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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIŞLAZ 

 
                                                            Aprobat prin HOT RÂREA 
                                                            CONSILIULUI LOCAL NR.21/24.09.2012 
 
 
 
 
 

                       R E G U L A M E N T U L 

 
                     de organizare şi func ionare a consiliului local 
 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZI II GENERALE 
 
Art.1. – Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de  

organizare şi func ionare a consiliului local precum şi a condi iilor de exercitare a 
mandatului de c tre aleşii locali, a drepturilor şi obliga iilor ce le revin în baza 
mandatului încredin at. 

Art.2. – Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct,  
secret şi liber exprimat de c tre cet enii cu drept de vot din comuna ţhişlaz, 
potrivit legii pentru alegerea autorit ilor administra iei publice locale. 

Viceprimarul este ales prin vot secret indirect, potrivit prevederilor  
Legii administra iei publice locale nr. 215/2001, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare. 

Delegatul s tesc se alege  potrivit Legii nr. 215/2001, cu modific rile  
şi complet rile ulterioare. 

Art.3. – Participarea aleşilor locali la activitatea autorit ii  
administra iei publice locale are caracter public şi legitim, fiind în acord cu 
interesele generale ale colectivit ii locale în care îşi exercit  mandatul. 

În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivit ii  
locale şi sunt responsabili în fa a acesteia. 
         Art.4. –a). Aleşii locali sunt primarul şi  consilierii locali.În asigurarea 
liberului exerci iu al mandatului lor, aceştia îndeplinesc o func ie de autoritate 
public ,beneficiind de dispozi iile legii penale cu privire la persoanele care 
îndeplinesc o func ie ce implic  exerci iul autorit ii de stat. 
                       b).Mandatul primarului şi al consilierului local este de 4 
ani.Mandatul se exercit  în condi iile legii. 
                       c).ţonsiliul local şi primarul ales în cursul unui mandat,ca urmare 
a dizolv rii consiliului local,respectiv a vacan ei postului de primar,încheie 
mandatul precedentei autorit i a administra iei publice locale. 

CAPITOLUL II 
CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 
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Art.5. – (1). Constituirea consiliilor locale  se face în termen de 20 de zile  de 
la data desf şur rii alegerilor ,dup  îndeplinirea prevederilor art.38 alin.(1) 
şi (1.1)din Legea nr.334/2006 privind finan area partidelor politice şi a 
campaniilor electorale,cu modific rile şi complet rile ulterioare . Convocarea 
consilerilor declara i aleşi, la şedin a de constituire a consiliului, se face de 
c tre prefect, prin ordin. 
(2).Şedin a este legal constituit  dac  particip  cel pu in dou  treimi  

din num rul consilierilor declara i aleşi. În cazul în care nu se poate asigura 
aceast  majoritate,şedin a se va organiza,în aceleaşi condi ii, peste 3 zile ,la 
convocarea prefectului. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de 
convocare. Dac  nici de la a doua convocare reuniunea nu este legal constituit ,se 
va proceda la o nou  convocare de c tre prefect,peste alte 3 zile,în aceleaşi 
condi ii. 
          (3).În situa ia în care consiliul local nu se poate reuni nici la aceast  ultim  
convocare,din cauza absen ei,f r  motive temeinice, a consilierilor,prefectul va 
declara vacante,prin ordin,locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la 
cele 3 convoc ri anterioare,dac  aceştia nu pot fi înlocui i de suplean i înscrişi pe 
listele de candida i respective,organiz ndu-se alegeri pentru completare,în termen 
de 30 de zile,în condi iile Legii privind alegerea autorit ilor administra iei publice 
locale.  
         (4).Ordinul prefectului prin care se declar  vacante locurile consilierilor care 
au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauz  la instan a de contencios 
administrativ,în termen de 5 zile de la comunicare.Hot rârea instan ei este 
definitiv  şi irevocabil . 
         (5).Absen a consilierilor de la şedin a de constituire este considerat  
motivat  dac  se face dovada c  aceasta a intervenit din cauza unei boli care a 
necesitat spitalizarea sau a f cut imposibil  prezen a acestora, a unei deplas ri în 
str in tate în interes de serviciu sau a unor evenimente de for  major .    

Art.6. – La şedin a de constituire legal întrunit  poate participa şi  
primarul care a fost declarat ales, chiar dac  procedura de validare a mandatului 
acestuia nu a fost finalizat . 

Art.7. – Şedin a de constituire este deschis  de prefect sau de  
reprezentantul acestuia, care îl invit  pe cel mai în vârst  dintre consilieri, precum 
şi pe cei 2 asisten i ai acestuia s  preia conducerea lucr rilor şedin ei. Asisten i ai 
preşedintelui de vârst  vor fi desemna i cei mai tineri consilieri. 

(2). Dup  preluarea conducerii şedin ei se ia o pauz , în timpul  
c reia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor 
locali, iar secretarul comunei prezint  preşedintelui de vârst  şi asisten ilor 
acestuia dosarele consilierilor declara i aleşi şi pe cele ale suplean ilor lor, aşa 
cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscrip ie. Dosarele pot fi 
înso ite de op iunile scrise ale consilierilor aleşi care ocup  func ii incompatabile, 
potrivit legii, cu calitatea de consilier. 

(3). Dac  primarul declarat ales a candidat şi pentru func ia de  
consilier şi a ob inut mandatul, dosarul acestuia va fi înso it de op iunea scris  
pentru una din cele dou  func ii pentru a evita situa ia de incompatibilitate 
prev zut  de art.88 lit.a) din Legea nr.161/2003.În situa ia în care sunt consilieri 
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locali care au fost aleşi şi consilieri jude eni,aceştia pot s -şi exprime op iunea 
pentru unul din cele dou  mandate. 

(4). Prevederile alin. (3) se aplic  numai în cazul în care procedura  
de validare a mandatului primarului a fost validat . 

Art.8. – (1) La reluarea lucr rilor consilierii declara i aleşi vor alege  
prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alc tuit  
din 3-5 consilieri locali. Num rul membrilor comisiei se stabileşte prin vot 
deschis, la propunerea preşedintelui de vârst . 
ţomisia este ales  pe întreaga durat  a mandatului. 

(2). Desemnarea candida ilor pentru comisia de validare se face de 
c tre grupurile de consilieri constituite potrivit art. 7 alin. (2). 
Num rul de locuri cuvenite fiec rui grup se determin  în func ie de num rul de 
mandate ob inute de grupul în cauz . 

(3). Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin  
votul deschis al majorit ii consilierilor prezen i la şedin  de constituire, iar 
rezultatul va fi consemnat în Hot rârea nr. 1. 

Art.9. – Comisia de validare a mandatelor alege din rândul  
membrilor s i un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot 
prev zute la art. 12 alin.(3). 

Art.10. – (1). Dup  alegerea comisiei de validare preşedintele  
dispune o nou  pauz , în timpul c reia va fi examinat  de c tre comisie 
legalitatea alegerii fiec rui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele 
de vârst   şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a 
mandatelor. În acest scop se încheie un proces verbal .   

