieri avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in
care isi desfasoara activitatea.
(3) In functie de numarul membrilor consiliului ,un consilier poate face parte
din 1-3 comisii,din care una este comisia de baza.Indemnizatia de sedinta se va achita numai pentru
activitatea din comisia de baza.
ART.40 – Fiecare comisia de specialitate isi alege prin votul deschis al majoritatii
consilierilor ce o compun,cate un presedinte si cate un secretar.
ART.41 –(1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:
a.analizeaza proiectele de hotarari ale Consiliului local
b.se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare
c.intocmesc avize asupra proiectelor de hotarare si asupra problemelor analizate
(2) Indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulament sau prin hotarari
ale consiliului local.
(3)Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului local un raport
anual de activitate,care va fi facut public prin grija secretarului comunei
ART.42. (1) Presedintii comisiilor de specialitate au urmatoarele atributii principale:
a.asigura prezentarea comisiilor in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte
comisii
b.convoaca sedintele comisiei
c.conduce sedintele comisiei
d.propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane daca este necesar
e.participa la lucrarile celorlalte comisii daca considera ca problemele analizate prezinta
importanta pentru comisia sa.
f.sustine in sedintele de consiliu avizele formulate
g.anunta rezultatul votarii
(2) Indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei,
prevazute de lege,de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de consiliu.
ART.43. (1) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii
a.efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei.
b.numara voturile si in informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar adoptarii
fiecarei hotarari.
c.asigura redactarea avizelor si a procesului-verbal
(2) Indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulament,de comisie sau
presedintele acesteia.
ART.44. (1) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu
cel putin 3 zile inaintea acestorsa.
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(2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui.
Participarea membrilor la sedintele acesteia este obligatorie.
(3) In caz de absenta la sedinta comisiei de baza, consilierului in cauza nu i se
acorda indemnizatia de sedinta. Daca absentele continua fara a fi motivate,presedintele comisiei poate
aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de Statutul alesilor locali,sau poate propune alte
sanctiuni.
ART.45 – Sedintele comisiei de specialitate se desfasoara de regula, inaintea sedintelor
consiliului local, atunci cand ordinea de zi a sedintei cuprinde proiecte de hotarari asupra carora i se
solicita avizul.
ART.46- Avizul intocmit se prezinta secretarului comunei care se va ingriji de
multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri odata cu ordinea de zi.
ART.47.- Votul in comisii este de regula deschis. In anumite situatii comisia poate
hotari ca votul sa fie secret,stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.
ART.48 - Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza prin grija secretarului acesteia,
intr-un proces-verbal care va fi semnat de presedintele si secretarul comisiei.
ART.49 – Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impun modificari
de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotari retrimiterea proiectului pentru
reexaminare de catre comisia de specialitate care a intocmit avizul,respectiv raportul.
ART.50 – Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de
specialitate,numarul si denumirea acestora,numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a
locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri,precum si componenta nominala a acestora se stabilesc
prin Hotararea nr.5.
SECTIUNEA A 4-a
- Alte dispozitii –
ART.51 – (1) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului local de catre
presedintele de sedinta , se trece la ceremonia de depunere a Juramantului de catre primar ,daca
procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata.In acest scop, judecatorul sau alta
persoana desemnata de presedintele Judecatoriei prezinta in fata consiliului local hotararea de
validare.
(2) Dupa prezentarea hotararii de validare primarul va depune juramantul
prevazul la alin.(1) al art.8 folosindu-se procedura stabilita in acelasi text..
ART.52 –(1) Dupa depunerea juramantului,primarul intra in exercitiul de drept al
mandatului.
(2) Primarul va ocupa in sala de sedinte un loc distinct.
(3) Daca la lucrarile consiliului participa prefectul presedintelu consiliului
judetean sau reprezentantii acestora , acestia vor ocupa un loc distinct.
ART.53. –Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa-si exprime
punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Acestea se consemneaza in
mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
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ART.54 - Secretarul comunei participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului.
Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local:
a.asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea
primarului sau a cel putin a unei treimi din numarul consilierilor in functie.
b.asigura efectuarea lucrarilor de secretariat.
c.efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedintele consiliului.
d. numara voturile si consemneaza rezultatul votarii pe care il prezinta
presedintele de sedinta.
e. informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru
adoptarea fiecarei hoptarari a consiliului local.
f. asigura intocmirea procesului-verbal,pune la dispozitia consilierilor inaintea
fiecarei sedinte procesul-verbal a sedintei anterioare,asupra continutului carora solicita acordul
consiliului.
g. asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor,
semnarea si stampilarea acestora.
h. urmareste ca la deliberare si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa
nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art.47 al.1 din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001.Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenia situatii si face
cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenia cazuri.
i. prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea
unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului, daca este cazul refuza sa
contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale.
j. contrasemneaza in conditiile legii si ale prezentului regulement, hotararile
consiliului local pe care le considera legale.
k.poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a
sedintelor ordinare ale consiliului local.
l. acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea
activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate
de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al consiliului local.
(2). Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul
de organizare si functionare ,sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si
desfasurare a sedintelor consiliului.
CAPITOLUL III
FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

