ROMÂNIA
JUDETUL GALATI
COMUNA GHIDIGENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.
din 31 martie 2020
prIvInd revizuirea Regulamentulul de organizare şi funcilonare al Conslliului Local al
Comunei Ghidigeni

Initiator —Eugen Tabacaru- primarul comunei Ghidigeni judetul Galati ,
Consiliul local al comunei Ghidigeni, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinar ă din data de 31
martie 2020.
Având in vedere temeawile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 15 alin. (2), art. 120 şi art. 121 alin. (I) şi alin. (2) din Constitu ţia Româniel, republicat ă;
b) art. 3 şi art. 4 din Carta european ă a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) an. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările şi completările ilterioare;
d) art. 50 din Decretul Pre şedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea st ării de urgen ţă pe
teritoriul României;
c) art. 129 alin. (2) lit."8", alin. (3) lit. "a", art. 139 alin. (3) lit. "i" şi art. 632 din OUG nr. 57/2019
Partea 1 privind Codul adii tistrativ, cu modific ările şi completările ulterioare;
având în vedere pro ectul de hotileare nr. 3040/24.03.2020 privind revizuirea Regulamenolui de
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Ghidigeni, inso ţit de:
a) referat de aprobare a ini ţiatorului, inregistrat cu nr. 3041/24.03.2020;
b) raportul compartanentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ghidigeni inregistrat cu nr 3042124.03.2020;
c) avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Ghidigeni.
in temeiul art. 139 alin. (1) şi an. 196 alin. (I) lit. "a" din OUG nr. 57/2019 Panea I privind
Codul administrativ, cu modificările şi completilrile ulterioam,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNE1 GHIDIGENI, adopa prezenta bot ătire
Art. 1 Se aprobă revizuirea Regulamenlul de organizare şi functionare al Consiliului loccd al
Comunei Ghicligeni, conform Anexei nr. 1 carc face parte integrant ă din prezenta hotărăre.
Art. 2 La data intrării in vigoare a prezentei hot ărări işi incetează aplicabilitatea Hotftrftrea nr. 13
din 22.07.2016 a Consiliului Local Ghidigeni, având acela şi obiect de reglementare.
Art. 3 Prezenta hotărdre va fi adusit la cunoştintă publicil prin afi şare şi transmisă
primarului comunei, Instilu ţiei Prefectului, jude ţul Galaţi prin grija secretarului general al comunei.
Preşedinte de şedin ţă ,
Teodoru Cornelin SA.5494.STRU

Contrasemnest7A,
Secretar general,
Eliza BARBU
ati

k'r
,

Nr. consilieritn funcţie .15
Nr. consilieri prezenţi 14
Nr. voturi "pentru" ftr
Nr. voturi "abţincri"
Nr. voturi "impotrivă71

.4nexa la 11.C.Lor.
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FtEGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCTIONARE
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GH11
DISPOZITH GENERALE
Comuna este unitatea administrativ-teritorial ă de ba211 care cuprinde populaţia rural ă unită prin
comunitate de interese şi traditii, alcătuită din unul sau mai multe sate, 1n funcţ ie de conditiile economice.
social-culturale, geografice ş demografice. Prin organizarea comunei se asigur ă dezvoltarea economică,
social-cultural ă şi gospod ă rească a localitătilor rurale.
Comuna Ghidigeni este persean ă juridic.ă de drept public, cu capacitate juridic ă deplină şi patrimoniu
propriu, şi are initiativiţ în tet ceea ce prive şte administrarea intereselor publice locale,exerciulndu- şi, in
conditiile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat prin lege.
Consiliul Local al Comunei Ghidigeni funcţionează ca autoritate a administraţiei publice locale
şi rezolviţ treburile publice din comunit.
CAPITOLUL I
Constituirea consiliului local
Art. I. Structura consiliului local
Consiliul local se compune din consilieri locali ale şi în condiţ iile stabilite de legea pentru alegerea
autorităţilor administratiei publice locale.
Art. 2. Numă rul de consilieri locali
(I) Numărul membrilor consiliului local Ghidigeni cste stabilit prin ordin al prefectului, in functie de
numărul locuitorilor comunei. conform popula ţ iei raportate, in func ţie de domiciliu, de Institutul National
de Statistică la data de I ianuarie a anului 1n care se organizeaz ă alegerile.
(2) Numarul membrilor consiliului local al comunei Ghidigeni, este de 15.
Art. 3. - Constituirea consiliului local se face tn terrnen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor.
Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinta de constituire se face de c ătreprefect. La şedinta de
constituire pot participa prefectul sau reprezentantul s ău, precum şiprimarul, chiar dacil procedura de
validare a mandatului acestuia nu a fost finalizat ă .
Art. 4. (1) Şedinţa este legal constituit ă dacă participă cel putin douil treimi din numi ţrul consilierilor
aleş i. in cazul tn care nu se poate asigura aceast.ă majoritate, şedinţa se va organiza, inacelea şi conditii.
peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daciţ nici la a doua convocare reuniuneanu este legal constituită.
se va proceda la o nouti convocare de c ătre prefect, peste alte 3 zile, Inacelea şi conditii.
(2) in situatia in care consilill local nu se poate reuni nici la accast ă ultimă convocare, din cauza absenţei,
fără motive temeinice, a co isilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor ale ş i
care au lipsit nemotivat de la cele 3 convoc ări anterioare, daciţ aceştianu pot fi Inlocuiti de supleantii
inscrişi pe listele de candica ţi respective, organizăndu-se alegeripentru completare, in termen de 30 de
zile, în conditiile Legii privind alegerea autorit ăţilor administraţiei publice locale.
(3) Ordinul prefectului prin eare se declaril vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi
atacat de cei in cauziţ la .nstanţa de contencios administrativ, in termen de 5 zileck la comunicare.
Flotărărea instanki este definitiv ă şi irevocabilit.
(4) Absenţa consilicrilor de la şedin ţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că
aceasta a intervenit din ceuza unei boli care a neccsitat spitalizarea sau a f ăcut imposibil ă prezenta
acestora, a unei deplasări in străinătate Tn interes de serviciu sau a unor evenimente de for ţă majoră ."
Art. S. - (I) Şedink de constituire este deschisă de prefcct sau de reprezentantul acestuia, care 11 invit ă pe
cel mai In vărstă dintre zonsilieri, precum şi pe cei 2 asisten ţ i ai acestuia să preia conducerea lucrărilor
şedinţei. Asistenţ i ai preşedintelui de v ărstă vor fi desemna ţi cei mai tineri consilieri.
(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, 1n timpul căreia sc constituie grupurile de consilieri,
potrivit prevederilor Statutului ale şilor locali, iar secretarul general al comunei Ghidigeni prezint ă

preşedintelui de vârst ă ş asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declanni ale şi şi pecele ale
supleamilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie.
Dosarele pot fi Insoţite de opţ iunile scrise ale consilierilor ale şi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit
legii, cu calitatea de consilier.
(3) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obtinut mandatul. dosarul
acestuia va fi Insolit de optamea scris ă pentru una dintre cele douil functii.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care proccdura de validare a mandatului primarului a
fost
(5) in cazul în care procedunt de validare a mandatului primarului nu a fost finalizat ă, optiunea scrisă
pentru una din cele 2 funct i se va prezenta 1n prima şedintil a consiliului local.
Art. 6. - (I) La reluarea lucrărilor consilierii declarati ale şi vor alege prin vot deschis, exprimat prin
ridicare de m ăini, o comisie c e validare alc ătuită din 3-5 consilieri locali. Num ărul membrilor comisiei se
stabileşte prin vot deschis, la propunerea pre şedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a
mandatului.
(2) Desemnare candidaţilo^ p...ntru comisia de validare se face de c ătre grupurile de consilieri.
Numărul de locuri cuvenite fieciţrui grup se deterrnin ă in functie de numărul de mandate obtinute de
grupul în cauză.
(3) Preşedintele supune la vot candidaturile propuse. Alegerea membrilor comisiei de validare se face
individual, prin votul deschis al majorit ătii consilierilor prezenli la şedinta de constituire,iar rezultatul va
fi consemnat in hotănirea nr. I.
Art. 7. - Comisia de validare a mandatelor alege din răndul membrilor slţi un preşedinte şi un secretar, cu
respectarea procedurii de vot prev ăzute mai sus.
Art. 8.- După alegerea comisiei de validare pre şedintele dispune o nouă pauză, în timpul cărcia va fi
examinată de către comisie legalitatea alegerii fiec ărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de
preşedintele de v ărstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare amandatelor,
1ncheindu-se un proces-verbal.
Art. 9. (I) Comisia de validare examineaz ă legalitatea alegerii fiec ărui consilier şi propune consiliului
local validarea sau invalidareu mandatelor.
(2) Comisia de validare va propune invalidarca alegerii unui consilier numai in cazul in care se constat ă
incălcarea condi ţiilor de el gibilitate sau dac ă alegerea consilierului s-a f ăcut prin fraud ă electoral ă.
constatată In conditiile Legii privin alegerea autorit ăţilor administratiei publice locale.
(3) Validarea sau invaliciarea mandatelor se face In ordine alfabetic ă, cu votul deschis al majoritătii
consilieritor prezenti la şedinţiţ. Persoana al cărui mandat este supus valid ării sau invalidării nu participiţ
la vot.
Art.10. (1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacat ă de cei interesati la instama
de contencios administrativ in terrnen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absen ţi de la şedinţă, de
la comunicare.
(2 )tnstanta de contencios administrativ este obligat ă siţ se pronunte în termen de 30 de zile.
Art. 11.- Consilierii după şedinta de constituire a consiliului intră în exerci ţiul mandatului de
consilier după depunerea juritm ăntului.
Art. 12. -(1) După validarca mandatelor a cel pu ţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit
legii se va proceda la depunerea urm ătorului jurămănt: " Jur sd resped Constituţia $i legile ţdril şi sd fac
cu bund-credinţd tot ceea ce stă ln puterlle şi prlceperea mea pentrubinete locuitorllor Comunel
Chidigeni Asa sd-mi ajate Munnezeu!".

(2) Jurămăntuf se depunc dup ă următoarta procedură: secretarul general al comunei va da citirc
jurămăntului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, 1n ordine alfabetică, 1n fata uneimese special
amenajate, pe care se atlâ un exemplar din Constitu ţie şi Biblia. Consilierul va pune m ăna stăngă atăt pe
Constituţie cât şi, dacil este cazul, pe Biblie, va pronun ţa cuvăntul njur", dupăcare va semna juram ăntul de
credinth, care va fi imprimat pe un formular special.
(3) Junimăntul se semnează 1n două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul dc validarc, iar al
doilea se inmănează
(4) Consilierii pot depune jurilm ăntul fără formula religioasă. in acest caz jur ămăntul va fi imprimat pc
forrnular făril această formt lă.