(2). Dac  primarul, al c rui mandat a fost validat, a fost ales şi 
consilier şi opteaz  pentru func ia de primar sau dac  consilierii care de in func ii 
incompatibile opteaz  în scris pentru renun area la func ia de consilier, va fi 
examinat, în vederea valid rii, dosarul supleantului, respectiv suplean ilor de pe 
aceeaşi list , în ordinea în care cei în cauz  au fost înscrişi pe lista de candida i. 
         (3). Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai 
în cazul în care se constat  înc lcarea condi iilor de eligibilitate sau dac  alegerea 
consilierului s-a f cut prin fraud  electoral ,constat  în condi iile Legii privind 
alegerea autorit ilor administra iei publice locale. 
 Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prev zute la alin. (2). 

(4). Consilierii care lipsesc motivat de la şedin a de constituire pot  
fi valida i sau invalida i în lips . 

(5). În cazul în care, pân  la data valid rii, un candidat declarat ales  
nu mai face parte din partidul pe a c rui list  a fost ales, la cererea scris  a 
partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul 
supleant pe list . 
         (6).ţondi iile de eligibilitate prev zute de art.4 din Legea 
nr.67/2004,republicat ,cu modific rile şi complet rile ulterioare  sunt: 
          - s  aib  drept de vot; 
          - vârsta de cel pu in 23 de ani; 
          - domiciliul pe teritoriul  comunei ţhişlaz; 
          - s  nu le fie interzis  asocierea în partide politice,potrivit art.40 alin.(3) din 
ţonstitu ia României,republicat .  
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          - apartenen a candida ilor la partidul politic,alian a politic  sau alian a 
electoral  pe a c rei list  au fost aleşi,în momentul valid rii 
candidaturii,constituie o condi ie de eligibilitate în sensul art.31 alin.(4) din Legea 
nr.215/2001,republicat .Aceasta se concretizeaz  în confirmarea în scris,sub 
semn tura conducerii jude ene a partidului politic c  respectivul candidat face 
parte din partidul politic respectiv. 
          - condi ia prev zut  la aliniatul anterior nu este îndeplinit  în cazul în care 
conducerea jude ean  a partidului politic,respectiv conducerile jude ene ale 
partidelor care formeaz  o alian ,infirm ,în scris,c  respectivul candidat face 
parte din partidul politic,respectiv din unul din partidele politice care au constituit 
alian a politic  sau alian a electoral ,dup  caz. 

Art.11. – (1). Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine  
alfabetic , prin votul deschis al majorit ii consilierilor prezen i la şedin . 
Persoana al c rei mandat este supus valid rii sau invalid rii nu particip  la vot. 

(2).Rezultatul valid rii mandatelor se consemneaz  în Hot rârea nr.  
2 care se comunic  de îndat  consilierilor care au absentat motivat. 
         (3).Hot rârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacat  de cei 
interesa i la instan a de contencios administrativ în termen de 5 zile de la 
adoptare sau,în cazul celor absen i de la şedin ,de la comunicare,conform 
art.31^1 alin.(1) din Legea administra iei publice locale 
nr.215/2001,republicat ,cu modific rile şi complet rile ulterioare.Hot rârea 
primei instan e este definitiv  şi irevocabil ,potrivit art.31^1 alin.(2) din Legea 
nr.215/2001. 

Art.12. – (1). Dup  validarea mandatelor a cel pu in dou  treimi din  
num rul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea urm torului 
Jur mânt în limba român : „ Jur s  respect ţonstitu ia şi legile rii şi s  fac, cu 
bun  credin , tot ceea ce st  în puterile şi priceperea mea pentru binele 
locuitorilor comunei ţhişlaz. Aşa s -mi ajute Dumnezeu”. 
Jur mântul poate fi depus şi f r  formula religioas . 

(2). Jur mântul se depune dup  urm toarea procedur : secretarul 
comunei va da citire Jur mântului, dup  care consilierii valida i se vor prezenta în 
ordine alfabetic , în fa a unei mese special amenajate, pe care se afl  un exemplar 
din Constitu ie, cât şi pe Ţiblie, va pronun a cuvântul „Jur”, dup  care va semna 
Jur mântul de credin , care va fi imprimat pe un formular special. 

(3). Jur mântul se semneaz  în dou  exemplare. Un exemplar se  
p streaz  la dosarul de validare, iar al doilea se înmâneaz  consilierului. 

(4). ţonsilierii pot depune Jur mântul şi f r  formula religioas . În  
acest caz, Jur mântul va fi imprimat pe formular f r  aceast  formul . 

(5). ţonsileriii care refuz  s  depun  Jur mântul sunt considera i  
demisiona i de drept, fapt care se consemneaz  în procesul verbal al şedin ei. În 
acest caz se va supune valid rii mandatul primului supleant de pe lista partidului 
politic, alian ei politice sau alian ei electorale respective, dac  pân  la validarea 
mandatului partidelor politice şi alian ele politice confirm  în scris apartenen a la 
partid a consilierului în cauz . 

(6). Dup  depunerea Jur mântului de c tre cel pu in dou  treimi  
din num rul membrilor consiliului local preşedintele de vârst  declar  consiliul 
local constituit. 
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Declararea consiliului ca legal constituit se constat  prin hot rârea nr. 3 care se 
adopt  cu votul majorit ii consilierilor valida i. 
 

CAPITOLUL III 
EXERţITAREA MANDATULUI DE ţ TRE ţONSILIERII LOţALI 

 
Art. 13(1) – Consilierii valida i intr  în dreptul deplinei exercit ri a  

mandatului de la data declar rii ca legal constituit a consiliului din care fac 
parte,potrivit Legii nr.215/2001,republicat ,cu modific rile şi complet rile 
ulterioare. 
                            ţonsilierii valida i dup  şedin a de constituire a consiliului 
intr  în exerci iul mandatului de consilier dup  depunerea jur mântului. 

(2). Dup  declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în  
func ie li se elibereaz  o legitima ie care atest  calitatea de membru al consiliului, 
semnat  de primar. 

(3). Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calit ii lor de  
reprezentan i aleşi ai colectivit ii locale, pe care au dreptul s  îl poarte pe 
întreaga durat  a mandatului. 

(4). Modelul legitima iei de consilier şi cel al semnului distinctiv se  
stabilesc prin hot râre a Guvernului. ţheltuielile pentru confec ionarea acestora 
se suport  din bugetul local.Legitima ia şi însemnul se pot p stra de c tre 
consilierii locali,dup  încetarea mandatului,cu titlu evocativ.(Aceste modele au 
fost aprobate prin HG.nr.282/2005). 

Art.14. (1) – Calitatea de consilier local înceteaz  la data  
declar rii ca legal constituit a noului consiliu ales. 

(2). ţalitatea de consilier local înceteaz  de drept, înainte de  
expirarea duratei normale a mandatului, în urm toarele cazuri: 

a). demisie 
b). incompatibilitate 
c). schimbarea domiciliului într-o alt  unitate administrativ-teritorial , 
inclusiv ca urmare a reorganiz rii acesteia. 
d). lipsa nemotivat  de la mai mult de 3 şedin e ordinare consecutive ale 
consiliului. 
e). imposibilitatea exercit rii mandatului pe o perioad  mai mare de 6 luni 
consecutive, cu excep ia cazurilor prev zute de lege. 
f). condamnarea, prin hot râre Judec toreasc  r mas  definitiv , la o 
pedeaps  privativ  de libertate. 
g). punerea sub interdic ie Judec toreasc . 
h).pierderea drepturilor electorale. 

          i). pierderea calit ii de membru al partidului politic sau al organiza iei 
minorit ilor na ionale pe a c rui list  a fost ales. 
          j). deces. 
          ţazul prev zut la lit.(i) se aplic  şi viceprimarului,potrivit art.I pct.4 din 
Legea nr.249/2006,în vigoare de la 11 august 2006. 