-

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 55.(1) Consiliul Local Comunal Atel, este autoritate deliberativa a administratiei
Publice locale, care functioneaza de la data constituirii sale, pana la declararea ca legal constituit a
noului consiliu ales.
(2) Mandatul Consiliului Local Comunal este de 4 ani, putand fi prelungit numai in
conditiile legii.
ART.56-(1) Consiliul Local Comunal se intruneste in sedinta ordinara in fiecare luna.
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(2) Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este
necesar, la cererea presedintelui acestuia, sau a cel putin unei unei treimi din numarul din numarul
membrilor consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face in scris, prin intrermediul secretarului
comunei, cu cel putin 5 zile inainte sedintelor ordinare sau cel putin 3 zile inainte de sedintele
extraordinare.
(4) In caz de forta majora si de maxima urgenta, pentru rezolvarea intereselor
locuitorilor comunei, convocarea Consilliului local se face de indata.
(5) Convocarea consilierilor se face in scris si se consemneaza in procesul-verbal al
sedintei.In invitatia la sedinta se vor preciza data, ora,locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia.
(6) Ordinea de zi a sedintei se aduce la cunostiinta locuitorilor comunei prin afisarea in
locurile publice a dispozitiei de convocare a sedintei.
(7) In cazul in care Consiliul local a fost convocat in sedinta extraordinara , nu se
aplica dispozitiile art.44 din Legea administratiei publice locale cu privire la obligativitatea existentei
raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate, precum si avizul comisiei
din domeniul de specialitate..
(8) Ordinea de zi a sedintelor se aproba de Consiliul local.Suplimentarea ordinii de zi
se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amanate p[ana la sedinta urmatoare si
numai cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotarare de pe
proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul initiatorului sau daca acesta nu indeplineste conditiile
prevazute la art.44 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata.
(9) In cazul neaprobarii ordinii de zi, in conditile prevazute la alin.(8), nu se acorda
indemnizatia cuvenita consilierilor locali pentru sedinta respectiva.
Sectiunea 2-a
Desfasurarea sedintelor –
ART. 57. (1) Ordinea de zi a sedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarari,
rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor unitatiilor subordonate
sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat petitiilor si altor probleme care se supun
dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitatiei de sedinta transmisa
consilierilor si se aduce la cunostiinta locuitorilor prin afisare in locurile publice.
(2) Proiectul ordinei de zi se intocmeste la propunerea primarului,
consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.
(3) Proiectul ordinei de zi se supune aprobarii consiliului.
(4) Proiectele de hotarari si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se
delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de avizul comisiilor de specialitate
carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune
la secretarul comunei inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specialitate, spre a putea fi
avut in vedere de catre aceasta comisie.
(5) Daca in comuna, cetatenii care apartin unei minoritati nationale au o
pondere de peste 20 % din numarul locuitorilor,ordinea de zi se aduce la cunostiinta publica si in
limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.
ART.58 –(1) Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la lucrarile consiliului si sa isi
inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretar..
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(2) Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la
cunostiinta aceasta situatie presedintelui de sedinta sau secretarului unitatii administrativ-teritoriale

ART. 59. –(1) Dezbaterea problemelor se face, de regula, in ordinea in care acestea
sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de
hotarare sau a problemei inscrsa pe ordinea de zi,pe care o face initiatorul. Apoi,se da cuvantul
presedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, seful compartimentului care a intocmit
raportul.
(2) Dupa efectuarea prezentarilor se trece la dezbateri in ordinea in care
consilierii s-au inscris la cuvant. Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de
cuvant.
ART. 60 Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate
propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului local. Propunerea de incheiere
a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea
consilierilor.
ART.61. (1) Presedintele de sedinta va permite oricand unui consilier sa raspunda intro problema de ordin personal atunci cand a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile al.(1) se aplica si in cazul in care se cere cuvantul in probleme
privitoare la regulament.
ART.62 – Este interzisa proferarea de insulte sau alte calomnii de catre consilierii
prezenti la sedinta , precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala de sedinta.
ART.63 - In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele de
sedinta poate intrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite de Statutul alesilor publici
locali, ori poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare,prevazute in prezentul
regulament.
ART.64 – Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole,
consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun
votului consiliului in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat un amendament,celelalte se socotesc
respinse fara a se mai supune votului.

-

SECTIUNEA a-3-a
Elaborarea proiectelor de hotarari –

ART.65 –(1) Proiectele de hotarare ale consiliului local pot fi propuse de care
consilieri, primar, viceprimar sau cetateni.
(2) Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi
redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop,secretarul comunei si
personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului,va acorda sprijin si asistenta tehnica de
specialitate.
ART.66 –(1) Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin
mentionarea titlului si a initiatorului
(2) Proiectele de hotarari se aduc la cunostiinta consilierilor de indata, cu
indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare.
(3) Operatiunile de mai sus se realizeaza prin grija secretarului comunei.
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ART.67- (1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si
avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale
aparatului propriu al consiliului in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si
compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu
secretarul.
(2) Odata cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a
raportului si a avizului, avandu-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte
de intocmirea de catre aceasta a avizului.
ART.68- (1) Dupa examinarea proiectului, comisia de specialitate a consiliului local
intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului examinat.
(2) Avizul se transmite secretarului comunei, care va dispune masurile
corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu odata cu invitatia pentru
sedinta
ART.69- (1) Proiectele de hotarari insotite de avizul comisiei de specialitate si de
raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului se inscriu pe ordinea de zi si se
supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.
ART.70–(1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotarare, Consiliul
local are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune, sa-l afiseze la sediul primariei, intrun spatiu accesibil publicului, iar proiectele de hotarare vor fi transmise tuturor persoanelor care au
depus o cerere pentru primirea de informatii.
(2) Acest anunt va fi adus la cunostiinta publicului cu cel putin 30 zile inainte
de a fi supus spre analiza,avizare si adoptare de catre Consiliul local si va cuprinde o nota de
fundamentare,sau un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii proiectului de hotarare,textul
complet al acestuia,termenul limita,locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite
propuneri,sugestii,opinii.
(3) La publicarea anuntului, se stabileste o perioada de cel putin 10 zile pentru
a primi in scris propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de hotarare supus dezbaterii
publice.
(4) Conducatorul autoritatii publice va desemna o persoana din cadrul
institutiei responsabila pentru relatia cu societatea civila,care sa primeasca propunerile,sugestiile si
opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotarare.
(5) Proiectul de hotarare se transmite spre analiza si avizare numai dupa
definitivare pe ba observatiilor si propunerilor formulate de persoanele interesare.
(6) In cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se
desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate.
ART.71–(1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va
face in urmatoarele conditii:
-anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul Consiliului local
-acest anunt trebuie adus la cunostiinta cetatenilor care au prezentat sugestii si
propuneri in scris, cu valoare de recomandare,referitoare la unul dintre domeniile de interes public
care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica.
-anuntul va contine data,ora si locul de desfasurare a sedintei publice,precum si
ordinea de zi.
(2) Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica
intra in sarcina responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila.
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(3) Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face in limita
locurilor disponibile in sala de sedinta.
ART.72 (1) Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatiilor si persoanelor
care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe
ordinea de zi.
(2) Punctele de vedere exprimate in cadrul sedintelor publice mentionate in
alineatul de mai sus,au valoare de recomandare.
ART.73–Procesul verbal al sedintei publice va fi afisat la sediul Consiliului local.
Procesele verbale ale sedintelor publice ale consiliului local, se arhiveaza.
ART.74– (1) Consiliul local si primarul sunt obligate sa intocmeasca si sa faca public
un raport anual privind transparenta decizionala,care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
-numarul total al recomandarilor primite
-numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative
-numarul participantilor la sedintele publice
-numarul dezbaterilor publice organizate pe marginesa proiectelor de hotarare
-situatia cazurilor in care autoritatea publica a fost actionata in justitie pentru
nerespectarea prevederilor prezentului regulament
-numarul sedintelor care nu au fost publice si motivul restrictionarii accesului
(2) Acest raport anual privind transparenta decizionala va fi facut public prin
afisare la sediul consiliului intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica.