(5) Consilierii care refuză sli depunti jurămăntul sunt considera ţi demisionati de drept, fapt care se
consemnează in procesul-vertal al şedintei. in acest caz. precum şi In cazul 1n care consilierulrenun ţă la
mandat, se va supune valid ării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic,aliantei politice
sau alianţei electorale respective, dacit pârt ă la validarea mandatului partidelepolitice şi alianţele politice
confirmă in scris apanenen ţa la partid a consilierului ein cauză. in cazulin care locurile rămase vacante nu
pot fi completate cu supleanti, iar num ărul de consilieri sereducc sub douti treimi, se vor organiza alegeri
pentru completare, 1n termen de 30 de zile, inconditiile Legii privind alegerile locale.
(6) Dupit depunerea jurământului de către cel putin douit treimi din num ănd membrilor consiliului local
preşedintele de vtirst ă decltr ă Consiliul Local al Comunei Ghidigeni, legal constituit. Declararea
consiliului ca legal constitt it ,e constată prin hotăriirea nr. 3.
CAPITOLUL II
Organizarea consiliului local
ART. 13. Preşedintele de şedintă
(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii s ă i, in termenul stabilit prin
prezentul regulament de orgalizare şi functionare, un preşedinte de şedintă, pe o
perioadit de cel mult 3 luni, eare conduce şedintele consiliului şi semnează hotărările adoptate de acesta.
Preşedintele de şedintă se alege prin vot deschis cu majoritate simpl ă.
(2) Consilierul local ales in condi ţiile alin. (1) poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel pu ţ in unei
treimi din numărul consilierilor locali in functie, prin hot ărâre adoptatA cu majoritatc absolut ă.
(3) in cazul In care pre şedintele de şedintil lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din răndul acestora
este ales un alt pre şedinte dt.• şedinţă, prin hotibire adoptală cu majoritate simpl ă,care conduce şedinţa
respectivă. Acesta exerciul pentru aceast ă şedintă atributiile prevăzute de codul administrativ pentru
preşedintele de şediniă.
(4) Preşedintele de şedintă exercită următoarele atribu ţ ii principale:
a) conduce şedintele consiliulJi local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hot ărări şi anunţă rezultatul vot ării, cu precizarea
voturilor pentru, a voturilor impotrivit şi a abţ inerilor numărate şi evidentiate de secretarul general al
unităţii/subdiviziunii adm.nistrativ-teritoriale in procesul-verbal al şedinţei;
c) semneazit procesul-verbal ul şedintei;
d) asigură mentinerea ord - ni- , 1n conditiile regulamentului de organizare şi functionare a consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problem ă care intră in competenta de solutionare a consiliului
local;
t) aplică, dacă este cazul, st.nctiunile prev ăzute la art. 233 alin. (I) din Codul administrativ sau propune
consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni, dup ă caz;
g) indeplineşte alte atribu ţii prevăzute de lege, de regulamentul de organizare ş i functionare a consiliului
local sau alte Insărcinări clate de către consiliul local.
ART. 14. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
(I) După constituire, consiliul local i şi organizează comisii dc specialitate, pe principalele domenii de
activitate, in termenul sta9i I t prin regulamentul de organizare ş i functionare a consiliului local.
(2) Pot ft membri ai comisii or de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operatiunile desfăşurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de
activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, num ărul ş i denumirea acestora, num ărul
membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiectirui grup de consilieri sau
consilieri independenti, pret:um şi componenţa nominală a acestora sc stabilesc prin hot ănIre a consiliului
local, cu respectarea configuraliei politice de la ultimele alegeri locale. Num ărul membrilor unei comisii
este Intotdeauna impar.
(4) Numărul locurilor ce revine fiec ărui grup de consilieri sau consilierilor independen ţi in fiecare
comisie de specialitate se stabile şte de către consiliul local, cu respectarea configuraliel politice de la
ultimele alegeri locale.
(5) Nominalizarea membrilor fiec ărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor
independenţ i de către con: iliul local, avându-se 1n vedere, de regul ă, optiunca acestora, preg ătirea lor

profesională şi domeniul In care Işi desfăşoară activitatea. in functie de num ărul membrilor consiliului, un
consilier poate face parte dm eel pu ţ in o comisie şi din cel mult 3 comisii. dintre care una este comisia de
bază.
(6) Domeniile de activitate in care sunt organizate comisiile de specialitate alc Consiliului local al
comunei Ghidigeni sunt:
a) Comisia de validare - formata din 3 membri
b) Comisia pentru agricultură, activităţ ie economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, forrnata din 5 membri
c) Comisia pentru activităţi social-culturale, culte,inv ăţilmânt, sănătate şi familie, protecţia mediului ş i
turism - formata din 5 membri.
d) Comisia juridică şi de cisciplin ă. muncă şi protecţie social ă, protec ţie copii, tineret şi sport - formata
din 5 membri.
ART. 15. Atribu ţ iile comisiilor de specialitate
(I) Comisiile de specialitate au urrn ătoarele atribu ţii principale:
a) analizează proiectele de hotărări ale consiliului local din domeniul lor de activitatc;
b) intocmesc avize asupra proiectelor de hot ărări şi asupra problemelor analizate, pe care le prezint ă
consiliului local;
c) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local
sau Insărcinări date prin hotără ri ale consiliului local, dac ă acestea au legătură cuactivitatea lor.
(2) Comisiile de s ţxcialitate tdopt ă avize cu majoritate simpl ă.
ART. 16. Preşedintele şi secretarul comisici de specialitate
(I) Comisiile de specialitatc i şi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor IOCaIi ce o
compun, căte un preşedinte şi ăte un secretar.
(2) Preşedintele comisiei de specialitate are urrn ătoarele atribu ţ ii principale:
a) asigură reprezentarea conisici In raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al
primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi al celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele COMiSi2i conform procedurii prev ăzute In regulamentul de organizare şi funcţionare
a consiliului local ş i informează secretarul general al unit ăţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale cu
privire la data şi locul şedinţ< i;
c) conduce şedinţele comisie ;
d) susţ ine in şedinţele consibului local avizele formulate de comisie;
e) anunţă rezultatul votării, p baza datelor comunicate de secretar;
f) Indeplineşte orice alte atribu ţ ii referitoare la activitatea comisiei, prev ăzute de legc, de regulamentul de
organizare şi funcţionare a
sau stabilite de consiliul local;
g) comunică secretarului gcneral al unităţ ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale In termen rczonabil,
p,ănă la frnalul flecărei luni calendaristice, prezen ţa şi procesele-verbale ale flec ărei şedinţe ale comisiei
de specialitate.
(3) Pre şedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucr ările comisiei să participe şi alte persoane
din afara acesteia, dar.41 apreciaz ă că este necesar şi poate participa la lucrările celorlalte comisii care
examinează probleme ce prezintă importan ţă pentru comisia pe care o conduce.
(4) Secretarul comisiei Indepline şte următoarele atribu ţii principale:
a) efectuează apelul nominal ş i ţine eviden ţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) număril voturile şi II informeazil pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea flec ărui aviz
şi asupra rezultatului vot ării;
c) asigură redactarea avizelor. a proceselor-verbale şi a altor documente prevăzute de lege;
d) indeplineşte orice alte saremi prev ăzute de regulamentul de organizare ş i funcţionare a consiliului local
sau Insărcinări stabilite de comisie sau de c ătre preşedintele acesteia.
ART. 17. Comisiile speciale şi comisiile mixte
(I) Consiliul local poate organiza comisii speciale de analiză şi verificare formate din consilieri locali, pe
perioadă determinată, la propunerea unei treimi din num ărul consilierilor locali in func ţ ie sau a
primarului. Componen ţa, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acestora se stabilesc prin
hotărăre a consiliului local. Membrii comisici ac ţ ionează in limitele stabilite prin hot ăritre.

(2) Comisia de analiză şi veri :icare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit
de acesta, raportul Intocmit In urma analizelor şi verifIcă rilor efectuate. Raportul cuprinde, dac ă este
cazul, propuneri concrete de ănbunătătire a activitătii lin domeniul supus analizei sau verific ării.
(3) Consiliul local poate organiza, din proprie initiativ ă sau din initiativa primarului, după caz, comisii
mixte formate din consilieri locali, functionari publici şi alti speciali şti, pe perioad ă deterrninat ă.
Componenta comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de destăşurare a activită tii acestora se stabilesc prin
hotărki ale consiliilor locale. Ş edintele comisiilor mixte sunt publice.
CAPITOLUL III
Mandatul, rolul şi atributiile consiliului local
ART. 18. Mandatul consiliului local
(I) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani 1n conditiile legii privind alegerea autorit ătilor
administratiei publice locale.
(2) Mandatul consiliului local se exercit ă de la data la care consiliul local este legal constituit pân ă la data
la care consiliul local nou-ales este legal constituit.
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organic ă, 1n caz de război sau catastrofă ori alte
situatii expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situa ţii, nu pot fiorganizate alegeri în
conditiile alin. (1).
ART. 19. Atributiile consiliului local
(1) Consiliul local are initiativ ă şi hotărăş te, 1n conditiile legii, 1n toate problemele de interes local, cu
exceptia celor care sunt date prin lege 1n competenta altor autorit ăti ale administratiei publice locale sau
centrale.
(2) Consiliul local exercit ă urnătoarele categorii de atributii:
a) atributii privind unitatea administrativ-teritorial ă , organizarea proprie, precum şi organizarea şi
functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local şi ale
societătilor ş i regiilor autonorne de interes local;
b) atributii privind dezvoltarea economico-social ă şi de mediu a comunei, ora şului sau municipiului;
c) atributii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, ora şului sau municipiului;
d) atributii privind gestionare3 serviciilor de interes local;
e) atributii privind cooperarea interinstitutional ă pe plan intem şi extem.
(3) in exercitarea atributhilor prev ăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, precum ş i regulamentul de organizare ş i functionare a consiliului local;
b) alege vic,eprimarul, din rânclul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, 1n
conditiile art. 152 alin. (2) din - Codul administrativ;
c) aprobă, In conditiile legii, la propunere-a primarului, Inflintare-a, organizarea şi statul de functii ale
aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de
functii ale regiilor autonome de interes local, precum ş i Infiintarea, reorganizarea sau desflintarea de
societăti de interes local ş i statul de functii al acestora;
d) exercită, 1n numele unit ţ ii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligatiile corespunzătoare
participatiilor detinute la societ ăti sau regii autonome, 1n conditille legii;
e) hotărăşte Infiintarea sau .:eorganizarea de institutii, servicii publice, societ ăti şi regii autonome, 1n
conditiile legii.
(4) in exercitarea atributiilor prev ăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unit ătii administrativ-teritoriale, vir ările de credite, modul de
utilizare a rezervei bugetare i contul de Incheiere a exercitiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea ş i/sau garantarea 1mprumuturilor, precum şi
contractarea de datorie pu'olic ă locală prin emisiuni de titluri de valoare, In numele unit ătil administrativteritoriale, 1n conditiile legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele ş i taxele locale,In conditiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucr ările de investitii de
interes local, 1n conditii le .egi i;

e) aprobă strategiile privincl dezvoltarea economic ă, socială şi de mediu a unit ăţii administrativteritoriale;
f) asigură un mediu favorabil înf.in ţării şi/sau dezvolt ă rii afacerilor, inclusiv prin valorificarea
prin realizarea de noi investi ţ ii care să contribuie la 1ndeplinirea
patrimoniului existent, prect
programelor de dezvoltare economic ă regională ş i locală;
g) asigură realizarea lucr ărilor ş i ia mă surile necesare implementării şi conform ării cu prevederile
angajamentelor asumate de România in calitate de stat membru al Uniunii Europene Indomeniul protec ţiei
mediului şi gospodă ririi apelor pentru serviciile furnizate cet ăţenilor.
(5) Dacă bugetul unităţ ii :tdrninistrativ-teritoriale, prev ăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fl adoptat dup ă
două şedinte consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea sedesf ăşoară pe baza
bugetului anului precedent pâti ă la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de45 de zile de la data
publicării legii bugetului de stat 1n Monitorul OfIcial al Româniel, Partea I.
(6) in exercitarea atribu ţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotărăş te darea In administrare, concesionarea, Inchirierea sau darea 1n folosin ţă gratuită a bunurilor
proprietate public ă a comine:, oraş ului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de