(3). Încetarea de drept a mandatului de consiler se constat  de c tre  
consiliul local, prin hot râre, la propunerea primarului sau a oric rui consilier. 

(4).În cazurile prev zute la alin. 2 lit. c-e şi i  hot rârea consiliului poate  
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fi atacat  de consilier, la instan a de contencios administrativ, în termen de 10 zile 
de la comunicare. Instan a se va pronun a în termen de cel mult 30 de zile.  
În acest caz procedura prealabil  nu se mai efectueaz , iar hot rârea primei 
instan e este definitiv  şi irevocabil . 

Art.15. – ţonsilierii locali pot demisiona, anun ând în scris  
preşedintele de şedin , care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului 
adoptarea unei hot râri prin care se ia act de demisie şi se declar  locul vacant. 

Art.16. (1)- Încetarea mandatului de consilier în cazul schimb rii  
domiciliului în alt  unitate administrativ teritorial  poate interveni numai dup  
efectuarea în actul de identitate al celui în cauz  a men iunii corespunz toare, de 
c tre organul abilitat potrivit legii. 

(2) Prevederile art. 14 alin.(2) lit. e) nu se aplic  în cazul în care  
consilierul a fost îns rcinat de c tre consiliul local, de c tre Guvern sau de c tre 
Parlament cu exercitarea unei misiuni în ar  sau în str in tate. 
Pe durata exercit rii misiunii încredin ate exercitarea mandatului se suspend . 

(3). Prevederile art. 14 alin. (2) lit.( f-h) devin aplicabile numai dup   
r mânerea definitiv  şi irevocabil  a hot rârii judec toreşti. 

Art.17. – (1)- În toate situa iile de încetare a mandatului înainte de  
expirarea duratei normale acestuia consiliul local adopt  în prima şedin  
ordinar , la propunerea primarului, o hot râre prin care se ia act despre situa ia 
ap rut  şi se declar  vacant locul consilierului în cauz . 

(2). Hot rârea va avea la baz , în toate cazurile, un referat  
constatator semnat de primar şi de secretarul comunei. Referatul va fi înso it de 
actele justificative. 

Art.18. –(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliul 
local sunt reprezenta i la şedin ele de consiliu de un delegat s tesc. 
(2)Delegatul s tesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de 
c tre o adunare s teasc ,constituit  din câte un  reprezentant al fiec rei 
familii,convocat  şi organizat  de primar şi desf şurat  în prezen a 
primarului sau a viceprimarului. 
Delegatul s tesc îşi exercit  mandatul de la data alegerii  

sale, în condi iile Legii nr. 215/2001, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
(3)Expirarea mandatului delegatului s tesc are loc o dat  cu alegerea  

unui alt delegat s tesc, precum şi în cazurile prev zute la art. 14 alin.(2) lit. a), b) 
şi (e – h) şi j). Adunarea s teasc  poate hot rî oricând eliberarea din func ie a 
delegatului s tesc şi alegerea altei persoane în aceast  func ie. 

 
CAPITOLUL IV 
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL 
Sec iunea 1 – preşedintele de şedin  
 
Art.19. (1). Dup  declararea consiliului local ca legal constituit se  

procedeaz  la alegerea preşedintelui de şedin . Alegerea se face prin votul deschis 
al majorit ii consilierilor în func ie. Durata mandatului preşedintelui de şedin  
este de cel mult  3 luni iar acesta va conduce şedin ele consiliului şi va semna 
hot rârile adoptate de acesta. 
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         Consilierul ales în condi iile alin.(1) poate fi schimbat din func ie,la ini iativa 
a cel pu in unei treimi din num rul consilierilor locali,prin votul majorit ii 
consilierilor în func ie. 

(2). Dup  alegerea preşedintelui de şedin  acesta preia conducerea  
lucr rilor consiliului. 

(3). Rezultatul alegerii preşedintelui de şedin  se consemneaz  în  
Hot rârea nr. 4. 

(4). Hot rârile 1-4 se semneaz  de preşedintele de vârst  şi de cei 2  
asisten i ai acestuia şi se contrasemneaz  de secretar.  

Art.20.(1) –Preşedintele de şedin  exercit  urm toarele atribu ii 
principale: 

a). Conduce şedin ele consiliului local; 
b). Supune votului consilierilor proiectele de hot râri; asigur   

num rarea voturilor şi anun  rezultatul vot rii, cu precizarea voturilor pentru, a 
voturilor împotriv  şi a ab inerilor. 

c). Semneaz  hot rârile adoptate de consiliul local ,chiar dac  a votat  
împotriva adopt rii acestora, precum şi procesul verbal.  

d). Asigur  men inerea ordinii şi respectarea regulamentului de  
desf şurare a şedin elor. 

e). Supune votului consilierilor orice problem  care intr  în  
competen a de solu ionare a consiliului. 

f). Aplic , dac  este cazul, sanc iunile prev zute de statutul aleşilor  
locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanc iuni. 

(2). Preşedintele de şedin  îndeplineşte orice alte atribu ii prev zute  
de lege, de prezentul regulament sau îns rcin rii date de consiliul local.  

                                 Sec iunea a 2-a 
                            Alegerea viceprimarului 
Art.21. – (1) Consiliul local alege din rândul membrilor s i pe  

viceprimar. Alegerea se face prin vot secret. 
(2). Propunerea de candida i pentru alegerea viceprimarului se face  

de c tre oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri. 
(3). Dup  înregistrarea candidaturilor se ia o pauz  în timpul c reia  

se completeaz  buletinele de vot. 
(4). Exercitarea votului se face într-o cabin  special amenajat ,  

purtându-se folosi, la alegere, una dintre urm toarele modalit i: 
a). fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot, în care sunt  

trecute numele tuturor candida ilor. Intrând în cabin , din lista candida ilor vor fi 
barate printr-o linie orizontal  numele tuturor cadida ilor pe care consilierul nu 
doreşte s -i aleag . Pe buletin va r mâne nebarat numele consilierului pe care 
doreşte s  îl aleag  votantul. 

b). Pe buletinul de vot se scrie cuvântul „DA” în dreptul numelui  
celui pe care doreşte s  îl voteze. 

c). Alte modalit i, la alegerea consiliului. 
(5). Este declarat viceprimar candidatul care a ob inut votul  

majorit ii consilierilor în func ie. 
(6).În situa ia în care nu s-a întrunit majoritatea prev zut  la alin.  
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(5) se organizeaz  un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedin , la care vor 
participa candida ii situa i pe primele dou  locuri. La al doilea tur de scrutin este 
declarat ales viceprimar consilierul care a ob inut cel mai mare num r de voturi. 

Art.22. – În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la  
care vor participa numai candida ii care se afl  în aceast  situa ie. Va fi declarat 
ales candidatul care a ob inut cele mai multe voturi. 