SECTIUNEA a 4 -a
Procedura de votART.75– (1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau apelul nominal
.
(3) Consiliul local hotaraste la propunerea presedintelui de sedinta ce
modalitate de vot se va folosi in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileste o anumita
modalitate.
ART.76 .1) Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator: presedintele
explica obiectul votarii si sensul cuvintelor „pentru” si „contra”.Secretarul comunei va da citire
numelui si prenumelui fiecarui consilier in ordine alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica in
picioare si pronunta cuvantul „pentru” sau „contra” in functie de optiunea sa.
(2) Dupa epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui
consilierilor care au lipsit la primul tur.
ART.77.(1) Pentru exercitarea votului secret, se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa,fara echivoc si fara
putinta de interpretari diferite,Pentru exprimarea optiunii se vor folosi de regula cuventele „da” sau
„nu”.
(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urna.La numararea voturilor nu se iau
in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite
ambele cuvinte de la al.2.
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ART.78–(1) Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor
prezenti, in afara de cazul in care, prin lege sau regulament se dispune altfel.
(2) Abtinerile se contabilizeaza la voturile „contra”
(3) Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal,presedintele amana
votarea pana la intrunirea acestuia.
ART.79 (1) Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze
expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.
ART.80– Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in
dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

Sectiunea a 5-a
Exercitarea mandatului de catre consilierii locali
ART. 81 Consilierii locali isi exercita drepturile si isi indeplinesc indatoririle pe intreaga
durata a mandatului pentru care au fost alesi.
ART. 82 (1) Consilierii validati intra in dreptul deplinei exercitari a mandatului de la data
declararii ca legal constituit a Consiliului Local Comunal
(2) Consilierii validati dar absenti de la sedinta de constituire, intra in exercitiul
mandatului de consilier dupa depunerea juramantului in urmatoarea sedinta a Consiliului local.
ART. 83-(1) Calitatea de consilier local inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului
consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local inceteaza de drept,inainte de expirarea duratei
normale a mandatului,in urmatoarrele cazuri:
a.demisie
b.incompatibilitate
c.schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ teritoriala,inclusiv ca
urmare a reorganizarii acesteia, numai dupa ce a fost efectuata mentiunea in actul de identitiate al
celui in cauza, de catre organul abilitat potrivit prevederilor legale.
d.lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului
e.imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni
consecutive,cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
f.condamnarea,prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva,la o pedeapsa privata
de libertate.
g.punerea sub interdictie judecatoreasca
h.pierderea drepturilor electorale
i.pierderea calitatii de membru al partidului politic pe a carei lista a fost ales
j.deces
(3) Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre Consiliul
local,prin hotarare, la propunerea primarului, sau a oricarui consilier
.
(4) In cazurile prevazute la alin.2 lit.c)- e) si i) , hotararea consiliului poate fi atacata
de consilier la instanta de contencios administrativ in termen de 10 zile de la comunicare, iar instanta
se va pronunta in termen de cel mult 30 zile.
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(5) Locurile devenite vacanta pentru motivele prevazute la alin.2 vor fi ocupate de
supleantii de pe listele partidelor, aliantelor politice sau aliantelor electorale din care a facut parte
consilierul al carui mandat a incetat, in ordinea inscrierea acestora in listele pe care au participat la
alegerile locale, pe baza confirmarii in scris primite de la formatiunile politice respective.
(6) Cazul prevazut la alin.(2) lit.i se aplica si viceprimarului