_

interes local, 1n conditiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, darea 1n administrare, conce,sionarea, darea 1n folosin ţă gratuită sau Inchirierea
bunurilor proprietate privati a comunei, ora şului sau municipiului, dup ă caz, in condi ţiile legii;
c) avizează sau aprobă , in c:ondi ţiile legii, documenta ţ iile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale
localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, 1n condiţ iile legii, denumiri de stră zi, de pieţe ş i de orice alte obiectivede interes
public local.
(7) in exercitarea atribu ţiilor prevăzute la alin. (2) lit d), consiliul local asigur ă, potrivit competen ţei sale
şi 1n condiţ iile legii, cadrul necesar pentru fumizarea serviciilor publice de
interes local privind:
a) educaţia;
b) servicille sociale pentru protec ţ ia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a
familiei ş i a altor persoane sau grupuri aflate 1n nevoie social ă;
c) sănătatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publică;
h) situaţiile de urgenţă;
i) protecţia ş i refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea ş i punerea In valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a
parcurilor, gră dinilor publice şi rezervaţ iilor naturale;
k) dezvoltarea urban ă ;
1) evidenţa persoanelor;
m) podurile şi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilit ăţi publice de interes local;
o) serviciile de urgen ţă de tip prim ajutor;
p) activităţile de administra ţie social-comunitar ă;
q) locuinţele sociale şi celelatte unităţ i locative aflate 1n proprietatea unit ăţ ii administrativ teritoriale sau
1n administrarea sa;
r) punerea 1n valoare, in nueresul colectivit ăţ ii locale, a resurselor naturale de pe raza unit ăţii
administrativ-teritoriale;
s) alte servicii publice de ‘,nteres local stabilite prin lege.
(8) in exercitarea atribu ţlilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) sprijină, 1n condiţ iile legii, activitatea cultelor religioase;
i a utifltăţilor
b) aprobă construirea locuin ţ elor sociale, criteriile pentru repartizarea locuin ţelor sociale ş
locative aflate in proprietatea sau 1n administrarea sa.
(9) in exercitarea atribu ţillor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotkăşte, in condi ţ iile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau str ăine, 1n
vederea finan ţării şi realizării îi comun a unor ac ţ iuni, lucrări, servicii sau proiecte deinteres public local;
b) hotărăşte, in conditiile legii, Infr ăţ irea comunei, oraşufui sau municipiului cu unităţi administrativteritoriale din alte ţări;
c) hotărkşte, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit ăţi administrativ-teritoriaIedin ţarit sau
din stn1inătate, precum ş i aderarea la asociaţii naţionale şi intemaţionale ale autorităţilor administratiei
publice locale, in vederea promov ării unor interese comune.
(10) in exercitarea atribu ţiilot prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d). consiliul local:
a) poatc asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui
de administrare. lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţ ionarea cl ădirilor in
care Işi desfăşoart activitatea autorit ăti sau institu ţ ii publice a căror activitatc prezint ă un interes local.
Bunurile achizi ţionate pentru dotări rămăn in proprietatea unităţ ii administrativteritoriale;
b) poate asigura, 1n tot sau "n parte, cu acordul institu ţiei sau autorittlii publice titulare a dreptului de
proprietate sau de administrare, lucr ări de amenajare, dotare şi Intreţinere a cl ădirilorsau terenurilor aflate
1n proprietatea publică sau ptivată a statului, In scopul creşterii nivelului deatractivitate turistic.4 a unit ătii
administrativ-teritoriale, cu conditia ca, prin acordul exprimat. titularul dreptului s ă permitti accesul
publicului 1n spatiile astfel imbun ătătite pe o perioad ă deminimum 5 ani. Bunurile achizi ţ ionate pentru
dotări rămăn in proprietatea unitătii administrative teritoriale.
(11) Pentru realizarea atri'outiilor prev ăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita inform ări ş i rapoarte
de la primar, viceprimar şi cle la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice ş i de utilitate
publică de interes local.
(12) Consiliul local hotărăştc acordarea unor sporuri şi a altor facilit ăţ i, potrivit legii, personalului angajat
in cadrul aparatului de specialitate al primandui şi serviciilor publice de
interes local.
(13) Consiliul local poatc conferi persoanelor fizice rom ăne sau străine cu merite deosebite titlul de
cetăţean de onoare al comunei, ora.şului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest
regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fl parte integrant ă a
statutului unitătii administrai iv-teritoriale.
(14) Consiliul local indeţ lineşte orice alte atributii, in toate domeniile de interes local. cu exceptia celor
date 1n mod expres In compctenta altor autorit ăti publice, pnccum şi orice alte atribuţ ii stabilite prin lege.
ART. 20. Instituflile publice de interes local
(1) Consiliul local poate in iinta institutii publice de interes local in principalele domenii de activitate,
potrivit specificului şi nevoilor colectivitătii locale, cu respectarea prevederilor legale şiin limita
mijloac,elor financiare de care dispun.
(2) Numirea şi eliberarea din func ţ ie a personalului din cadrul institutiilor publice de interes local se fac
de conduc ătorii acestora, in conditiile legii.
(3) Numirea, sanctionarea, suspendarea, modificarea şi incetarea raponurilor de serviciu sau de muncti.
după caz, a conducătorilor institutillor prev ăzute la alin. (I) sc fac de c ătre primar, prindispozitie, 1n
condi ţiile legii.
ART. 21.Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unit ă fii
administrativ-teritoriale
Consilierii locali Imputernbifi sii reprezinte interesele unit ăţ ii administrativ-teritoriale 1n societ ăţi, regii
autonome de interes local ş i alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnati, prin hot ărthe a
consiliului local, 1n conclitiile legii, cu respectarea regimului incompatibilit ăţilor aplicabil şi a
configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.

CAP1TOLUL IV
Funcflonarea consiliului local
ART. 22. Tipurile de sedinie ale consiliului local
(I) Consiliul local se intrune şte in şedinte ordinare, cel puţ in o dată pe lunk la convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poatc Intruni şi 1n şedinte extraordinare la convocarea:
a) primarului;

b) a cel pu ţ in unei treimi din numărul consilierilor locali 1n functie;
primarului, ca urmare a soicit ării prefectului, 1n condi ţiile prevăzute la art. 257 alin. (2) din C:odul
administrativ.
ART. 23. Convocarea sedintelor consiliului local
( I ) Consiliul local se convoac ă după cum urmează :
a) prin dispozi ţ ie a primarului. in cazurile prev ăzute la art. 133 alin. (I), alin. (2) lit. a) şi c) dinc odul
administrativ;
b) prin convocare semnată de ciltre consilierii locali care au aceast ă initiativă, 1n cazul prev ăzut la art. 133
alin. (2) lit. b) din Codul administrativ.
(2) Consilicrii locali sunt convoca ţ i in scris/prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al
UAT Comuna Ghidigen, cel t ărziu in ziva ulterioară primirii de către acesta a dispozi ţici sau
documentului de convocare ini ţ iat de cel pu ţin o treimedin num ărul consilierilor locali in func ţie. Pentru
aceasta consilierii vor pune la dispozi ţia secretandui generat al comunei adrese de e-mail sau numere de
telefon (whatsapp, faceboolc, orice variant ă).
(3) Data şedin ţei consiliului ocal precizat ă cu ocazia convoc ării este stabiliul, cu respectarea modului de
calcul al tennenelor procedurale, prev ăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur ă
civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:
a) in termen de 5 zile de la dua comunic ării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare;
b) in termen de 3 zile de la data comunic ării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru şedinţele
extraordinare.
(4) in caz de for ţă majoril şi/sau de maxim ă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunci, ori
in alte situaţ ii stabilite de -egulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocanta
acestuia pentru şedinţa extraordirtar ă, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit.b), se face delndat ă
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urm ătoarele informa ţ ii despre şedinţă:
a) data, ora şi locul desaş arărd;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispozi ţia consilierilor locali, potrivit op ţ iunilor acestora, materialele
inscrise pe proiectul ordinii (le zi;
c) indicarea comisiilor de specialitate c ărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hot ărftri;
f) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hot ărtiri.
(6) Secretarul general al comunei transmite prefectului, sub semn ătura sa, eviden ţa prezen ţei consilierilor
locali la convocările pentru şedinţele care nu s-au putut desaşura din lipsa cvorumului, 1n termen de 3
zile de la data convocării. Evidenţa transmisă prefectului precizeaz ă şi situaţiile in care, urmare a ultimei
absenţe, a intervenit cazu de incetare de drept a mandatului prev ăzut la art. 204 alin. (2) lit. e) din Codul
administrativ.
(7) in toatc cazurile, convocarea se consemneaz ă In procesul-verbal al şedinţei.
ART. 24. Ordinea de zi
(I) Proiectul ordinii de zi
redactează de către secretarul general al comunei şi compartimentele de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anex ă la documentul de convocare la
propunata primarului sau a consilierilor locali, duptl caz, in condi ţ iile legii.
(2) Este obligatorie inscriena pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hot ărări care indeplinesc condi ţiile
prevăzute la art. 136 alin. (8) din codul administrativ.
(3) Proiectul ordinii de z a şedinţei consiliului local poate cuprinde proiecte de hot ărdri, cu men ţ ionarea
titlului şi a iniţiatorului, napoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor
de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau inforrn ări ale conducătorilor organismelor
prestatoare de servicii ptibl ce ş i de utilitate publică in unitatea administrativ-teritoriala, precum ş i orice
alte probleme de interes locai.
(4) Proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostint ă locuitorilor comunei. prin
mass-media, prin atisarea p pagina de intemet a unităţ ii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc
de publicitate.