Art. 23. – Alegerea viceprimarului va fi consemnat  în Hot rârea nr.  
5 a consiliului local.  

Art.24.-(1).Durata mandatului viceprimarului este egal  cu durata  
mandatului consiliului local.În cazul în care mandatul consiliului local înceteaz  
înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, înceteaz  de drept şi mandatul 
viceprimarului, f r  vreo alt  formalitate. 
            (2). Schimbarea din func ie a viceprimarului se poate face de consiliul 
local,prin hot râre adoptat  cu votul majorit ii consilierilor în func ie,la 
propunerea primarului sau a unei treimi din num rul consilierilor locali în 
func ie.  
            (3).Pe durata exercit rii mandatului,viceprimarul îşi p streaz  statutul de 
consilier local,f r  a beneficia de îndemniza ia aferent  acestui statut. 
 
                                       Sec iunea a 3-a 
                                Comisiile de specialitate 
 

Art. 25 – (1). Dup  constituire  consiliul local stabileşte şi  
organizeaz  comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. 

(2). Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de  
specialitate, denumirea acestora şi num rul de membri, care va fi întotdeauna 
impar, se stabilesc de c tre consiliul local, în func ie de specificul activit ii din 
comun , iar principalele domenii de activitate sunt: 
               - agricultur ; 
               - activit i economico-financiare; 
               - activit i social-culturale,culte; 
               - înv m nt,s n tate,familie; 
               - amenajarea teritoriului şi urbanism; 
               - munc  şi protec ie social ; 
               - protec ie copii,tineret şi sport; 
               - protec ie mediu şi turism; 
               - juridic  şi de disciplin ;  
         (3). Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii. 

Art. 26.- (1).ţomisiile de specialitate lucreaz  valabil în prezen a  
majorit ii membrilor şi iau hot râri cu votul majorit ii membrilor lor. 

(2). ţomisia poate invita s  participe la şedin ele sale specialişti din  
cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de 
la unit ile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul s  participe la şedin ele 
comisiei şi consilierii care au f cut propunerile ce stau la baza  lucr rilor comisiei.  

(3). Şedin ele comisiei de specialitate sunt, de regul , publice. 
ţomisia poate invita şi alte persoane s  participe la dezbatere. 
(4). ţomisia poate hot rî ca unele şedin e sau dezbaterea unor  
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puncte de pe ordinea de zi s  se desf şoare cu uşile închise. 
Art. 27. – (1) Num rul locurilor care revine fiec rui grup de consilieri  

sau consilierilor independen i în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de 
c tre consiliul local, în func ie de ponderea acestora în cadrul consiliului. 

(2). Nominalizarea membrilor fiec rei comisii se face de fiecare grup  
de consilieri, iar a consilierilor independen i, de c tre consiliu, avându-se în 
vedere, de regul , op iunea acestora, preg tirea profesional  şi domeniul în care 
îşi desf şoar  activitatea. 

(3). În func ie de num rul membrilor consiliului, un consilier poate  
face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baz . Indemniza ia de 
şedin  se va achita numai pentru activitatea desf şurat  în comisia de baz . 

Art.28. – Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis  
al majorit ii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar. 

ţomisiile de specialitate au urm toarele atribu ii principale: 
a). analizeaz  şi avizeaz  proiectele de hot râri ale consiliului local; 
b). se pronun  asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare; 
c). întocmesc avize asupra proiectelor de hot râri şi asupra problemelor 
analizate, pe care le prezint  consiliului local. 
Art.29. – (1). Preşedintele comisiei de specialitate are urm toarele 

atribu ii principale: 
a). asigur  reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi 
cu celelalte comisii;  

         b). convoac  şedin ele comisiei; 
         c). conduce şedin ele comisiei; 
         d). propune ca la lucr rile comisiei s  participe şi alte persoane din afara 
acesteia, dac  apreciaz  c  este necesar; 
         e).particip  la lucr rile celorlalte comisii care examineaz  probleme ce 
prezint  importan  pentru comisia pe care o conduce; 
         f). sus ine în şedin ele de consiliu avizele formulate de comisie; 
         g). anun  rezultatul vot rii, pe baza datelor comunicate de secretarul 
comisiei. 
         (2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribu ii referitoare la 
activitatea comisiei, prev zute de lege, de regulamentul de organizare şi fun ionare 
a consiliului sau stabilite de consiliul local. 

Art. 30 – (1) Secretarul comisiei îndeplinieşte urm toarele atribu ii  
principale:  

a). efectueaz  apelul nominal şi ine eviden a particip rii la şedin e a 
membrilor comisiei; 
          b). Num r  voturile şi îl informeaz  pe preşedinte asupra covorumului 
necesar pentru adoptarea fiec rei hot râri şi asupra rezultatului vot rii; 

c). Asigur  redactarea avizelor şi proceselor-verbale ,etc. 
(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prev zute de 

regulamentul de organizare şi func ionare a consiliului sau îns rcin ri stabilite de 
comisie sau de c tre preşedinte. 

Art. 31 (1) ţonvocarea şedin elor comisiei se face de c tre  
preşedintele acesteia cu cel pu in 3 zile înainte. 

(2) Ordinea de zi se aprob  de comisie la propunerea preşedintelui.  
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Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de  
zi a unor probleme. 

(3) Participarea membrilor comisiei la şedin ele acesteia este 
obligatorie. 

(4) În caz de absen  la şedin a comisiei de baz  consilierului în  
cauz  nu i se acord  indemniza ie de şedin . Dac   absen ele continu , f r  a fi 
motivate, preşedintele comisiei poate aplica sanc iunile prev zute în competen a 
sa de statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor 
sanc iuni statutare , inclusiv înlocuirea lui din comisie. 

Art. 32 – Şedin ele comisiilor de specialitate se desf şoar  de regul ,  
înaintea şedin elor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedin ei acestuia 
cuprinde probleme sau proiecte de hot râri asupra c rora i se solicit  avizul. 

Art. 33 – (1) –Pentru dezbaterea proiectelor de hot râri sau a  
celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un 
consilier care va face în cadrul şedin ei o scurt  prezentare a problemei aflate pe 
ordinea de zi, dac  aceasta nu este  prezentat  de ini iator. 

(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei,  
pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au 
fost aprobate cu majoritatea voturilor consilieilor prezen i.  

(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea  
necesar , atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse. 

(4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) şi (3) se prezint  secretarului  
unit ii administrativ-teritoriale, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea 
acestuia c tre consilieri, o dat  cu ordinea de zi. 

Art. 34. – Votul în comisii este, de regul , deschis. În anumite 
situa ii comisia poate hot rî ca votul s  fie secret, stabilind de la caz la caz şi 
modalitatea de exprimare a acestuia. 

Art. 35. – (1) Lucr rile şedin elor comisiei se consemneaz , prin grija 
secretarului acesteia, într-un proces-verbal. Dup  încheierea şedin ei procesul-
verbal va fi semnat de c tre preşedintele şi secretarul comisiei. 

(2) Preşedintele poate încuviin a ca procesele verbale ale şedin elor  
s  fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedin , cu 
excep ia proceselor-verbale întocmite în şedin ele ale c ror lucr ri s-au desf şurat 
cu uşile închise.          