ART. 84 . Consilierii locali pot demisiona,anuntand in scris presedintele de sedinta,care
propune consiliului adoptarea unei hotarari prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant.
ART. 85
Incetarea mandatului de consilier ca urmare a schimbarii domiciliului in alta
unitate administrativ-teritoriala,poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate a celui in
cauza a mentiunii corespunzatoare,de catre organul abilitat potrivit legii.
ART. 86 –(1) In toate cazurile de incetare a mandatului de consilier inainte de expirarea
duratei normale a acestuia,consiliul local,in prima sedinta ordinara,la propunerea primarului,adopta o
hotarare prin care ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza.
(2) Hotararea va avea la baza un referat constatator semnat de primar si de
secretarul comunei si va fi insotit de actele justificative.
SECTIUNEA a- 6 –a
Dizolvarea Consiliului Local
ART.87- (1) Consiliul local se dizolva de drept sau prin referendum local.Consiliul local se
dizolva de drept:
a)in cazul in care acesta nu se intruneste timp de 2 luni consecutiv
b)in cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare
c)in situatia in care numarul consilierilor locali se reduce sub jumatate plus unu si nu se poate
completa prin supleanti
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul comunei sau orice alta persoana interesata
sesizeaza instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile prevazute la alin.(1).Instanta
analizeaza situatia de fapt si se pronunta cu privire la dizolvarea consiliului local.Hotararea este
definitiva si se comunica prefectului.
(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum, organizat in conditiile legii.
Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel putin 25 %
din numnarul cetatenilor cu drept de vot inscrisi pe listele electorale ale comunei.
(4) Pana la constituirea noului consiliu local, primarul sau in absenta acestuia secretarul,
va rezolva problemele curente ale comunei,.
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S
ECTIUNEA a 7- a
Suspendarea mandatului de consilier local
ART. 88- (1) Mandatul de consilier local se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a
fost arestat preventiv.Masura arestarii preventive se comunica de indata de catre instanta de judecata
prefectului, care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.
(2) In cazul in care consilierul local al carui mandat a fost suspendat a fost gasit
nevinovat, acesta are dreptul la despagubiri, in conditiile legii.
CAPITOLUL IV
EXERCITAREA MANDATULUI DE CATRE PRIMAR
ART. 89 Validarea alegerii primarului se face in conformitate cu prevederile art. 15
alin.2 si 3 care se aplica in mod corespunzator.
ART 90.-(1) Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostiinta
prefectului si se prezinta in sedinta de constituire a consiliului local sau, dupa caz, intr-o sedinta
extraordinara, de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei.
(2) In caz de invalidare a alegerii primarului,Guvernul, la propunerea prefectului, va
stabili data alegerilor. Acestea se organizeaza in maximum 90 zile de la data invalidarii, sau, dupa
caz, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti, in conditiile legii.
ART. 91 –(1) Primarul intra in dreptul deplinei exercitari a mandatului dupa depunerea
juramantului, dupa care i se inmaneaza legitimatia semnata de presedintele de sedinta,un semn
distinctiv al calitatii de primar,pe care acesta are dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului ,
precum si esarfa in culorile drapelului national al Romaniei.
(2) Esarfa va fi purtata in mod obligatoriu la Ziua Nationala a Romaniei,la
solemnitati,receptii,ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor,indiferent de locul unde se
desfasoara acestea.
(3) Primarul reprezinta comuna in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele
fizice sau juridice romane ori straine, precum si in justitie.
(4)Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.
ART. 92 (1) Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care
ii poate delega atributiile sale.
(2) Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor in functie, din randul
membrilor acestuia.
(3) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin
hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor in functie, la propunerea primarului sau a unei
treimi din numarul consilierilor in functie.Prevederileacestui alineat se aplica dupa alegerile
autoritatiilor administratiei publice locale din anul 2008.
(4) Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc o indemnizatie lunara, ca
unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv de viceprimar, si
care reprezinta baza de calcul pentu stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu
venitul salarial.Primarul si viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime in munca si nici de alte
sporuri prevazute de lege.
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(5)

Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor

absolvite.
(6) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier
local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut .

ART. 93- (1) Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la data depunerii
juramantului de catre primarul nou-ales..
(2) Calitatea de primar inceteaza, de drept, inainte de expirarea duratei normale a
mandatului,in urmatoarele cazuri:
h. demisie
i. incompatibilitate
j. schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala
k. condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva,la o pedeapsa privata
de libertate.
l. punerea sub interdictie judecatoreasca
m. pierderea drepturilor electorale
n. pierderea , prin demisie , a calitatii de membru a partidului politic pe a carei lista a
fost ales
o. deces
(3) Mandatul primarului mai poate inceta de drept si in urmatoarele situatii:
a).daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli
grave,certificate, care nu permite exercitarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul
unui an calendaristic.
b.)daca acesta nu isi exercita, in mod nejustificat, mandatul timp de 45 zile consecutiv.
(4) In cazurile prevazute la alin.(3), prefectul prin ordin, ia act de incetarea mandatului
primarului.
ART.94- Mandatul primarului inceteaza ca urmare a rezultatului unui referendum local avand
ca obiect demiterea acestuia , organizat conform prevederilor legale.
ART. 95- (1) Mandatul primarului se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost
arestat preventiv. Masura arestarii preventive se comunica de indata de catre instanta de judecata
prefectului, care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.
(2) Ordinul de suspendare se comunica de indata primarului.
(3) Prevederile acestui articol se aplica si viceprimarului.
ART. 96- (1) In caz de vacanta a functiei primarului, precum si in caz de suspendare ,
atributiile ce ii sunt conferite vor fi exercitate de drept de viceprimar.
(2) In situatia prevazuta la alin.(1) , Consiliul local poate delega, prin hotarare,din
randul membrilor sai, un consilier local care va indeplini temporar atributiile viceprimarului.
(3) In situatia in care sunt suspendati din functie in acelasi timp, atat primarul cat si
viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier local care va indeplini atributiile primarului, cat si pe
cele ale viceprimarului, pana la incetarea suspendarii.
ART. 97 . In toate cazurile de incetare a mandatului de primar inainte de termen,prefectul
emite un ordin prin care constata incetarea mandatului primarului, care, are la baza un referat semnat
de secretarul comunei,precum si actele din care rezulta motivul legal de incetare a mandatului.