(5) Ceătenii apartinând minoritătii rome locale, unde ponderea lor este de peste 20% din num ăml
locuitorilor, stabilit la ultimul recens ămănt, proiectul ordinii de zi se aduce la cuno ştinta publicti şi in
limba minorităţii nationale respective.
(6) Scoaterea unui proiect de hot ărare de pe proiectul ordinii de zi se face în situa ţia in care acesta nu
indeplineşte conditille prevăzute la art. 136 alin. (8) din Codul administrativ, sau numai cu acordul
initiatorului, dacă acesta indeplineşte conditiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Codul administrativ.
(7) Ordinea de zi a şedirtei se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/eelor care a/au cerut
convocarea consiliului local.
(8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobil numai pentru probleme urgente cu majoritate simpl ă.
(9) in cazul neaprobării praiectului ordinii de zi, in conditiile prev ănne la alin. (7), nu se acord ă
indemnizatia cuvenit ă consil erilor locali pentru şedima respectivă.
ART. 25. Proiectele de hot ă ră ri ale consiliului local
(1) Proiectele de hot ărari pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de cet ăteni. Elaborarea
proiectelor se face de cei carc le propun, cu sprijinul secretarului general al comunci şi al
compartimentelor de reson din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(2) Proiectele de hot ărări şi referatele de aprobare ale accstora se redacteaz ă in conformitate cu normele
de tehnică legislativil.
(3) Proiectele de hot ărări ale consiliului local insoţite dc referatele de aprobatt ale aces-tora şi de alte
documente de prezentare şi (le motivare se inregistreazil şi se transmit de secretarul gencral al comunei:
a) compartimentelor de resert din cadrul aparatului de specialitate al primarului 1n vederea analiz ării şi
1ntocmirii rapoartelor de spezialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vedcrea dezbaterii şi intocmirii avizelor.
(4) blorninalizarea comparnmentelor de reson şi a comisiilor de specialitate c ărora li se transmit
proiectele de hot ărari ale coisiliului local, precum şi celelalte documente, potrivit prevederilor se facc de
către primar Impreuniţ cu secretarul general al comunei.
(5) Odată cu transmiterea proiectelor de hot ărări se comunică şi data de depunere a rapoartelor şi a
avizelor, avăndu-se grij ă ca rapoanele compartimentelor de resort s ă poată fi transmise şi comisiilor de
specialitate Inainte de pronuntarea acestora.
(6) După examinarea proiectului de hot ărare, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu
privire la adoptarea sau, dup ă ca4 respingerea proiectului.
(7) Avizul comisiei se trarsmite secretarului general al comunei, in format letric sau electronic, care
dispune m ăsurile corespunzătoare inaintării lui către consilierii locali şi către initiatori, dup ă caz, cel mai
tărziu 1n ziva şedimei.
(8) Fiecare proiect de hotărar
. e Inscris pe ordinea de zi a şedintei consiliului local este supus dezbaterii
numai dacti este insmit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de initiator;
b) rapoartele companimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prev ăzute de legislatia special ă.
(9) Secretarul general al comunei asigur ă indeplinirea conditiilor de la alin. (8) şi aduce la cunoştima
consiliului local cazul nelnoeplinirii acestora Inainte de adoptarea ordinii de zi.
(10) Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. (8) trebuic intocmite in termenul prev ăzut la alin.5, dar nu
mai tarziu de 30 de zile de ia Inregistrarea proiectelor de hotfuire propuse pentru a fi Inscrise pe proiectul
ordinii de zi a şedintelor ardinare ale consiliului local, respectiv 1n termen de cel mult 3 zile de la
inregistrarea proiectelor de hot ărare propuse a fi Inscrise pe proiectul ordinii de zi a şedimelor
extraordinare. in situatia şedintelor extraordinare convocate de Indat ă, rapoartele companimentelor de
specialitate se Intocmesc 1n procedur ă de urgentră, cel tărziu odatil cu proiectul hotănbii.
(II) Iniţiatorul proiectului II poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea acestuia.
ART. 26. Cvorumul şedinţelor cousiliului local

(1) şedinţele consiliului loettl se desfăşoară legal in prezenta majorit ăţii consilierilor locali in fitnc ţie.
(2) Prezenta consilierilor locali la şedintă este obligatorie, cu exceptia cazului in care ace ştia absentează
motivat. Absema este considerat ă motivatil dacit se face dovada c ă aceasta a intervenit din cauza:

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stari de san ătate pentru care s-a eliberat certificat de
concediu tnedical;
b) unei deplasări in stnIinmate;
c) unor evenimente de forta majoră;
d) 1n cazul decesului soţieihoţului consilierului local sau al unci rude de pan ă la gradul al 11 lea a
consiliendui local ales ori al .!aţielisotului acestuia, inclusiv;
e) alte situaţii aprobate de consiliului local, cu majoritatea simpla.
(3) Consillerul local care absentează nemotivat de doull ori consecutiv la şedintele consiliului local este
sancţionat, 1n condiţiile an. 233 din O.U.G.nr. 57/2019 -Codul administrativ.
(4) Consilierii locali sunt obligati să işi inregistreze prezenta in evidenta ţinutil de secretarul gencral al
unitilţii administrativ-teritcriale.
(5) Consilierul local carc nu •oate lua parte la şedinţa este obligat sti aduca aceasta situatie la cuno ştinţa
secretarului general al unit ăţ i administratk -teritoriale.
ART. 27. Desfişurarta şeclin ţelor consiliului local
(1) Şedinţele consiliului local unt publice.
(2) Caracterul public al şetlimelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesati, în condi ţille legii, la procesele- verbale ale şedintelor consiliului local;
b) accesul celor interesa ţi, in condiţtile legii, la proiectele de hotadri, la hot ărMile consiliului local,
precum şi la instrumentele dc prezentare şi de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetătenilor c domiciliul sau re şedinţa in unitatea administrativ-teritorial ă respectiva de a
asista la şedinţele consiliu' ui local
(3) Lucrările şedinţelor e desfilşoară in limba românil, documentele şedinţelor de consiliu local se
intocmesc şi se aduc la cunostinţa publică in limba românil.
(4) La lucrarile consillubi local pot asista şi lua cuvântul, fării drept de vot, prefectul, pre şedintele
consiliului judetean sau reprezentan ţii acestora, deputaţii şi senatorii, mint ştrii şi ceilalţi membri ai
Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conduc ătorii compartimentelor de reson şi conducătorii
organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate public ă din unitatea administrativ-teritoriala,
1n problemele ce privcsc comeniile lor de responsabilitate. precum şi alte persoane interesate, în condi ţiile
prevăzute in prezentul regultment
(5) Dezbaterea proiectului de hotiţnire sau a problemelor se face, de regula, 1n ordinea in care acestca sunt
Inscrise pe ordinea de zi aprpbatil 1n conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale regulamentului de
organizare şi funcţionare a consiliului local.
(6) Preşedintele de şedinţa este obligat să asigure luarea cuvântului de citre ini ţiator pentru susţinerea
proiectului de hotarke ori de c ăte ori acesta o solichtt, precum şi de catre delegatul satesc, dupa caz.
(7) Consilierii locali partizipa la dezbateri In ordinea Inscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obliga ţi ca
in euvăntul lor sa se refere exclusiv la problema care formeaz ă obiectul dezbaterii.
(8) Preşedintele de şedinţă are dreptul sa limiteze durata lu ărilor de cuvânt, 1n func ţie de obiectul
dezbaterii. in acest scop 31 3oate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiec ărui vorbitor,
precum şi timpul total de dezbatere a proiectului.
(9) Preşedintele de şedirţa permite oricând unui consilier local sa raspunda intr-o problema de ordin
personal, in problemc prevazute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local sau
atunci ctind a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(10) Preşedintele de şedintă sau reprezentantul oricarui grup de consilieri locali poate propune Incheierca
dezbaterii unei probleme puse in discuţia consiliului local. Propuncrea de incheiere a dezbaterii se supune
votului, iar discuţiile se s:stează dacă propunerea este adoptata cu majoritate simpla.
(I 1) Este interzisa adresarett de insulte sau calomnii de cMre consilierii locali prezenti la şedinţă, precum
şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflatc in sala.
(12) Asupra proiectelor de hot ărki au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi
ceilalţi iniţiatori prezen ţi la şedinp1 putţind formula amendamente de fond sau de form ă. Amendamentele
se supun votului consiliu ui local 1n ordinea in care au fost formulate.

(13) Sinteza dezbaterilor din şedintele consiliului local, precum şi modul 1n care şi-a exercitat votul
ftecare consilier local 1n par ţe se consemneaz ă Intr-un proces-verbal, semnat de pre şedintele de şedinţă şi
de secretarul general al unit ăţ i administrativ-teritoriale.
(14) Preşeclintele de şedinţă , Impreun ă cu secretarul general al comunei I şi asumă, prin semn ătuni,
responsabilitatea veridicit ăţii celor consemnate.
(15) La inceputul fiecilrei şedinte, secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul- verbal al
şedintei anterioare. Consilierii locali şi primarul au dreptul ca, 1n cadrul şedinţei curente a consiliului
local, să conteste con ţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate in
şedinţa anterioară.
(16) Procesul-verbal semnat de pre şedintele de şedinţă şi de către secretarul general al comunei, precum
şi documentele care au fost dezb ătute 1n şedinţa anterioară se depun Intr-un dosar special al şedinţei
respective, care se numemteazil şi se sigilează de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al
comunei, după aprobarea procesului-verbal sau de c ătre persoana cu atribu ţii 1n acest sens, desemnată in
condiţiile legii.
(17) in termen de 3 zile de la data aprob ării procesului-verbal al şedinţei, secretarul general al comunei
afişează la sediul primăriei ş i publică pe pagina de intemet a comunei o copie a procesului- verbal al
şedinţei.
(18) in situaţii excepţionale, constatate de c ătre autorităţ ile abilitate, precum epidemiile, pandemiile,
fenomene natural extreme, •cutremure, acte de terorism şi alte situaţii care fac imposibil ă prezenta
consilierilor trt la locul desfăsurării şedinţelor consiliului local, şedinţele consiliului local e se desf ăşoară
prin mijloace electronice.
ART. 28.Adoptarea hotă rât ilor consiliului local
(1) in exercitarea atribu ţillor ze 1i revin, consiliul local adopt ă hotărări, cu majoritate absolută sau simplă,
după caz.
(2) Prin excepţ ie de la prevoierile alin. (1), hot ărările privind dobăndirea sau Instrăinarea dreptului de
proprietate 1n cazul bunurilor imobile se adopt ă de consiliul local cu majoritatea calificat ă definită de
două treimi din numă rul consilierilor locali 1n func ţ ie.
(3) Se adopt ă cu majoritatea absolut ă a consilierilor locali 1n func ţie următoarele hotărări ale consiliului
local:
a) hotărările privind bugettil local;
b) hotărtă rile privind contractarea de Imprumuturi, 1n condi ţiile legii;
c) hotărările prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
d) hotărările privind participarea la programe de dezvoltare jude ţeană, regională, zonală sau de coopemre
tmnsfrontalieră ;
e) hotănirile privind organizarea ş i dezvoltarea urbanistic ă a localităţilor şi amenajarea teritoriului;
f) hotărările privind asocieres sau cooperarea cu alte autorit ăţi publice, cu persoane juridice rom ăne sau
străine;
g) hotitrările privind administrarea patrimoniului;
h) hotărările privind exercitarea atribu ţiilor prevăzute la art. 92;
i) alte hotărări necesare bunei func ţionări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regulamentul
de organizare şi funcţ ionare a consiliului local.
(4) Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret.
(5) Votul deschis se exprim ă prin oricare din urm ătoarele modalităţi:
a) prin ridicarea m ăinii;
b) prin apel nominal, efectuat de preş edintele de şedinţă;
c) electronic.
(6) Consiliul local poate stabili ca unele hot ărări să fie luate prin vot secret. Hot ărările cu caracter
individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu excep ţiile prevăzute de lege.
(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(8) Redactarea buletinelor de vot trebuie s ă fie fără echivoc. Pentru exprimarea op ţiunii se folosesc, de
regul ă, cuvintele da sau nu.