Art. 36. – Dac  în urma dezbaterilor din şedin a consiliului local se  
impun modific ri de fond în con inutul proiectului, preşedintele de şedin  poate 
hot rî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de c tre comisia sau 
compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.  

Art.37. – (1). ţonsiliul local poate hot rî organizarea unor comisii 
speciale de analiz  şi verificare, pe perioad  determinat ,la propunerea 
consilierilor sau a primarului. 

(2) . ţomponen a nominal  al comisiilor prev zute la alin. (1) 
obiectivele şi tematica activit ii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul 
lor se stabilesc prin hot râre a consiliului local.Membrii comisiei ac ioneaz  în 
limitele stabilite prin hot râre. 

(3). ţomisia de analiz  şi verificare va prezenta consiliului local, la  
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termenul stabilit de aceasta, raportul întocmit în urma analizelor şi verific rilor 
efectuate. Raportul va cuprinde, dac  este cazul, propuneri concrete de 
îmbun t ire a activit ii în domeniul supus analizei sau verific rii. 

Art. 38. – Opera iunile desf şurate în cadrul procedurii de 
constituire a comisiilor de specialitate, num rul şi denumirea acestora, num rul 
membrilor fiec rei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiec rui grup de 
consilieri sau consilieri independen i, precum şi componen a nominal  a acestora 
se stabilesc prin Hot rârea nr. 6 a consiliului local. 
                În şedin a  consiliului local din data de 16 iulie 2012,prin Hot rârea 
nr.10/16 iulie 2010, au fost organizate urm toarele 3 comisii de specialitate ale 
Consiliului local: 
             1.ţomisia pentru agricultur ,activit i economico-financiare,activit i 
social-culturale,culte,protec ia mediului şi turism. 
             2.Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,juridic  şi 
disciplinar . 
              3.Comisia pentru înv mânt,s n tate,familie,munc  şi protec ie social . 
                                 Sec iunea a 4-a  
                                         Alte dispozi ii 
 

Art.39. – (1) Dup  preluarea conducerii lucr rilor consiliului de c tre 
 preşedintele de şedin  se trece la ceremonia de depunerea jur mântului de c tre 
primar, dac  procedura de validare a mandatului  acestuia a fost finalizat . În 
acest scop judec torul sau alt  persoan  desemnat  de preşedintele judec toriei 
prezint  în fa a consiliului hot rârea de validare. 

(2) Dup  prezentarea hot rârii de validare primarul va depune  
jur mântul prev zut la alin. (1) al art. 12 folosindu-se procedura stabilit  în 
acelaşi text. 

Art. 40. – (1) Dup  depunerea jur mântului primarul intr  în  
exerci iul de drept al mandatului. 

(2) Primarul va ocupa în sala de şedin  un loc distinct. 
(3) Dac  la lucr rile consiliului particip  şi prefectul, preşedintele  

consiliului jude ean sau reprezentantul s u, aceştia vor ocupa, de asemenea, un 
loc distinct. 

Art. 41. – Primarul particip  la şedin ele consiliului şi are dreptul s   
îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de 
zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaz  în mod obligatoriu, în 
procesul – verbal de şedin . 

Art. 42. – (1) Secretarul comunei, particip  în mod obligatoriu la şedin ele 
consiliului. 
 Secretarului îi revin urm toarele atribu ii principale privitoare la şedin ele 
consiliului local: 
a). asigur  îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local,  

la cererea primarului sau a cel pu in unei treimi din num rul consilierilor în 
func ie; 

b). asigur  efectuarea lucr rilor de secretariat; 
c). efectueaz  apelul nominal şi ine eviden a particip rii la şedin e  

a consilierilor; 
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d). num r  voturile şi consemneaz  rezultatul vot rii, pe care îl 
prezint  preşedintelui de şedin ; 

e). informeaz  pe preşedintele de şedin  cu privire la cvorumul  
necesar pentru adoptarea fiec rei hot râri a consiliului local;  

f). asigur  întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la  
dispozi ia consilierilor înaintea fiec rei şedin e procesul-verbal, asupra 
con inutului c ruia solicit  acordul consiliului.  

g). asigur  întocmirea dosarelor de şedin , legarea, numerotarea  
paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora; 

h). urm reşte ca la deliberare şi adoptarea unor hot râri ale  
consiliului local s  nu ia parte consilierii care se încadreaz  în dispozi iile art. 46 
alin. (1) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001,republicat ,cu 
modific rile şi complet rile ulterioare. Îl informeaz  pe preşedintele de şedin  cu 
privire la asemenea situa ii şi face cunoscute sanc iunile prev zute de lege în 
asemenea cazuri; 

i). prezint  în fa a consiliului local punctul s u de vedere cu  
privire la legalitatea unor proiecte de hot râri sau a altor m suri supuse 
deliber rii consiliului; dac  este cazul, refuz  s  contrasemneze hot rârile pe care 
le consider  ilegale; 

j). contrasemneaz , în condi iile legii şi ale prezentului regulament,  
hot rârile consiliului local pe care le consider  legale; 

k). poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul  
ordinii de zi a şedin elor ordinare ale consiliului local. 

l). acord  membrilor consiliului asisten  şi sprijin de specialitate în  
desf şurarea activit ii, inclusiv la redactarea proiectelor de hot râri sau la 
definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea obliga ii revin şi 
aparatului de specialitate al primarului.  

(2). Secretarul îndeplineşte orice alte atribu ii stabilite de lege, de 
regulamentul de organizare  privitoare la buna organizare şi desf şurare a 
şedin elor.  
 
 
                                            CAPITOLUL V 
                          FUNţ IONAREA ţONSILIULUI LOţAL  
                                             SEţ IUNEA I 
                                    Desf şurarea şedin elor 
            

Art.43. – (1). Ordinea de zi a şedin elor consiliului local cuprinde  
proiecte de hot râri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau inform ri 
ale conduc torilor unit ilor subordonate sau care se afl  sub autoritatea 
consiliului, timpul acordat declara iilor politice, întreb rilor, interpel rilor, 
peti iilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este 
înscris  în cuprinsul invita iei de şedin  transmise consilierilor şi se aduce la 
cunoştin  locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. 

(2) Proiectele de hot râri pot fi propuse de consilieri, de primar,viceprimar  
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sau de cet eni. Redactarea proiectelor se face de c tre cei care le propun, cu 
sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului. 
         (3) Ordinea de zi a şedin elor se aprob  de consiliul local,la propunerea celui 
care a cerut întrunirea consiliului.Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai 
pentru probleme urgente,care nu pot fi amânate pân  la şedin a urm toare şi 
numai cu votul majorit ii consilierilor prezen i.Scoaterea unui proiect de hot râre 
de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul ini iatorului sau dac  acesta 
nu este înso it de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului precum şi de raportul comisiei de specialitate a 
consiliului,cu excep ia şedin elor extraordinare sau a celor convocate de îndat . 
        (4) Proiectele de hot râri şi celelalte probleme înscrise pe ordinea de zi  a 
şedin elor consiliului local nu pot fi dezb tute dac  nu sunt înso ite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului,care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea 
proiectului,precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului. 
Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul 
comunei, înainte de întocmirea avizului de c tre comisia de specialitate, spre a 
putea fi avut în vedere de c tre aceast  comisie. 
         (5) În cazul neaprob rii ordinii de zi,nu se acord  îndemniza ia cuvenit  
consilierilor pentru şedin a respectiv . 