20
ART.98 Primarul poate demisiona, anuntand in scris consiliul local si prefectul.La prima
sedinta a consiliului, presedintele de sedinta ia act de aceasta situatie, care se consemneaza in
procesul-verbal si devin aplicabile prevederile art.de mai sus.
ART. 99- (1) Primarul indeplineste o functie de autoritate publica.
(2)Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatiilor fundamentale ale
cetatenilor,a prevederilor Constitutiei,precum si punerea in aplicare a legilor, decretelor Presedintelui
Romaniei,a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului local; dispune masurile
necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale
ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului,
precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii.
(3) Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin actele
normative prevazute la alin.(2), primarul beneficiaza de un aparat de specialitate pe care il conduce.
(4) Aparatul de specialitate este structurat pe compartimente functionale, in conditiile
legii care sunt incadrate cu functionari publici si personal contractual.
(5) Primarul conduce serviciile publice locale.
ART. 100 (1) Primarul indeplineste urmatoarele categorii de atributii:
a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii, in sensul ca:
-indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea
serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor,
referendumului si a recensamantului. Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege.
b)atributii referitoare la relatia cu consiliul local, in sensul ca:
-prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica,
sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
-prezinta la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari.
-elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica , sociala si de mediu a comunei si
le supune adoptarii consiliului local.
c)alte atributii referitoare la buget, in sensul ca:
-exercita functia de ordonator principal de credite
-intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supuine
spre aprobare consiliului local
-initiaza in conditiile legii, negogieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri
de valoare in numale unitatii administrativ-teritoriale.
-verifica, prin compartimentele de specialitate, corescta inregistrare fiscala a contribuabililor la
organul fiscal teritorial, atat a sediuluisocial principal, cat si a sediului secundar.
d)atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor, in sensul ca:
-coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului
de specialitate sau organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.
-ia masuri pentru prevenirea si dupa caz gestionarea situatiilor de urgenta
-ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatiilor din domeniile
prevazute la art.36 alin.6 lit a-d din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata.
-ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului
efectuarii serrviciilor publice de interes local prevazute la art.36 alin.(60 lit.a-d din Legea
nr.215/2001,republicata, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei.
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-numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu
sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiiole legii, pentru personalul din cadrul aparatuylui de
specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si servicilor publice de interes local.
-asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege,le supune aprobarii consiliului local
si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora.
-emite avizele,acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative.
-asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor
asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor
pentru serviciile furm\nizate cetatenilor.
e)alte atributii stabilite prin lege
ART.101- Atributiile de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara pot fi delegate si
secretarului comunei sau altor functionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest
domeniu,potrivit legii.
ART.102-Primarul comunei poate angaja, in limita numarului maxim de posturi aprobate, un
consilier personal, care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract individual de munca pe durata
determinata, incheiat in conditiile legii, pe durata mandatului primarului.
Atributiile acestuia se stabilesc prin dispozitie a primarului.
ART.103.- In exercitarea atributiilor sale, primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau
individual.Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostiinta publica, sau dupa ce au
fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.
CAPITOLUL V.
Incompatibilitati privind alesii locali
ART. 104

(1) Functia de primar si viceprimar este incompatibila cu:

a) functia de consilier local
b) functia de prefect sau subprefect
c) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca, indiferent de
durata acestuia
d) functia de presedinte,vicepresedinte, director general, director , menager,
administrator,membru al consiliului de administratie ori cenzor sau orice functie de
conducere ori de executie la societatiile comerciale, inclusiv la banci sau alte institutii de
credit, societatile de asigurare si cele financiare, la regiile autonome de interes national sau
local, la companiile si societatiile nationale, precum si la institutiile publice.
e) Functia de presedinte sau secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor la o
societate comerciala.
f) Functia de reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale in adunarile generale ale
societatilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului in adunarea generala a
unei societati comercialede interes national.
g) Calitatea de comerciant persoana fizica
h) Calitatea de membru al unui grup de interes economic
i) Calitatea de deputat sau senator
j) Functia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alta functie asimilata acestora.
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Orice alte functii publice sau activitati remunerate, in tara saustrainatate,cu exceptia
functiei de cadru didactic sau a functiilor in cadrul unor asociatii, fundatii sau alte
organizatii neguvernamentale.
(2) Functia de consilier local este incompatibila cu:
a) functia de primar sau viceprimar
b) functia de prefect sau subprefect
c) calitatea de functionar public sau angajat cu contract individual de munca in aparatul de
specialitate a primarului
d) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, manager, asociat,
administator, membru in consiliul de administratie sau cenzor la regiile autonome si
societatile comerciale de interes local infiintate sau aflate sub autoritatea Consiliului local
comunal sau la regiile autonome si societatile comerciale de interes national care isi au
sediulsau detin filiale in comuna.
e) Functia de presedinte sau de secretar al adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor
la o societate comerciala de interes local sau la o societate comerciala de interes national
care isi are sediul sau care detine filiala in comuna.
f) Functia de reprezentant al statului la o societate comerciala care isi are sediul ori care
detine filiale in comuna
g) Calitatea de deputat saau sanator
h) Functia de ministru,secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora
(3) O persoana nu poate exercita in acelasi timp un mandat de consilier judetean si un mandat
de consilier local
(4) Candidatii alesi atat in functia de consilier judetean cat si in functia de consilier local, sunt
obligati ca in termen de 10 zile de la data ultimei validari, sa opteze pentru una dintre cele 2 calitati.
ART. 105–(1) Calitatea de ales local este incompatibila si cu calitatea de actionar semnificativ
la o societate comerciala infiintata de consiliul local.
(2) Incompatibilitatea exista si in situatia in care sotul sau rudele de gradul I ale
alesului local detin calitatea de actionar semnificativ la unul dintre agentii economici prevazuti la
alin.(1)
(3) Prin actionar semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente
unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10 % din capitalul social sau ii confera cel pution 10
% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.
ART.106–(1) Consilierii locali nu pot incheia contracte de prestari servicii, de executare de
lucrari, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritatile administratiei publice locale
din care fac parte, cu institutiile sau regiile autonome de interes local aflate in subordinea ori sub
autoritatea consiliului local comunal ori cu societatile comerciale infiintate de consiliul local.
(2) Incalcarea dispozitiilor acestui articol atrage incetarea de drept a mandatului de
ale s local la data incheierii contractelor
(3 Prevederile alin.(1) se aplica si in cazul in care functiile sau calitatiile respective
sunt detinute de sotul sau rudele de gradul I al alesului local.
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ART. 107- (1) Starea de incompatibilitate intervine numai dupa validarea mandatului., iar in
cazul prevazut de art. 75 alin.(3),dupa validarea celui de-al doilea mandat, respectiv, dupa numirea
sau angajarea alesului local, ulterior validarii mandatului, intr-o functie incompatibila cu cea de ales
local.
(2) In cazul prevazut la art. 76 ,incompatibilitatea cu calittea de ales local intervine la
data la care alesul local,sotul sau ruda de gradul I devin actionari..
(3)Alesul local poate renunta la functia detinuta inainte de a fi numit sau ales in
functia catre atrage starea de incompatibilitate, sau in cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea in
aceasta functie. .
( 4) In cazul primarului,prefectul va propune Guvernului stabilirea datei pentru
alegerea unui nou primar, iar in cazul consilierilor locali, se va proceda la validarea mandatului unui
supleant.
(5) Alte cazuri de incompatibilitati si interdictii sunt cele stabilite prin legi speciale.