(9) Buletinele de vot se inixoduc Intr-o um ă. La numărarea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot
pe care nu a fost exprimat ă opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prev ăzute la
alin. (8).
(10) Abtinerile se num ără la voturile Impotrivă.
(11) Dacil pe parcursul desfăsurării şedintei nu este intrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea
proiectului de hotărâre, pre şedintele de şedintă arnână votarea pân ă la intrunirea acesteia.
(12) Dacă 1n urma dezbaterilor din şedinta consiliului local se impun modifIcări de fond 1n continutul
proiectului de hotărke, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali şi cu acordul
majoritătii consilierilor locali prezenti, pre şedintele de şedintă retransmite prolectul de hotărâre, in
vederea reexaminării de către initiator şi de către compartimentele de specialitate.
(13) Proiectele de hotărki respinse de consiliul local nu pot fi readuse 1n dezbaterea acestuia in cursul
aceleiaşi şedinte.
ART. 29. Semnarea şi contrasemnarea hotărtirilor consiliului local
(1) După desfăşurarea şedintei, hotărările consiliului local se semnează de către preşedintele de şedintă şi
se contrasemnează, pentru legalitate, de cMre secretarul general al comunei.
(2) ln cazul 1n care pre şedintele de şedintă refuză, 1n scris, să semneze, hot ărârea consiliului local se
semnează de cel putin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la şedintă. Modalitatea de desemnare
a acestor consilieri se stabileşte de consiliul local, prin majoritate simpla.
(3) Secretarul general al comunei nu contrasemnează hotărkea 1n cazul 1n care consider ă că aceasta este
ilegală. in acest caz, 1n urm ătoarea şedinţă a consiliului local, depune 1n scris şi expune in fata acestuia
opinia sa motivată, care se consemnează 1n procesul-verbal al şedintei.
ART. 30. Functionarea comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate lucreaz ă in plen şi deliberează cu votul majorit ătii simple a membrilor lor.
(2) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. Dac ă absentele continuă, fără a
fl motivate, preşedintele comisiel poate propune consiliului local aplicarea sanc ţiunilor prevăzute la art.
233, Codul adminsitrativ.
(3) Comisia poate invita să articipe la şedintele sale speciali şti din cadrul aparatului de specialitate al
Au dreptul să participe la şedintele comisiei şi initiatorii propunerilor ce
primarului sau din afara aces•
stau la baza lucrărilor comisic.. Comisia poate invita şi alte persoane care s ă participe la dezbateri.
(4) Sedintele comisiei de spectalitate sunt, de regul ă, publice.
(5) Comisia poate hotărâ ca unele şedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi s ă se desfăşoare
cu uşile Inchise.
(6) Convocarea şedintelor comisiei se face de c ătre preşedintele acesteia cu cel putin 3 zile Inainte sau de
Indată, 1n situatia şedintelor convocate in conditiile art. 134 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 - Codul
administrativ.
(7) Ordinea de zi se aprob ă de comisie la propunerea pre şedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate
cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(8) Sedintele comisiilor cle specialitate se desfăşoară Inaintea şedintelor consiliului local, atunci când
ordinea de zi a şedintei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hot ărâri asupra cărora i se solicită avizul.
(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hot ărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de c ătre
secretarul general al unit ăţii administrativ-teritoriale, pre şedintele acesteia desemneaz ă un consilier local
care prezintă 1n cadrul şedinţei proiectele şi, după caz celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu
sunt prezentate de initiator.
(10) Secretarul comisiei sau. 1n lipsa acestuia, consilierul local desemnat in conformitate cu alin. (9)
Intocmeşte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor
formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenti.
(11) Avizele Intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesar ă, atât amendamentele şi
propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
(12) Avizele Intocmite sunt prezentate secretarului general al unit ătii administrativ-teritoriale, care
asigură transmiterea acestora c ătre consilierii locali, cel mai târziu inainte de aprobarea ordinii de zi.
(13) Votul 1n comisii este, de regulă, deschis. in anumite situatii comisia poate hot ări ca votul să fie
secret, stabilind, de la caz la caz, şi modalitatea de exprimare a acestuia.

(14) Lucrările şedintelor comislei se consemnează , prin grija secretarului acesteia, Intr-un proces-verbal.
După 1ncheierea şedintei, procesul-verbal este semnat de c ătre preşedintele şi secretarul comisiei.
(15) Preşedintele poate Incuvfin ţa ca procesele-verbale alc şedinţelor să fie consultate de alte persoane
intere,sate care nu au participm la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale Intocmite 1n şedintele ale c ăror
lucrări s-au desfăşurat cu uşile Inchise.
(16) in situatii exceptionale. constatate de c ătre autorităţ ile abiIitate, precum epidemiile, pandemiile,
fenomene natural extreme, zutremure, acte de terorism şi alte situaţ ii care fac imposibilit prezienta
consilierilor 1n comisii de spccialitate la locul desf ăşurării acestora, comisiile se desfăşoară prin mijloace
electronice.
ART. 31. Delegatul sâtesc
(I) Locuitorii satelor component comunei, care nu au consilieri locali ale şi 1n consiliu1 local sunt
reprezentaţi la şedintele consiliului local de un delegat sâtesc. Delegatul s ătesc este asimilat ale şilor
locali.
(2) Delegatul să tesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, 1n termen de 20 de zile de la data
constituirii acestuia, de o adunare s ătească, convocată de primar cu cel pu ţin 15 zile Inainte şi desfăşurată
în prezenţa primarului sau a viceprimarului şi a secretarului general al unităţ ii administrativ-teritoriale.
(3) Alegerea delegatului să tesc se face cu majoritatea voturilor celor prezen ţi la această adunare,
consemnată 1ntr-un proces-Nerbal care se prezintă 1n prima şedintă a consiliului local. La adunarea
sâtească pot participa to ţ i cetittenii cu drept de vot din satul respectiv.
(4) incetarea de drept a mandatului delegatului s ătesc are loc 1n urmMoarele situa ţii:
a) demisie;
b) validarea, 1n calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul 1n satul al c ărui delegat este;
c) schimbarea domiciliului intr-un alt sat, inclusiv ca unnare a reorganiz ătii unităţil administrativteritoriale respective;
d) condamnarea, prin hot ărăre judecătorească rilmastl definitiv ă, la o pedeapsă privativă de libertate,
indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsci;
e) punerea sub interdic ţie judecătorească;
f) pierderea drepturilor electcrale;
g) deces.
(5) in situaţille prevăzute la afin. (4) se alege un nou delegat s ătesc, cu respectarea prevederilor alin. (1)(3), care se aplică 1n mod corespunzător.
(6) Adunarea sătească, convocată de către primar, poate hotărl oricând eliberarea din func ţie a delegatului
sâtesc ş i alegerea, 1n termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane 1n aceast ă funcţie, 1n
condiţ iile alin. (2) care se aplică 1n mod corespunzător.
(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezint ă, delegaţii săteşti sunt invitaţi In mod
obligatoriu. Delega ţii săteşti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele discutate, opinia acestora
fiind consemnată In procesul.verbal al şedinţei.
CAPITOLUL V
Dizolvarea consiliului local
ART. 32 (1) Consiliul local se dizolvil de drept:
a) In cazul in care acesta nu se intrune şte timp de două luni consecutiv, deş i a fost convocat conform
prevederilor legale;
b)1n cazul 1n care nu a adoptat 1n 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hotărfire;
c) 1n situaţia 1n care număru consilierilor locali se reduce sub jum ătate plus unu şi nu se poate completa
prin supleanţi.
(2) Primarul, viceprimarul, >ecretarul unit ăţ ii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice alt ă persoană
interesată poate să sesizeze instan ţ a de contencios administrativ cu privire la cazurile prev ăzute la alin.
(1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hot ărarea
instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.
(3) in cazul dizolvării consil ului local 1n condi ţiile alin. (1) lit. a) ş i b), acesta se reconstituie din membrii
supleanţ i, convocarea conilicrilor supleanti flind f ăcutil de către prefect.

(4) Şedima de reconstituire t:ste legal Intrunit ă dacă la aceasta particip ă un număr de membri supleanţi
mai mare dedt jum ătate plus unu din num ărul total al consilierilor din consiliul local respectiv.
ART. 33. Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat 1n condi ţifie legii.
Referendumul se organizeazi. ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel pu ţin 25% din
numrtrul cetăţenilor cu drept cle vot Inscri şi pe listele electorale ale unit ăţiiadministrativteritoriale.
ART. 34. Organizarea referendumului local
(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suport ă din bugetul local.
(2) Referendumul local estt organizat, 1n condi ţiile legii, de către o comisie numită prin ordin al
prefectului, compus ă dintr-un reprezentant al prefectului, dte un reprezentant al primarului, al consiliului
local şi al wnsiliului judeţeanşi un judecător de la judecătoria 1n a drei jurisdictie se afi ă unitatea
administrativ-teritorial ă 1n cauză. Secretarul comisiei este asigurat de institutia prefectului.
(3) Referendumul este valabi I dac ă s-au prezentat la urne cel putin jum ătate plus unu din num ărul total al
locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local Inceteaz ă Inainte de termen dad s-au pronumat
1n acest sens cel puţin jumăta.e plus unu din num ărul total al voturilor valabil exprimate.
ART. 35. Organizarea alegerilor dupil dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului
referendumului.
(1) in termen de maximum 90 de zile de la r ămânerea definitiv ă a hotărkii judedtoreşti prin care s-a
constatat dizolvarea consiliului local sau, dup ă caz, de la validarea rezultatului referendumului se
organizează alegeri pentru un nou consiliu local.
(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de c ătre Guvem, la propunerea
autorităţilor cu atribu ţii 1n organizarea alegerilor locale, pe baza solicit ării institutieiprefectului.
ART. 36. Rezolvarea treburilor publice curente 1n cazul dizolv ării consiliului local
(3) PtInă la constituirea nojlui consiliu local, primarul sau, 1n absen ţa acestuia, secretarul unit ăţii
administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, ora şului sau municipiului, potrivit
competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.
(4) in situaţia excepţională 1n care primarul se afi ă 1n imposibilitatea exercitării atribuţiilor sale ca urmare
a incetării sau suspend ării ntandatului s ău ori a altor situaţii prevăzute de lege, iar func ţ ia de secretar
general al comunei este vacent ă, prefectul numeşte prin ordin o persoan ă prin detaşare, care să exercite
atribuţ iile de secretar general al comunei pentru a rezolva problemele curente ale comunei.
CAPITOLUL VI
Actele autorit ăţii administratiei publice locale

_

ART. 37. Limba oficială şi folosirea limbii minoritătii nationale rome.
(1) in raporturile dintre cetăleni comunei şi autorităţile administraţiei publice locale se folose şte limba
romăn ă.
(2) Actele oficiale se intocmesc 1n mod obligatoriu 1n limba român ă, sub sancţiunea nulităţii.
ART. 38.Tipurile de acte administrative
(1) in exercitarea atribu ţiilor ce-i revine, consiliul local adopt ă hotarari cu caracter normative sau
individual.
(2) in organizarea executruli sau execut ării 1n concret a legii, consiliul local adopt ă, sau incheie, după caz.
şi alte acte juridice prin care se nasc, se modific ă sau se sting drepturi şi
ART. 39.Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă a actelor administrative
(I) Secretarul general al comunei comunid actele administrative prefectului 1n cel mult 10 zile lucr ătoare
de la data adoptării, respectiv emiteril.
(2) Hotărkile consiliului local se comunic ă primarului.
(3) Comunicarea, Inso ţită de eventualele obiec ţii motivate cu privire la legalitate, se face 1n scris de c ătre
secretarul general al unit ăţii administrativ-teritoriale şi se Inregistrează intr-un registru special destinat
acestui scop.
(4) Hotăntrile se aduc la cunoştinţa publid şi se comunică, 1n condiţiile legli, prin grija secretamlui
general al unităţii administrativ-teritoriale.