(6) Ordinea de zi se aduce la cunoştin  public  şi în limba  
maghiar . 

(7) ţonsilierii apar inând minorit ii maghiare pot folosi limba  
matern  la şedin ele ţonsiliului local. 

Art. 44 – (1) ţonsilierii sunt obliga i s  fie prezen i la lucr rile  
consiliului şi s  îşi înregistreze prezen a în eviden a inut  de secretar. 

(2) ţonsilierul care nu poate lua parte la şedin  este obligat s   
aduc  la cunoştin  aceast  situa ie preşedintelui de şedin  sau secretarului 
comunei. 

Art. 45 – Dac  în comun  exist  delega i s teşti, aceştia vor fi  
invita i în mod obligatoriu la şedin ele consiliului local în care se discuta aspecte 
ce intereseaz  satul respectiv. Delegatul s tesc vor fi ascultat asupra problemei 
discutate şi va participa la vot, votul s u având caracter consultativ. 

Art.46. – (1) Dezbaterea problemelor se face, de regul , în ordinea în  
care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobat . 
Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hot râre sau a 
problemei  înscrise pe ordinea de zi, pe care o face ini iatorul. Apoi se d  cuvântul 
preşedintelui comisiei de specialitate şi dac  este cazul, şefului compartimentului 
care a întocmit raportul. 

(2) Dup  efectuarea prezent rilor prev zute la alin. 1 se trece la 
dezbateri. 

(3) Nimeni nu poate lua cuvântul decât dac  îi este dat de preşedinte. 
Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la  

cuvânt. Preşedintele de şedin  are dreptul s  limiteze durata lucr rilor de cuvânt, 
în func ie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre 
aprobare timpul ce va fi afectat fiec rui vorbitor, precum şi timpul total de 
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dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul s u s  se refere 
exclusiv la problema care formeaz  obiectul dezbaterii.  

Art. 47. (1).- Preşedintele de şedin  va permite oricând unui 
consilier s  r spund  într-o problem  de ordin personal sau atunci când a fost 
nominalizat de un alt vorbitor. 

(2) Prevederile alin. 1 se aplic  şi în cazul în care se cere cuvântul în  
probleme privitoare la regulament. 

Art. 48. – Preşedintele  de şedin  sau reprezentantul oric rui grup  
de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discu ia 
consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. 

Discu iile vor fi sistate dac  propunerea a fost acceptat  de  
majoritatea consilierilor.  

Art.49. – Este interzis  proferarea de insulte sau calomnii de c tre  
consilierii prezen i la şedin , precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele 
aflate în sal . 

Art.50. –(1). În cazul în care desf şurarea lucr rilor este perturbat ,  
preşedintele de şedin  poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sanc iunile 
stabilite de statutul aleşilor locali în competen a sa ori poate propune consiliului 
aplicarea de sanc iuni corespunz toare.De asemenea,preşedintele poate dispune 
eliminarea din sal  a persoanelor,altele decât consilierii,care împiedic  în orice 
mod desf şurarea normal  a şedin ei consiliului. 
                       (2). Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hot rârilor 
consilierul local care,fie personal,fie prin so ,so ie,afini sau rude pân  la gradul al 
patrulea inclusiv,are un interes patrimonial în problema supus  dezbaterii 
consiliului local. 
                       (3).Hot rârile adoptate de consiliul local cu înc lcarea dispozi iilor 
alin.2 sunt nule de drept.Nulitatea se constat  de c tre instan a de contencios 
administrativ.Ac iunea poate fi introdus  de orice persoan  interesat . 

Art. 51. – Asupra proiectelor de hot r ri au loc dezbateri generale şi  
pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. 

Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în  
ordinea formul rii lor. Dac  s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc 
respinse f r  a se mai supune votului. 

 
 
                               SEţ IUNEA A 2-A 
               Elaborarea proiectelor de hot râri 
 
Art. 52. – Dreptul la ini iativ  pentru proiectele de hot râri apar ine  

consilierilor, primarului,viceprimarului sau cet enilor. 
Redactarea proiectelor, care vor fi înso ite de o expunere de motive, 

se va face în conformitate cu normele de tehnic  legislativ , se va face de c tre cei 
care le propun, cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului. 

Art. 53.- (1) Proiectele de hot râri se înscriu pe ordinea de zi a  
şedin elor prin men ionarea titlului şi a ini iatorului. 

(2) Proiectele de hot râri se aduc la cunoştin  consilierilor de  
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îndat , cu indicarea comisiilor c rora le-au fost trimise spre avizare şi cu invita ia 
de a formula şi depune amendamente. 

(3) Opera iunile prev zute la alin. (2) se realizeaz  prin grija  
secretarului unit ii administrativ-teritoriale. 

Art. 54. – (1) Proiectele de hot râri şi celelalte materiale se transmit  
spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi 
compartimentelor de resort în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea 
comisiilor şi compartimentelor c rora li se trimit materiale spre analiz  se face de 
c tre primar împreun  cu secretarul. comunei. 

(2) O dat  cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de  
depunere a raportului şi a avizului, avându-se grij  ca raportul s  poat  fi trimis 
şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de c tre aceasta a avizului. 

(3) Ini iatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau  
poate renun a, în orice moment, la sus inerea lor. 

Art. 55. – (1) Dup  examinarea proiectului sau propunerii ,comisia  
de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, 
dup  caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dac  se propune 
adoptarea proiectului, se pot formula amendamente. 
(2) Avizul se transmite secretarului comunei, care va dispune m surile 
corespunz toare difuz rii lui c tre primar şi c tre consilieri, cel mai târziu o dat  
cu invita ia pentru şedin . 

Art. 56. – Proiectele de hot râri şi celelalte propuneri, înso ite de  
avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort  din 
aparatul de specialitate al primarului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun 
dezbaterii şi votului consiliului în prima şedin  ordinar  a acestuia. 
                           
 
                                          Sec iunea a 3-a 
                                    Ini iativa cet eneasc  

 
Art.57. – (1) ţet enii pot propune consiliilor locale şi consiliilor  

jude ene pe a c ror raz  domiciliaz , spre dezbatere şi adoptare, proiecte de 
hot râri. 

(2) Promovarea unui proiect de hot râre poate fi ini iat de unul sau  
de mai mul i cet eni cu drept de vot, dac  acesta este sus inut prin semn turi de 
cel pu in 5% din popula ia cu drept de vot a comunei. 

Art. 58. – (1) Ini iatorii depun la secretarul unit ii administrativ- 
teritoriale forma propus  pentru proiectul de hot râre. 

Proiectul va fi afişat spre informare public  prin grija secretarului  
unit ii administrativ-teritoriale. 

(2) Ini iatorii asigur  întocmirea listelor de sus in tori pe formulare  
puse la dispozi ie de secretarul unit ii administrativ-teritoriale. 

(3) Listele de sus in tori vor cuprinde numele, prenumele şi  
domiciliul, seria şi num rul actului de identitate şi semn turile sus in torilor. 