CAPITOLUL VI
Intrebari, interprelari, petitii si informarea consilierilor locali
ART.108 (1) Consilierii pot adresa intrebari primarului,viceprimarului si secretarului
comunei, precum si salariatilor din aparatul propriu al consiliului local.
(2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat, sau, daca nu este posibil, la
urmatoarea sedinta a consiliului.
ART.109 – Interprelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura
cu un fapt cunoscut.Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris pana la urmatoarea sedinta a
consiliului,sau oral,la proxima sedinta potrivit solicitarii autorului interprelarii.
ART.110 – Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar
compartimentul vizat este obligat sa le furnizeze la termenul stabilit, in scis sau oral.
ART.111 – (1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local.
Acestea se inscriu intr-un registru special, sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale
in vigoare.
(2) Semestrial,consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

CAPITOLUL VII
-Protectia legala a alesilor locali ART. 112 .(1)
In exercitarea mandatului,alesii locali sunt in serviciul
colectivitatii,fiind ocrotiti de lege.
(2) Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului alesului local
este garantata.Alesii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in
exercitarea mandatului.
ART. .113- (1) Pe intreaga durata a mandatului,alesii locali se considera in exercitiul
autoritatii publice si se bucura de protectia prevazuta de legea penala
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(2) De aceeasi protectie se bucua si membrii familiei –sot,sotie,copii- in
cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra
alesului local in legatura cu exercitarea mandatului sau.

-

CAPITOLUL VIII
Grupurile de consilieri –

ART.114 .(1) Consilierii se pot constitui in grupuri,in functie de partidele politice pe ale caror
liste au fost alesi ,daca sunt in numar de cel putin 3.
(2) Consilierii care nu indeplinesc conditiile mai sus mentionate, pot constitui un
grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri este condus de un lider.

-

CAPITOLUL IX.
Drepturile si Obligatiile alesilor locali –

Sectiunea I.
Drepturi
ART 115- (1) In exercitarea mandatului, alesii locali se afla in serviciul colectivitatii locale si
sunt responsabili in fata acesteia.
(2) Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului alesului local este
garantata.
ART 116- Alesii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate
in exercitarea mandatului.
ART. 117- (1) Pe intreaga durata a mandatului, alesii locali, se considera in exercitiul
autoritatii publice locale si se bucura de protectia prevazuta de legea penala.
(2) De aceeasi protectie juridica beneficiaza si membrii familiei – sot,sotie si copiiin cazul in care agresiunea impoitriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra
alesului local in legatura cu exercitarea mandatului sau.
ART. 118- (1) Pe timpul exercitarii mandatului de primar si viceprimar al comunei, se
suspenda contractul de munca sau actul de numire a acestora in cadrul unei institutii ori autoritati
publice,respectiv la regii autonome sau la societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat
sau ale unitatilor administrativ-teritoriale.
(2) In functiile detinute de acestia, pot fi numite sau angajate alte persoane numai pe
durata determinata.
ART. 119La incetarea mandatului de primar, viceprimar persoanele in cauza isi reiau
activitatea in executarea acelorasi contracte de munca sau acte de numire.La stabilirea clasei si a
gradului de incadrare se vor lua in calcul si perioadele lucrate in functiile de demnitate publice alese.

ART. 120-(1) Pentru participarea la lucrarile consiliului local si ale comisiilor de specialitate,
consilierii
locali au dreptul la o indemnizatie de sedinta, care va fi in cuantum de 5 % din
indemnizatia lunara a primarului comunei.
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(2) Indemnizatia se acorda pentru o sedinta de consiliu local si pentru 1-2 sedinte ale
comisiilor de specialitate pe luna. Aceasta indemnizatie se efectueaza din veniturile proprii ale
bugetului local.
ART. 121Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul comunei primesc o indemnizatie
lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare acestor functii, care reprezinta baza
de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
Primarul si viceprimarul comunei nu beneficiaza de sportul de vechime in munca si nici de alte
sporuri prevazute de lege.Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea stadiilor
absolvite.
ART.122Consilierii care participa la sedintele de consiliu organizate in timpul
programului de lucru, se considera invoiti de drept, fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le
revin, potrivit legii,la locul de munca.
ART. 123 Primarul si viceprimarul comunei beneficiaza de concedii de odihna, concedii
medicale, concedii fara plata, precum si concedii platite in cazul unor evenimente familiale deosebite,
potrivit legii.
ART.124- Consilierii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si
perfectionare profesionala organizata de institutii specializate, in decursul mandatului conform
hotararii consiliului local.
Sectiunea 2
Obligatii