(5) Hotărârile, documentele şi informaţiile financiare, precum şi alte documente prevăzute de lege sc
publică, pentru informare, In forrnat electronic şi 1n monitorul oficial local care se organizeaz ă potrivit
procedurii prev ăzute 1n anexe nr. I.
ART. 40. Actele administra tive cu caracter normativ
(I) Hotărârile cu caracter r ornativ devin obligatorli de la data aducerii lor la cuno ştintă publică.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărfirilor cu caracter normativ se face 1n termen de 5 zile de la data
comunicării oficiale către prefect.
ART. 41. Actele administrative cu caracter individual
(I) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual c ătre persoanele c ărora li se adresează se face in cel
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
(2) Hotărfirile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunic ării către persoanele cărora
li se adresează.
ART. 42. Verificarea legtlit ăţii actelor administrative
Hotărkile consiliului local Ohidigeni, sunt supuse controlului de legalitate exercitat de c ătre prefect
confonn prevederilor art. 20C din O.U.G.nr. 57/2019 - Codul administrativ.
CAPITOLUL 'VTI
Mandatul de consilier local
ART. 43. Mandatul alesilor locali
Mandatul consilierilor locali, este de 4 ani şi se exercită in conditiile legii.
ART. 44. Condiţii speciale de exercitare a mandatului consilierilor locali
(I) Consiliul local ales In cursul unui mandat, ca urmare a dizolv ării consiliului local incheie mandatul
precedentei autorit ăţi a adrninistratiei publice locale.
CAPITOLUL VlIl
Suspendarea si Incetarea mandatului de consilier local
ART. 45. Suspendarea mandatului de consilier local.
(1) Mandatul de consilier local, se suspend ă In următoarele
a) a fost dispusă măsura arest ării preventive;
b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;
c) a fost Insărcinat de către consiliul din care face parte, de c ătre Guvem sau de către Parlament cu
exercitarea unei misiuni 1n taril sauln străinătate.
(2) Măsurile prevăzute la alii. (1) lit. a) şi b) dispuse 1n condi ţiile Legii nr. 135/2010 cu modificările şi
completările ulterioare, se comunic ă de Indată de către instanta de judecată prefectului care, prin ordin, 1n
termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constat ă suspendarea mandatului.
(3) Documentele corespunz ătoare situatiei prev ăzute la alin. (1) lit. c) se comunic ă de către emitent, 1n
tennen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general al comunei iarin prima şedinţă ulterioară
comunicării consiliul local, ia act de aceast ă situatie, prin hodrâre.
(4) Suspendarea dureaz ă pânii la incetarea situatiei prev ăzute la alin. (1).
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situatiile prev ăzute la alin. (I) lit. a) şi b), respective hotăffirea prin
care se ia act de suspendarea de drept a consilierului 1n condi ţiile alin. (I) lit. c) se comunic ă de Indată
consilierului local, 1n termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hot ărârii
consiliului, după caz.
(6) in cazul 1n care fa ţă de consilierul local, al c ărui mandat a fost suspendat 1n condi ţiile alin. (I) lit. a) şi
b), a fost dispusă clasarea ori renun ţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătoreasc ă a dispus achitarea
sau Incetarea procesului penal, acesta are dreptul la desp ăgubiri, 1n condiţiile legii.
ART. 46. incetarea mandatului de consilier local
(1) Calitatea de consilier local, inceteaz ă la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local, inceteaz ă de drept Inainte de expirarea duratei normale a mandatului, 1n
urmMoarele cazuri:
a) demisie;

b) constatarea şi sanctionarea, 1n condi ţiile Legii nr. 176/2010, cu modific ările şi completările ulterioare,
a unci stări de incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o altă unitate administrativ-teritorial ă, inclusiv ca urmare a reorganizArii
acesteia;
d) lipsa nemotivată de la Mili mult de 3 şedinţe ordinare ş i/sau extraordinare consecutive ale consiliului,
desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice;
e) lipsa nemotivatA de la 3 Intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, c.arc
detennin ă imposibilitatea destăşurării, 1n conditiile legii, a şedintelor ordinare şi/sau extraordinare;
imposibilitatea exercit ării mandatului pe o perioad ă mai mare de 6 luni consecutive, cu excep ţia
cazuri lor prevăzute de lege;
g) condamnarea, prin hct ălăre judec ătorească rămasil definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate.
indiferent de modalitatea de individualizare a executării pcdepsei;
h) punerea sub interdicţie juiecătorească;
i) pierderea drepturilor electarale;
j) pierderea calitătii de tr.embru al partidului politic sau al organizatiel minorit ătilor nationalc pc a c ărei
listă a fost ales;
k) condamnarea prin hotărire judecătorească rămasă definitivă pentru săvămirea unei infrac ţiuni
electorale pe durata procesului electoral in cadrul c ărula a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicat ă şi de
modalitatea de individualizare a execut ării acesteia;
I) deces.
(3) Data 1ncet ării de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a). c)-1) şi I). este data
aparitiei evenimentului sau a implinirii conditiilor care determin ă situatia de Incetare, dup ă caz.
(4) Data Incet ării de drept a mandatului, in cazul prev ăzut la alin. (2) lit. b), in situatiain care legalitatea
raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestat ă, este data
expirării perioadei in care o)nsilierul local, are dreptul s ă conteste raportul de evaluare,In conditiile Legii
nr. 17612010, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Data Incetării de drept a mandatului in cazul prev ăzut la alin. (2) lit. j) este data comunic ării către
prefect, secretarul general al comunei şi către consilierul local, a hot ărtrii forului competent să decidă
asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizatiei cet ătenilor apartinlind minorit ătilor
nationale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, 1n situatia in care legalitatea acesteia nu a fost
comestată.
(6) in situatiile prev ăzute la alin. (2) lit. a), c)-1) şi I) constatarea incet ării de drept a mandatului de
consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizeaz ă printr-o hotărăre de constatare
a consiliului loc,al, la propanerea primarului sau a oric ărui alt ales local, adoptată 1n prima şedintă
destăşurată dupil aparitia evenimentului. Hotărărea consiliului local este comunicat ă de indată
judecătoriei competente s ă valideze mandatul supleantului. In conditiile art. 122 din O.U.G. nr. 5712019
Codul administrativ, precurn şi consilierului local.
(7) Consiliul local, are obligatia de a adopta hot ărărea previţzută la alin. (6)In temien de 30 de
zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar şi de secretarul
general al comunei cu privire la una dintre situatiile prev ăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi 1). in termen de
maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local, constatarea incet ării
mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizeazil de c ătre prefect prin ordin, in
baza referatului constatatcr comunicat de c ătre secretarul geneml al comunei, în situa ţ ia neadoptării
accstei hotărări de către consiliul local.
(8) in situatiile prev ăzute la alin. (2) lit. b), g)-k) constatarea incet ării de drept a mandatului de consilier
local, precum şi vacantarea locului de consilier local se fac de c ătre prefect prin ordin, in termen de
maximum 30 de zile de Ia data In ştiintăril transmise prefectului de c ătre autoritatea responsabil ă de
asigunuea integrit ăţ ii in exercitarea demnitătilor şi func ţiilor publice şi prevenirea corup ţiel instituţionale
sau de către instamă, după taz.
(9) Ordinul prefectului emis in situatille prev ăzute la alin. (7) şi (8) se transmite de indată judecătorici
competente să valideze mandatul supleantului, in conditiile art. 122, consilicrului local şi secretarului
general al comunei.

(10) Hotărărea consiliului an: la bază, pentru situatille previtzute la alin. (2) lit a), c)-f), h) şi 1), un referat
constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparitia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul
general al comunei. Refenttul este Inso ţit de acte justificative.
(11) Ordinul prefectului are la baz ă, pentru situatiile prevăzute la alin. (2) lit. g), i), k), In ştiingtrile
transmise prefectului de ditre instant ă.
(12) in cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), In termen de 30 de zile de la data comunic ării hotărarli forului
competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organiza ţiei cetătenilor
apartinând minorităţ ilor nationale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, prefectul constat ă, prin
ordin, Incetarea mandatului consilierului local inainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară
vacant locul consilierului Iccal. Ordinul prefectului se transmite de Indat ă judecătoriei competente s ă
valideze mandatul supleantului, 1n conditiile art. 122 — Codul administrativ, consilierului local şi
secretarului general al comunei.
(13) in cazurile prev ăzute la alin. (2) lit. c)-f) hot ărărea poate fi atacat ă de consilierul local, 1n cauză la
instanta de contencios administrativ, 1n termen de 10 zile de la comunicare. Instan ţa se pronunţă 1n termen
de cel mult 30 de zile, nef ind aplicabil ă procedura de regulariz.are a cererii. In acest caz, procedura
prealabit ă nu se mai efecttleaz ă, iar hotărfirea primei instante este definitiv ă.
(14) in toate cazurile, hot ărarea instantei se comunic.4 p ărtilor, prefectului şi secretarului general al
comunei, care are obliga ţie afi şării acesteia la sediul unit ătii administrativ-teritoriale, 1n termen de
maximum 2 zile de la comur icare.
(15) Functia constatată vacantă 1n conditiile alin. (6)-(8) se completeaz ă cu supleantul desemnat de
partidul politic, alianţa politică sau alianta electoral ă respectivă, care este validat şi depune jurrunântul, In
conditiile art. 15 alin.1), ulterior r ămânerii definitive a hotărării instanţei.
(16) incetarea mandatului dc consilier local, 1n cazul schimb ării domiciliului 1n altă unitate administrativteritorială poate interven numai dup ă efectuarea 1n actul de identitate al celui In cauz ă a mentiunii
corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.
(17) Incetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se constat ă 1n prima şedinţă a consiliului
desfăşurată după apariţia evenimentului ş i In baza demisiei scrise Inaintate secretarului general al
comunei, primarului, preşedintelui de şedinţă, după caz. Hotărărea consiliului prin care se ia act de
demisie şi se declară vacant locul consilierului local, se comunic ă de indată judecătoriei competente să
valideze mandatul supleantului, 1n conditiile art. 122 din O.U.G. nr.57/2019 Codul administrativ.
(18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) şi k) devin aplicabile numai dup ă rămânerea definitivit a hot ătirli
judecătoreşti. in aceste cazuri, data respectiv ă este şi data la care Incetează de drept mandatul.
(19) in situatia 1n care este contestat ă legalitatea actului prev ăzut la alin. (4) sau a hotărării prevăzute la
a1in. (5), data Incetării de drept a mandatului este data r ămtinerii definitive a hot ărării judecătoreşti.
(20) De la data incetării mandatului, consilierul local respectiv:
a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedintele autoritătii
deliberative din care face pa-te;
b) nu mai poate participa la vot in cadrul şedintelor autoritătii deliberative din care face parte, precum şi
1n cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
c) nu mai are dreptul la inde -nnizatia lunară .
ART. 47. incetarea mandatului de viceprimar ca urmare a Inceti ţrii mandatului de consilier
(1) incetarea mandatului de consilier, In condi ţiile art. 204 alin. (2), are ca efect Incetarea de drept, la
aceeaşi dată, ş i a mandatului de viceprimar.
(2) Mandatul de viceprimar. poate Inceta Inainte de termen 1n urrna eliber ării acestuia din functie 1n
condiţ ille art. 152, respectiv art. 187 alin. (3) şi 188 alin. (4), după caz din O.U.G. nr. 57/2019 Codul
administrativ.
CAP1TOLUL IX
Drepturile consilierilor locali
ART. 48. Legitimaţia si semnul distinctiv ale consilierilor locali
(1) După declararea ca legal constituit a consiliului local consilierilor 1n fundie 11 se elibereaz ă o
legitimatie care atest ă calitatea de membru al consiliului local, semnat ă de primar şi primesc un semn