(4) Listele de sus in tori pot fi semnate numai de cet enii cu drept  
de vot care au domiciliul pe raza comunei ţhişlaz, al c rei consiliu local urmeaz  
s  dezbat  proiectul de hot râre în cauz . 
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Art. 59. – Dup  depunerea documenta iei şi verificarea acesteia de  
c tre secretarul unit i administrativ-teritoriale, proiectul de hot râre va urma 
procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local . 

 
 
                                Sec iunea a 4-a 
                       Transparen  decizional  
 
 
Art. 60.- În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte  

normative autoritatea administra iei publice are obliga ia s  publice un anun  
referitor la aceast  ac iune în site-ul propriu, s -l afişeze la sediul propriu, într-un 
spa iu accesibil publicului şi s -l transmit  c tre mass-media central  sau local , 
dup  caz. Autoritatea administra iei publice va transmite proiectele de acte 
normative tuturor peroanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor 
informa ii. 

Art. 61. – (1) Anun ul referitor la elaborarea unui proiect de act  
normativ va fi adus la cunoştin  publicului, în condi iile alin. de mai sus, cu cel 
pu in 30 de zile înainte de supunerea spre analiz , avizare şi adoptare de c tre 
autoritatea public . Anun ul va cuprinde o not  de fundamentare, o expunere de 
motive sau, dup  caz, un referat de aprobare privind necesitatea adopt rii actului 
normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi 
termenul limit , locul şi modalitatea în care cei interesa i pot trimite în scris 
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 
normativ. 

(2) Anun ul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu  
relevan  asupra mediului de afaceri se transmite de c tre ini iator asocia iilor de 
afaceri şi altor asocia ii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în 
termenul legal prev zut la alin. 1. 

(3) La publicarea anun ului autoritatea administra iei publice  va  
stabili o perioad  de cel pu in 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii 
sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

(4) Proiectul de act normativ se transmite spre analiz  şi avizare  
autorit ilor publice interesate numai dup  definitivare pe baza observa iilor şi 
propunerilor formulate potrivit alin. 6.  

(5) Autoritatea public  în cauz  este obligat  s  decid  organizarea  
unei înt lniri în care s  se dezbat  public proiectul de act normativ, dac  acest 
lucru a fost cerut în scris de c tre o asocia ie legal constituit  sau de c tre o alt  
autoritate public . 

(6) În toate cazurile în care se organizeaz  dezbateri publice, acestea  
trebuie s  se desf şoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde 
urmeaz  s  fie organizate. Autoritatea public  în cauz  trebuie s  analizeze toate 
recomand rile referitoare la proiectul de act normativ în discu ie. 

(7) În cazul reglement rii unei situa ii care, din cauza  
circumstan elor sale excep ionale, impune adoptarea de solu ii imediate, în 
vederea evit rii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte 
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normative se supun adopt rii în procedura de urgen  prev zut  de legisla ia în 
vigoare. 

(8) Participarea persoanelor interesate la lucr rile şedin elor publice  
se va face în urm toarele condi ii: 

a). anun ul privind şedin a public  se afişeaz  la sediul consiliulu  
local, inserat în site-ul propriu şi se transmite c tre mass-media, cu cel pu in 3 
zile înainte de desf şurare. 

b). Acest anun  trebuie adus la cunoştin  cet enilor şi asocia iilor  
legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de 
recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaz  
s  fie abordat în şedin  public . 

c). anun ul va con ine data, ora şi locul de desf şurare a şedin ei  
publice, precum şi ordinea de zi. 

d). Difuzarea anun ului şi invitarea special  a unor persoane la  
şedin a public  sunt  în  sarcina responsabilului desemnat pentru rela ia cu 
societatea civil . 

e). Participarea persoanelor interesate la şedin ele publice se va face  
în limita locurilor disponibile în sala de şedin e, în ordinea de prec dere dat  de 
interesul asocia iilor legal constituite în raport cu subiectul şedin ei publice, 
stabilit  de persoana care precizeaz  şedin a public . 

f). Ordinea de prec dere nu poate limita accesul mass-media la  
şedin ele publice. 

g). Persoana care prezideaz  şedin a public  ofer  invita ilor şi  
persoanelor care particip  din proprie ini iativ  posibilitatea de a se exprima cu 
privire la problememe aflate pe ordinea de zi. 

 h). Punctele de vedere exprimate în cadrul şedin elor publice de  
persoanele men ionate la alin. 6 au valoare de recomandare. 

i). Minuta şedin ei publice, incluzând şi votul fiec rui membrii cu  
excep ia cazurilor în care s-a hot rât vot secret, va fi afişat  la sediul consiliului 
local. Minutele autorit ii publice se arhiveaz  iar atunci când se consider  
necesar, şedin ele publice pot fi înregistrate. 

Art. 62. – a). ţonsiliul local şi primarul sunt obligate s  întocmeasc   
şi s  fac  public un raport anual privind transparen a decizional  care va 
cuprinde cel pu in urm toarele elemente: 

- num rul total al recomand rilor primite; 
- num rul total al recomand rilor incluse în proiectele de acte normative 

şi în con inutul deciziilor luate; 
- num rul participan ilor la şedin ele publice; 
- num rul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte 

normative. 
- Situa ia cazurilor în care autoritatea public  a fost ac ionat  în justi ie 

pentru nerespectarea prevederilor Legii transparen ei decizionale nr. 
52/2003. 

- Evaluarea proprie a parteneriatului cu cet enii şi asocia iile legal 
constituite ale acestora. 

- Num rul şedin elor care nu au fost publice şi motiva ia restric ion rii 
accesului. 
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b). Raportul anual privind transparen a decizional  va fi f cut public  
în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spa iu accesibil publicului 
sau prin prezentare în şedin  public . 

c). orice persoan  care se consider  v t mat  în drepturile sale  
prev zute de Legea transparen ei decizionale poate face plângere în condi iile Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004. 
 
                                        SEţ IUNEA A 5-A 
                                          Procedura de vot 
 

Art. 63. – (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau  
secret. 

(2) Votul deschis se exprim  public prin ridicarea mâinii sau prin  
apel nominal. 

(3) ţonsiliul local hot râşte, la propunerea preşedintelui de şedin ,  
ce modalitate de vot se va folosi, în afar  de cazul în care prin lege sau regulament 
se stabileşte o anumit  modalitate. 

Art. 64. – (1) Votarea prin apel nominal se desf şoar  în modul  
urm tor: preşedintele explic  obiectul vot rii şi sensul cuvintelor „pentru” şi 
„contra”. Secretarul comunei va da citire numelui şi prenumelui fiec rui consilier, 
în ordine alfabetic . ţonsilierul nominalizat se ridic  şi pronun  cuvântul 
„pentru” sau „contra”, în func ie de op iunea sa. 

(2) Dup  epuizarea listei votul se repet  prin citirea din nou a  
numelui consilierilor care au lipsit în primul tur. 

Art. 65. (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de  
vot. 

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clar  şi precis , f r  echivoc şi  
f r  putin  de interpret ri diferite. Pentru exprimerea op iunii se vor folosi de 
regul , cuvântul „da” sau „nu”. 

(3) Buletinele de vot se introduc într-o urn . La num rarea voturilor  
nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimat  op iunea clar  a 
consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prev zute la alin. (2). 

Art. 66. – (1) Hot rârile şi alte propuneri se adopt  cu votul  
majorit ii consilierilor prezen i, în afar  de cazul în care, prin lege sau 
regulament se dispune altfel. 
           (2) Ab inerile se contabiliteaz  la voturi „contra”iar în situa ie de 
balotaj,proiectul de hot râre se consider  respins. 