ART. 125 – (1) Participarea consilierilor la sedintele consiliului local si ale comisiilor de
specialitate este obligatorie.
(2) Consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului sau ale comisiilor de
specialitate din care face parte, decat in cazul in care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv al
presedintelui comisiei, daca are motive temeinice.
ART. 126 - Consilierii locali sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii,precum si
regulamentul de functionare a consiliului,sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu
foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase,ofensatoare ori calomnioase.
ART. 127 –Alesii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interziz
alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul,bani,foloase materiale sau alte avantaje.
ART.128.- (1)Alesii locali au obligatia de a aduce la cunostiinta cetatenilor toate faptele si
actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.
(2)Sunt obligati, ca periodic, cel putin odata pe trimestru, sa organizeze,intalniri cu
cetatenii,sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la
intalnirea cu cetatenii.
(3) Comisiile de specialiotate sunt obligate sa prezinte consiliului local un raport
anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei.
ART.129- Alesii locali au indatorirea de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei
publice locale,urmand cursurile de pregatire, formare si perfectionare organizate in acest scop de
institutiile abilitate.
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ART. 130- Primarul si viceprimarul sunt obligati sa depuna declaratia de avere la prefect, in
termen de 3 zile de la validare, in cazul primarului, respectiv de la alegere, in cazul viceprimarului.

-

CAPITOLUL X
Raspunderea alesilor locali –

ART.131. (1) Alesii locali raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz,
pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin.
(2)
Raspund in nume propriu pentru activitatea desfasurata in exercitarea
mandatului,precum si solidar pentru activitatea consiliului local si pentru hotararile pe care le-au votat.
(3)In procesul-verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatul votului,iar,la cererea
consilierului,se va mentiona in mod expres votul acestuia.
ART.132. (1) In incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr.215/2001,cu modificarile
si completarile ulterioare, a prevederilor Legii privind statutul alesilor locali si ale regulamentului de
organizare si functionare a consiliului,atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:
a)avertismentul
b)chemarea la ordine
c)retragerea cuvantului
d)eliminarea din sala de sedinta
e)excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate
f)retragerea indemnizatiei de sedinta ,pentru 1-2 sedinte.
(2) Sanctiunile prevazute la lit.a-d se aplica de catre presedintele de sedinta,iar cele de la lit.e-f.
De catre consiliul local,prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul
consilierilor in functie. Pe perioada aplicarii sanctiunii,consiloierul in cauza este scos din cvorumul de
lucru.
ART.133 –(1) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui,si continua sa
se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar si pentru prima data,
dispozitiile regulamentului,vor fi chemati la ordine,.
(2) Chemarea la ordin va fi consemnata in procesul-verbal al sedintei.
(3) Inainte de a fi chemat la ordine,consilierul este invitat de catre presedinte sa isi retraga sau
sa explice cuvantul care a generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.
(4) Daca
expresia intrebuintata sau explicatiile sunt apreciate de presedinte ca
satisfacatoare,sanctiunea nu se mai aplica.
(5) Daca un consilier continua sa se abata de la respectarea regulamentului chiar si dupa
chemarea la ordine,presedintele ii va retrage cuvantul,iar daca acesta persista,il va elimina din sala si
acest caz echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.
ART.134- Pentru abateri grave, in mod repetat, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii
temporare a consilierului de la lucrarile consiliului local si ale comisiei de specialitate. Excluderea nu
poate depasi doua sedinte consecutive si are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe
aceasta perioada.
ART.135 – (1) Pentru abateri grave si repetate savarsite in exercitarea mandatului de catre
viceprimar, acestuia i se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a) mustrare
b) avertisment
c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10 % pe timp de 1-3 luni
d) eliberarea din functie
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(2) Sanctiunea se aplica, prin hotarare a consiliului, la propunerea motivata a primarului.
Pentru sanctiunea de la lit.a-b hotararea se aproba cu votul deschis al majoritatii consilierilor in
functie, iar restul, cu votul secret a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
ART.136- Primarul poate fi revocat din functie in urma unui referendum.
CAPITOLUL XI
- Registrul de intereseART.137 (1) Alesii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o
declaratie pe proprie raspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul comunei.
(2) Un exemplar al declaratiei privind interesele personale se pastreaza de catre secretar intrun dosar special,denumit registru de interese.
(2) Al doilea exemplar se transmite, prin grija secretarului comunei, la Agentia Nationala de
Integritate, in cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declaratiilor de interese
primite.
ART.138.-(1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari,daca au
un interes personal in problema supusa dezbaterii. In acest caz, trebuie sa anunte, la inceputul
dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectiva.
(2) Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in procesul-verbal al
sedintei.
ART.139 – Alesii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele personale la
inceputul fiecarui an,dar nu mai tarziu de 1 februarie,daca au intervenit modificari semnificative fata
de declaratia anterioara.
ART.140 –Fapta alesilor locali de a face declaratii privind interesele personale, care nu
corespund adevarului, constituie infractiune de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului
penal.