distinctiv al calit ăţii lor de reprezentan ţi aleşi ai colectivităţ ii locale, pe care au dreptul s ă îl poarte pe
Intreaga durată a mandatului,
(2) Modelul legitimaţ iei, de consilier local, şi modelul semnului distinctiv pentru ace ştia se stabilesc prin
hoffultre a Guvernului.
(3) Cheltuielile pentru confet ţionarea legitimaţ iilor, semnelor distinctive, respectiv a e şarfelor se suportil
din bugetul local.
(4) Legitimaţia şi semnul distinctiv se pot p ăstra, după Incetarea mandatului, cu titlu evocativ.
ART. 49. Protecţia consilierilor locali
(1) Libertatea de opinie 1n exercitarea mandatului Consilierului local pentru solutionarea şi gestionarea
treburilor publice 1n interesu I colectivit ăţii locale pe care o reprezint ă este garantată.
(2) Consilierii locali nu pot 7.1 tra şi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate 1n exercitarea
mandatului.
(3) Reţinerea, dispunerea mâsurii arest ării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea 1n judecat ă
penală a consilierilor locali, precum şi faptele săvârş ite care au deterrninat luarea m ăsurilor se aduc la
cunoştintă atât autorit ălii administraţiei publice locale, cât ş i prefectului, In termen de cel mult 24 de ore,
de către organele care au disous m ăsurile respective.
(4) Pe intreaga durată a mandatului, consilierii locall se consider ă in exerciţiul autorităţii publice şi se
bucură de protectia prev ăzut3de lege.
(5) De aceeaşi protecţie prevăzută la alin. (4) benefIciază ş i membrii familiei alesului local - sot, solie şi
copii - in cazul 1n care agresiunea Impotriva acestora urm ăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra
alesului local in legătură cu exercitarea mandatului s ău.
ART. 50. Grupurile de consilieri locali
(1) Consilierii locali se pot zonstitui in grupuri,In func ţ ie de partidele sau alian ţele politice pe ale c ăror
liste au fost aleş i, dacă sunt in număr de cel putin 3.
(2) Consilierii locali care nu Indeplinesc conditiile prev ăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin
asociere.
(3) Grupul de consilieri locali, este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorit ăţii membrilor
grupului.
(4) Prevederile alin. (I) şi (2) se aplică şi consilierilor independenti.
(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri 1n numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care
nu au Intrunit num ă rul de vcturi necesar pentru a intra 1n consiliu cu cel putin un consilier.
(6) în cazul fuzion ării, doub sau mai multe partide, care sunt reprezentate 1n consiliul local care au deja
constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
ART. 51. Dreptul de inklativ ă in promovarea actelor administrative
Consilierii locali au dreptul ie ini ţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau 1n grup.
ART. 52. Indemniza ţia
(I) Pentru participarea la şedinţele consiliului ş i ale comisiilor de specialitate, consilierii locali, au dreptul
la o indemnizatie lunară.
(2) Indemnizatia lunară pentru consilierii locali, care particip ă la şedinţele ordinare ori la şedinţele
extraordinare ale consiliului local ş i ale comisiilor de specialitate este 1n cuantum de % din indemniza ţia
lunară a primarului,In conditiile prezentului regulament de organizare şi funcţ ionare a consiliului local.
(3) Consilierii locali, au dreptul la indemniza ţia lunară doar dadi participă la cel puţin o şedingt a
autoritătii deliberative şi o şedintă a comisiei de specialitate, pe lun ă, destăş urate 1n conditiile legii.
(4) Plata indemnizaţ iilor smbilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueaz ă exclusiv din veniturile
sectiunii de functionare din bugetul local.
(5) Consilierilor locali, Ii se aplic ă 1n mod corespunzător prevederile art. 153 alin. (2) din codul
administrativ.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplic ă 1n mod corespunz ător şi delegatului sâtesc.
(7) Consiliul local, poate hotă r1 diminuarea cuantumului indemniza ţiei prevăzute la alin. (2) şi a cotei 1n
care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), 1n concordan ţă cu posibilităţile de fmantare.
(8) Drepturile băneş ti cuvenite consilierilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte
venituri, 1n condiţiile legii.

(9) Consilierii locali, şi delegatul sătesc care particip ă la şedintele de consiliu local, organizate in timpul
programului de lucru, se consider ă Invoiti de drept, fkă a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le
revin, potrivit legii, de la locu I de munc ă.
ART. 53. Transportul
Consilierii locali care folosesc autoturismul proprietate personal ă sau mijloacele de transpott 1n comun
pentru a se deplasa din localitatea In care domiciliaz ă In localitatea in care se desf ăşoară şedinta
consiliului local, a consiliului judetean sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea
transportului.
ART. 54. Formarea profesional ă
(1) Consilierii locali au dpştul la pregătire, formare şi perfectionare profesional ă.
(2) Consilierii locali beneficiază de plata programelor de preg ătire, formare şi perfectionare profesional ă
organizate In conditiile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, mas ă, a
indemnizatiilor de delegare sau deplasare, dup ă caz, In conditiile legii.
(3) Autoritatea administratiei publice locale are obligatia s ă prevad ă in bugetul local sumele necesare
pentru programele de pregă tire, formare şi perfectionare profesional ă organizate de Institutul National de
Administratie sau alti furnizori de formare şi perfectionare profesional ă 1n decursul mandatului,
cheltuielile prev ăzute la alin. (2) destinate consilierilor locali, organizate la initiativa ori 1n interesul
autoritătii sau institutiei publice.
ART. 55. Accesul la inforrn atii
(I) Dreptul consilierilor local de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi Ingttdit.
(2) Autoritatea administratiei publice locale, institutille, serviciile publice locale, precum şi persoanele
juridice de drept privat sunt obligate s ă asigure informarea corect ă a aleş itor locali, potrivit competentelor
ce le revin, asupra treburilor publice ş i asupra problemelor de interes local.
ART. 56.Dreptul la asociere
Consilierii locali se pot asocia liber In partide politice ş i in alte forme de asociere, 1n conditiile

CAPITOLUL X
Obligatiile consilierilor locali
ART. 57. Respectarea legii
(1) Consilierii locali sunt obligati s ă respecte Constitutia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de
curtoazie ş i disciplin ă şi să nu folosească 1n euvântul lor sau In relaţ iile cu cetăţenii expresii injurioase,
ofensatoare ori calomniomse
(2) Consilierii locali sunt obliga ţi să respecte regulamentul de organizare ş i functionare a consiliului local.
ART. 58. Participarea la lucră rile consiliului local $i ale comisiilor de specialitate
Consilierii locali precum ş i viceprimarul nu pot lipsi de la lucr ă rile consiliului local, sau ale comisiilor de
specialitate din care fac parte, cu exceptia situatiilor prev ă zute 1n regulamentul de organizare şi
functionare.
ART. 59. Buna-credint ă şi fidelitatea
Consilierii locali, aflaţ i in serviciul colectivit ăţ ii locale, 1n calitatea lor de reprezentan ţi legali ai unitătilor
administrativ-teritoriale, au Indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competentelor
autorităţ ilor administraţ iei publice locale cu bun ă-credinţă şi fidelitate fată de ţară ş i de colectivitatea care
i-a ales.
ART. 60. Probitatea ş i diseretia profesional ă
Consilierli locali sunt obligEi ţi la probitate şi discreţie profesional ă.
ART. 61. Cinstea şi corectitudinea
(I) in exercitarea mandaţ ului, consilierii locali sunt obliga ţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este
interzis consilierului local s cear ă , pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
(2) Consilierii locali nu pot face uz ş i nu se pot prevala de aceast ă calitate 1n exercitarea unei activit ăti de
interes personal.

ART. 62. Dispozitii privind obligatiile de informare pentru consilierii locali
(1) Consilicrii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, s ă organizcze periodic, cel putin o dat ă po
trimestru, intălniri cu cetătelli, să acorde audieme şi sti prezinte in consiliul local o informare privind
problemele ridicate la int ălnirea cu cetătenii.
(2) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligati s ă prezinte un rapon anual de activitate,
care este făcut public prin grja secretarului general al comunei.
(3) in urma efectu ării unor deplasări 1n străinătate pentru exercitarea unor atributii stabilite prin lege,
consilierii locali sunt obligali s ă prezinte la prima şedintă ordinaril a autoritătii deliberative o informare
privind deplaguile efectuate. Termenul maxim de prezentare a inform ării este de 45 de zile de la data
incheierii deplasării.
(5) in cazul nerespect ării pre% ederilor alin. (3), ale şii locali suportă cheltuielile deplasării.
ART. 63.Transparenta activitătii
(I) Primarul, prin intermediu I secretarului general al comunei ş i al aparatului de specialitate, au obligatia
să pună la dispozitie consilierilor locali, la cererea acestora, 1n termen de cel mult 10 zile lucr ătoare.
informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului in conditiile legii.
(2) Consilierii locali, pot adresa1ntreb ări ş i interpel ări primarului si viceprimarului, duptl caz.
(3) Ftilspunsul solicitat in cenformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regul ă, imediat sau, dacil
nu este posibil, la urm ătoare3 şedintă a consiliului local.
(4) Cel interpelat are obligatia de a ri ţspunde 1n scris sau, dupii caz, oml pănit cel mai tarziu la următoarea
şedimă a consiliului local
CAPITOLUL XI
ă
tile
aleş
ilor locali şi conflictul de interese
I neo mpatibilit
ART. 64. Regimul incompatibilit ătifor aplicabil aleşifor locali
(I) Regimul incompatibilit ătior aplicabil functiei de consilier local este cel prev ăzut in cartea I titlul IV
din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Constatarea şi sanctiontrea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese pentru persoanele
care ocupil functille prevăzute la alin. (I) se fac 1n conditiile Legii nr. 17612010, cu modific ările şi
completările ulterioare, ş i ale Codului administmtiv.
ART. 65. Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru consilierilor locsli
(1) Consilicrul local aflat ir conflict de interese in conditiile previlzute de cartea I titlul IV din Legca nr.
161/2003, cu modific ările şi complettlrile ulterioare, are obligatia să se abtin ă de la emiterea sau
participarea la emiterea cri adoptarea actului administrativ, de la incheicrea sau paniciparea la Incheicrea
actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a)soţ solie sau rude ori t ăfini pănă la gradul al 11-lea inclusiv;
b) orice persoană tizică s 3U j iridică fatil de care alesul local are calitatea de debitor al unci obligatii;
c) o societate la care de ţ in calitatea de asociat unic ori functia de administrator sau de la care obline
venituri;
d) o altiţ autoritate din care face parte;
e) orice persoană flzică sati juridică, alta decât autoritatea din care face parte. care a flicut o plat ă către
acesta sau a efectuat orics fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociatie sau fundatie din care face parte.
(2) in exercitarea functici, consilierul local aflat in una dintre situatiile prev ăzute la alin. (1) are obligatia
să anunte la inceputul şedintei consiliului local, interesul personal pe care 11 are la adoptarea hot ărării
respective, anum care se consemneaz ă 1n mod obligatoriu in procesul-verbal al şedintei.
(3) Ulterior anunt ării itteresului persortal, consilierul local nu mai este luat in calcul pentru cvorumul
necesar adoptării hotftrării consiliului cu privire la care acesta şi-a anumat interesul şi nu are drept de vot
la adoptarea acestei hotărări.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice 1ncheiate cu inc ălcarea prevederilor alin.
(I) sunt lovite de nulitate absolută In conditiile Legii nr. 176/2010, cu modific ările ş i completilrile
ulterioare.