CAPITOLUL XII
SECRETARUL COMUNEI
ART.1141-(1) Secretarul comunei este functionar public de conducere, cu studii
superiopare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in functie.
(2) Secretarul comunei nu poate fi membru al unui partid politic, sub
sanctiunea destituirii din functie.
(3) Secretarul nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul intai cu primarul sau
cu viceprimarul, sub sanctiunea eliberarii din functie.
(4)Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea ,incetarea raporturilor de
serviciu si regimul disciplinar al secretarului se fac in conformitate cu prevederile legislatiei privind
functia publica si functionarii publici.
ART. 142- Secretarul comunei, indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:.
a) avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului, hotararile consiliului local si le
contrasemneaza
b) participa la sedintele consiliului local, fara drept de vot
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si
primar,precum si intre acestia si prefect.
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d) Organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor
primarului
e) Asigura transparenta si comunicarea catre autoritatiile, institutiile publice si persoanele
interesate a actelor prevazute la lit.a) in conditiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces
la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.
f) Asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat,
comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local si
redacteaza hotararile consiliului local
g) Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor de specialitate ale
acestuia
h) Urmareste rezolvarea corespondentei si redactarea raspunsului in termen legal
i) Efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor
j) Numara voturile si consemneaza r4ezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de
sedinta
k) Informeaza presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei
hotarari a consiliului local
l) Asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea,numerotarea paginilor, semnarea si
stampilarea acestora
m) Urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale Consiliului local sa nu ia parte
consilieri care se incadreaza in dispozitiile art. 36 din prezentul regulament
n) Prezinta punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor
masuri supuse deliberarii consiliului
o) Acorda membrilor consiliului,precum si dupa caz,cetatenilor, , asistenta si sperijin de
specialitate, pentru redactarea proiectelor de hotarari sau pentru definitivarea celor discutate
si aprobate de consiliu.
p) Elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului local, cu exceptia celor
cu caracter secret, stabilite potrivit legii.
q) Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea
copiilor cu actele originale asflate in posesia Consiliului local, in conditiile legii.
r) Alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, dupa caz.

CAPITOLUL XIII .
Aparatul permanent al consiliului local
ART.143 - (1) Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local, precum si pentru
solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanenta la
comuna pe care va fi incadrat, prin hotarare, persoane care au studii superioare, de regula juridice sau
administrative.
(2) Functiile pe care vor fi incadrate persoanele prevazute la alin.(1) se
stabilesc prin hotarare a consiliului local, iar selectionarea acestor persoane se face pe baza de concurs
sau examen organizat in conditiile legii.Comisia de concurs se stabileste de consiliul local.
(3)Postul prevazut la alin.(1) nu se include in numarul maxim de posturi al
aparatului de specialitate al primarului.
(4)Personalului angajat potrivit alin.(1) nu i se aplica prevederile Legii
nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata, acesta urmand asi desfasura activitatea
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pe baza contractului individual de munca. Persoana incadrata isi desfasoara activitatea sub
coordonarea secretarului comunei si colaboreaza cu acesta la pregatirea sedintelor consiliului local,
asigurarea documentarii si informarii consilierilor, intocmirea si difuzarea catre acestia a dosarelor de
sedinta si a ocicaror alte materiale.

CAPITOLUL XVI
Institutiile, serviciile publice de interes local si aparatul de specialitate al primarului
ART.144- Consiliul local poate infiinta si organiza institutii si servicii publice de interes local
in principalale domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor locale, cu respectares
prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de care dispune.
ART. 145- Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul de specialitate a
primarului se fac de primar, in conditiile legii.
ART. 146- Functionarii din cadrul institutiilor si serviciilor publice de interes local si din
cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucura de stabilitate in functie, in conditile legii.
ART.147- Primarul,viceprimarul, secretarul comunei si aparatul de specialitate a primarului
constituie o structura functionala cu activitate permanenta denumita primaria comunei, care duce la
indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale
colectivitatii locale.

CAPITOLUL XV
Administratorul public
ART. 148- (1) La nivelul comunei, primarul poate propune consiliului local infiintarea functiei
de administrator public, in limita numarului maxim de posturi aprobate.
(2) Numirea si eliberarea din functie a administratorului publicv se fac de primar,
pe baza unor criterii, proceduri si atributii specifice, aprobare de consiliul local. Numirea in functie se
face pe baza de concurs.
(3) Administratorul public poate indeplini, in baza unui contract de management,
incheiat in acest sens cu primarul, atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor
publice de interes local.
(4) Primarul poate delega catre administratorul public, in conditiile legii, calitatea
de ordonator principal de credite.
CAPITOLUL XVI
Contraventii si sanctiuni
ART.149- (1)Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei
urmatoarele fapte:
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a) nepunera in aplicare, cu rea-credinta, a hotararilor consiliului local de catre primar.
b) neprezentarea in termenul prevazut de Legea finantelor publice a proiectului bugetului
comunei de catre primar, din culpa sa.
c) neprezentarea de catre primar a rapoartelor prevazute de lege, din culpa lor.
d) neluarea masurilor necesare, stabilite de lege, de catre primar, in calitatea acestuia de
reprezentant ai statului in comuna.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre prefect, in calitatea sa de
autoritate publica, reprezentant al Guvernului pe plan local.
(3) Dispozitiile prezentului articol se completeaza in mod corespunzator cu prevederile
Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL XVII
- Dispozitii finale –
ART. 150- Consilierii locali, primarul, viceprimarul, secretarul comunei, si personalul
din aparatul de specialitate a primarului, raspund dupa caz, contraventional,administrativ, civil sau
penal pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii.
ART. 151– Anexa nr.1 face parte integranta din prezentul Regulament de organizare si
functionare a consiliului local.

Anexa nr.1 la Regulament

DOMENIILE DE ACTIVITATE
In care se pot organiza comisii de specialitate

1.Agricultura
2.Activitati econoimico-financiare
3.Activitati social-culturale,culte
4.Invatamant,sanatate si familie
5.Amenajarea teritoriului,urbanism

6.Munca si protectie sociala
7.Protectie copii,tineret si sport
8.Protectie mediu si turism
9.Juridica si de disciplina
10.Validare

NOTA: In functie de specificul activitatii si de numarul consilierilor,consiliul poate hotari sa se
organizeze comisii de specialitate si in alte domenii de activitate sau o comisie sa aiba obiectul de
activitate doua sau mai multe domenii.

PRESEDINTE SEDINTA,
COSTEA IOAN

CONTRASEMNEAZA - SECRETAR,
ANGHEL GHEORGHE