(5) Fapta consilierilor locali de a Inc ălca prevederile alin. (1) şi legislatia In materie privind conflictul de
interese constituie abatere clisciplinar ă şi se sanctionează cu diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o
perioadă de maximum 6 luni
ART. 66. Declaraţia de interese şi declaraţia de avere
Consilierii locali au obligatia să Intoemeasc ă, să depună şi să actualizeze declaratii de avere şi declaratii
de interese 1n conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modific ările şi completările ulterioare.
ART. 67.Sancţiuni pentru nedepunerea declara ţiei de avere şi a declaraţiei de interese
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaratiei de avere şi de interese
prevăzute de lege atrage sanctiunile prev ăzute de Legea nr. 176/2010, cu modific ările şi completările
ulterioare.
CAPITOLUL XII
Răspunderea consilierilor locali
ART. 68.Tipurile de riispundere a consilierilor locali
Consilierii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele s.ăvărş ite in exercitarea
atributiilor ce le revin, in conditiile legil şi ale prezentului cod.
ART. 69. Ră spunderea consilierilor locali
(1) Consilierii locali, răspund ln nume propriu, pentru activitatea desf ăşurată 1n exercitarea mandatului,
precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotără rile pe care le-au votat.
(2) in procesul-verbal al şcdintei consiliului local, se consemnează rezultatul votului, iar, la cerere.a
consilierului local, se mentionează in mod expres votul acestuia.
ART. 70. Sancţ iunile disciplinare aplicabfie consilierilor locali
(1) Pentru Incălcarea de către consilierii locali, a prevederilor codului administrativ, a prevederilor legale
referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor regulamentului de
organizare ş i functionare a consiliului local consiliul local poate aplica urm ătoarele sanctiuni disciplinare:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedintă;
e) excluderea temporar ă de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) diminuarea indemnizatiei nmare cu 10% pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizatiei Itmare pentru una sau dou ă luni.
(2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplic ă de cMre preşedintele de şedintă, iar cele de la alin.
(1) lit. e)-g) de c ătre consiliul local, prin hot ărâre.
(3) Sanctiunile prevtute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile şi viceprimarului.
(4) Pentru aplicarea sanctiunilor prev ăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate
care are in obiectul de ectivitate şi aspectele juridice, aceasta prezent ănd un raport Intocmit pe baza
cercetărilor efectuate, inclus v a explicatiilor fumizate de cel 1n cauz ă.
ART.71. Avertismentul
La prima abatere, pre şedintele de şedintă atrage atentia consilierului local, In culp ă şi îI invită să respecte
regulamentul.
ART. 72. Chemarea la ordine
(1) Consilierii locali, care nesocotesc avertismentul şi invitatia preşedintelui de şedintă şi continuă să se
abată de la regulament, prccum şi cei care Incalcă 1n mod grav, chiar pentru prima dat ă, dispozitiile
regulamentului sunt chemati la ordine.
(2) Chemarea la ordine se Inscrie In procesul-verbal de şedintă.
(3) inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local, este invitat de c ătre preşedintele de şedintă să îşi
retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea
sanctiunii.
(4) Dacă expresia Intrebuimată a fost retras ă ori dacă explicatiile date sunt apreciate de pre şedintele de
şedintă ca satisfăcătoare, sarctiunea nu se mai aplic ă.

ART. 73. Retragerea cuvântului şi eliminarea din sală
in cazul 1n care, după chemarea la ordine, un consilier local, continu ă sit se abată de la regulament,
preşedintele de şedintă îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desf ăşurării
şedintei consiliului. in situatia In care un consilier persistă să se abată de la regulament, pre şedintele de
şedintă îl va elimina din selă. Eliminarea din sală echivalează cuabsenta nemotivat ă de la şedintă.
ART. 74. Excluderea temporar ă de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate
(I) in cazul unor abateri wave, săvârş ite 1n mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul
local, poate aplica sanctiunee. excluderli temporare a consilierului local, de la lucr ările consiliului local, şi
ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii este stabilit ă de comisia de specialitate care are 1n obiectul de activitate aspecte
juridice, 1n cel mult 10 zile de la sesizare.
(3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local, şi ale comisiilor de specialitate nu poate dep ăşi
două şedinte consecutive.
(4) Excluderea de la lucrările consiliului local, ş i ale comisiilor de specialitate are drept consecint ă
neacordarea indemnizatiei lunare.
(5) in caz de opunere, interzicerea particip ării la şedinte se execut ă cu ajutorul personalului care asigur ă
ordinea public ă locală.
ART. 75. Aplicarea sanc ţiunilor
(1) Sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) lit. e) şi f) din O.U.G. nr. 57/2019 — Codul administrativ se
aplic.ă prin hotărâre adoptată de consiliul local, cu majoritatea absolut ă.
(2) Pe perioada aplicării sanctiunilor prevă zute la art. 233 alin. (1) lit. e) şi f), Codul administrativ.
consilierii locali In cauză nu vor fi socotiti la cvorumul pentru şedintă.
(3) Pentru mentinerea ordi&i 1n şedintele comisiilor de specialitate, pre şedintli acestora au aceleaşi
drepturi ca şi preşedintele de şedintă. Aceştia pot aplica sanctiunile prev ăzute la art. 233 alin. (1) lit. a)-d)
- Codul admninistrativ.
(4) Sanctiunile prev ăzute la art. 233 alin. (1) -Codul administrativ se pot aplica 1n mod corespunz ător
viceprimarului pentru abater le s ăvârş ite In calitatea lui de consilier local.
ART. 76. Sanctiuni aplicabile viceprimarului
(1) Pentru abateri grave ş Usau repetate, s ăvârş ite In exercitarea mandatului de, persoanelor in cauz ă li se
pot aplica urm ătoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10% timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din functie.
(2) Sanctiunile prev ăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplic ă, prin hotă râre a consiliului local, la propunerea
motivată a primarului. Motivele care justific ă propunerea de sanctionare sunt aduse la cunosint ă
consilierilor locali, după caz cu cel putin 5 zile Inaintea şedintei.
(3) in cazul sanctiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adopt ă prin vot secret cu majoritatea calificat ă
de două treimi din num ărul consilierilor locali 1n functie, dup ă caz.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), aplicarea sanctiunii prev ăzute la alin. (1) lit. d) se face cu
respectarea prevederilor art. 152 sau art. 188, dup ă caz.
(5) impotriva sanctiunilor prev ăzute la alin. (1) lit. c) ş i d) persoana 1n cauzil se poate adresa instantei de
contencios administrativ competente. Procedura prealabil ă nu este obligatorie.
(6) Aplicarea sanctiunii prev ăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier
local după caz, al viceprimatului.
ART. 77. Ră spunderea aferentă actelor administrative
(1) Preşedintele de ş edinWI al consiliului local, prin semnare, investe şte cu formul ă de autoritate
executarea actelor administntive adoptate in exercitarea atributiilor care îi revin potrivit legii.
(2) Aprecierea necesitătii ş i oportunitatea adopt ă rii hotararilor apartine exclusiv consiliului local.
intocmirea rapoartelor sau • altor documente de fundamentare prev ăzute de lege, contrasemnarea sau
avizarea pentru legalitate ş i semnarea documentelor de fundamentare angajeaz ă r'ăspunderea
administrativă, civilă sau penal ă, după caz, a semnatarilor, 1n cazul inc ălcării legii, 1n raport cu atributiile
specifice.

(4) in cazul In care printr-un act administrativ al autorit ătii administratiei publice locale adoptat f ără a fi
fundamentat, contrasemnat s3u avizat din punct de vedere tehnic sau al legalit ăţii s-au produs consecin ţe
vătămMoare, este angajată ră.3punderea juridică ln conditiile legii şi alecodului administrativ.
(6) Prevederile alin. (I) -(4) se aplic ă ş i 1n cazul altor acte administrative sau assimilate acestora 1n
condiţ iile legii emise, adoptate de consiliul local.
CAPITOLUL XIII
Initiativa eetătenească şi adunările cetăţeneşti
ART. 78. 1nitiativa cet ăţenească
(1) Cetăţenii pot propune corisiliului local spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hot ărări.
(2) Promovarea unui proiect de hot ărăre se poate face de unul sau de mai multi cet ăţeni cu drept de vot,
dacă acesta este sustinut prin semn ături de cel puţin 5% din populatia cu drept de vot 1nscris ă In Registru I
electoral cu domiciliul sau re şedinta in unitatea administrativ-teritorial ă.
(3) 1nitiatorii depun la secretarul general al comunei forma propus ă pentru proiectul de hotărăre. Proiectul
se afişează spre informare public ă prin grija secretarului general al comunei.
(4) Initiatorii asigură Intocrnirea listelor de sustin ători pe formulare puse la dispozitie de secretarul
general al comunei.
(5) Listele de sustinători cuprind numele, prenumele şi domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi
semnăturile sustin ătorilor.
(6) Listele de sustinători pot fi semnate numai de cet ătenii cu drept de vot Inscri şi 1n Registrul electoral cu
domiciliul sau reşedinţa Ir comuna urrnează să dezbat ă proiectul de hotărăre 1n cauză.
(7) După depunerea documeitatiei şi verificarea acesteia de c ă tre secretarul general al comunei, proiectul
de hotărăre urmează proce durile regulamentare de lucru ale consiliului local.
ART. 79.Adunările cetăteneşti
(I) Cetiltenii comunei pot fi consultati şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe sate.
(2) Convocarea şi organizarea adunărilor cetăteneşti se fac de către primar, la initiativa acestuia ori a unei
treimi din numărul consilierilor 1n functie.
(3) Convocarea adun ării ce.ăteneşti se face prin aducerea la cuno ştintă publică a scopului, datei şi a
locului unde urrnează să se desfăşoare aceasta.
(4) Adunarea cetăteneasc ă este valabil constituită 1n prezenta majoritătii cetătenilor cu drept de vot şi
adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenti.
(5) Propunerile se consemneaz ă Intr-un proces-verbal şi se inaintează primarului, care le supune
dezbaterii consiliului local 1n prima şedintă, în vederea stabilirii modalit ătilor concrete de realizare şi de
finantare, dac ă este cazul.
(6) Solutia adoptată de con3iliul local se aduce la cuno ştintă publică prin grija secretarului general al
comunei.
CAPITOLUL XIV
DispoziOi finale
ART. 80. ContravenOi şi sanetiuni

a) neprezentarea de c ătre ale şii locali a rapoartelor prev ăzute de lege, din culpa lor;
(b) Contraventiile prev ăzute la lit.(a) se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(c) Constatarea contraven ţillor, instituirea m ăsurilor de remediere, urm ărirea Indeplinirii m ăsurilor de
remediere şi aplicarea amenzilor se fac de c ătre prefect, In calitatea sa de autoritate public ă, reprezentant
al Guvemului pe plan local, in conditiile legii.
(d) Dispozitiile prezentului tuticol se completeaz ă 1n mod corespunzător cu prevederile legislatiei privind
regimul juridic al contraventi ilor.
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