(3) Dac  în sala de şedin  nu este întrunit cvorumul legal,  
preşedintele am nâ votarea pân  la întrunirea acestuia. 

Art. 67. – ţonsilierii au dreptul s  solicite ca în procesul verbal s  se  
consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat s  se 
conformeze. 

Art. 68. – Proiectele de hot râri sau propunerile respinse de consiliu  
nu pot fi repuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedin e. 
          Art.69.- (1)-  În  exercitarea atribu iilor ce îi revin ,consiliul local adopt  
hot râri,cu votul majorit ii membrilor prezen i,în afar  de cazurile în care legea 
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sau regulamentul de organizare şi func ionare a consiliului local cere o alt  
majoritate.  
                       (2).- Se adopt  cu votul majorit ii consilierilor locali în 
func ie(7voturi pentru) urm toarele hot râri ale consiliului local: 
         a).hot rârile privind bugetul local. 
         b).hot rârile privind contractarea de împrumuri,în condi iile legii. 
         c).hot rârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale. 
         d).hot rârile privind participarea la programe de dezvoltare 
jude ean ,regional ,zonal  sau de cooperare transfrontaliare . 
          e).hot rârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistic  a localit ilor şi 
amenajarea teritoriului. 
          f).hot rârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorit i publice,cu 
persoane juridice române sau str ine. 
                       (3). – Hot rârile privind patrimoniul se adopt  cu votul a dou  
treimi din num rul total al consilierilor locali în func ie( 9 voturi pentru). 
                       (4). – Dac  bugetul local nu poate fi adoptat dup  dou  şedin e 
consecutive,care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile,activitatea se va 
desf şura pe baza bugetului anului precedent pân  la adoptarea noului buget,dar 
nu mai târziu de 45 de zile de la data public rii legii bugetului de stat în 
Monitorul Oficial al României,partea I. 
                       (5). – ţonsiliul local stabileşte  ca unele hot râri s  fie luate prin 
vot secret.Hot rârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate 
întotdeauna prin vot secret,cu excep iile prev zute de lege. 
              Art.70. – Hot rârile consiliului local se semneaz  de preşedintele de 
şedin  şi se contrasemneaz ,pentru legalitate ,de c tre secretar.În cazul în care 
preşedintele de şedin  lipseşte sau refuz  s  semneze,hot rârea ţonsiliului local 
se semneaz  de 3 – 5 consilieri locali. 
              Art.71. – (1).Secretarul comunei nu va contrasemna hot rârea în cazul în 
care consider  c  aceasta este ilegal .În acest caz, va expune consiliului local 
opinia sa motivat ,care va fi consemnat  în procesul verbal al şedin ei. 
                            (2).Secretarul comunei va comunica hot rârile consiliului local 
primarului şi prefectului de îndat ,dar nu mai târziu de 10 zile lucr toare de la 
data adopt rii. 
                                     CAPITOLUL VI 
           Întreb ri, interpel ri, peti ii şi informarea consilierilor locali 
 
 

Art. 72. (1) Consilierii pot adresa întreb ri primarului,  
viceprimarului şi secretarului comunei, precum şi şefilor compartimentelor din 
aparatul de specialitate al primarului. 

(2) Prin întrebare se solicit  informa ii cu privire la un fapt  
necunoscut. 

(3) ţei întreba i vor r spunde, de regul , imediat sau, dac  nu este  
posibil, la urm toarea şedin  a consiliului. 

Art. 73. – Interpelarea const  într-o cerere prin care se solicit   
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explica ii în leg tur  cu un fapt cunoscut. ţel interpelat are obliga ia de a 
r spunde în scris, pân  la urm toarea şedin  a consiliului, sau oral, la proxima 
şedin , potrivit solicit rii autorului interpel rii. 

Art. 74. – ţonsilerii pot solicita informa iile necesare exercit rii  
mandatului, iar compartimentul vizat este obligat s  i le furnizeze în termenul 
stabilit.  

Informa iile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral. 
Art. 75. – Orice cet ean are dreptul s  se adreseze cu peti ii  

consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi 
solu ionate potrivit reglement rilor legale în vigoare. 

Semestrial consiliul analizeaz  modul de solu ionare a peti iilor. 
 
                           CAPITOLUL VII 
Protec ia legal , grupurile de consilieri, drepturile, obliga iile şi r spunderea 
aleşilor locali. 
 
                            Sec iunea I 
           Protec ia legal  a aleşilor locali 
 
Art. 76. – (1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul 

colectivit ii, fiind ocroti i de lege. 
(2) Libertatea de opinie şi de ac iune în exercitarea mandatului  

alesului local local este garantat . 
Art. 77. – Aleşii locali nu pot fi traşi la r spundere juridic  pentru  

opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului. 
Art. 78. – Re inerea, arestarea sau trimiterea în judecat  penal  ori  

contraven ional  a aleşilor locali, precum şi faptele s vârşite care au determinat 
luarea m surilor se aduc la cunoştin  atât autorit ii administra iei publice din 
care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de c tre organele 
care au dispus m surile respective. 

Art. 79. – (1) Pe întreaga durat  a mandatului, aleşii locali se  
consider  în exerci iul autorit ii publice şi se bucur  de protec ia prev zut  de 
legea penal . 

(2) De aceeaşi protec ie juridic  beneficiaz  şi membrii familiei – so ,  
so ie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urm reşte nemijlocit 
exercitarea de presiuni asupra alesului în leg tur  cu exercitarea mandatului s u. 
 
 
 
 
                                          Sec iunea a 2-a 
                                     Grupurile de consilieri 
 

Art. 80. – (1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în func ie de  
partidele sau alian ele politice pe ale c ror liste au fost aleşi, dac  sunt în num r 
de cel pu in 3. 

(2) ţonsilierii care nu îndeplinesc condi iile prev zute la alin. (1) pot  
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constitui un grup prin asociere. 
(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul  

deschis al majorit ii membrilor grupului. 
Art. 81 – Prevederile art. 80 alin (1) se aplic  şi consilierilor  

independen i. 
Art. 82. – În cazul fuzion rii, dou  sau mai multe partide, care sunt  

reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup 
distinct. 
 
                                        Sec iunea a 3-a 
                                  Drepturile aleşilor locali 
 
 

Art. 83. – (1) Pe timpul exercit rii mandatului de primar şi  
viceprimar, se suspend  contractul de munc  sau actul de numire a acestora în 
cadrul unei institu ii ori autorit i publice, respectiv la regii autonome sau la 
societ i comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unit ilor 
administrativ-teritoriale. 

(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munc  sau a  
actului de numire cadrele didactice, cercet torii ştiin ifici, ziarişti cu atestat 
profesional, oamenii de cultur  şi art . 

În func iile de inute de persoanele ale c ror contracte de  
munc  sau acte de numire au fost suspendate potrivit art. 83 alin. (1) pot fi 
numite sau angajate alte persoane, numai pe durat  determinat . 

 Func iile de conducere pot fi ocupate numai prin delegare, pe  
durata exercit rii mandatului de c tre titular. 

În cazul în care, pe durata exercit rii mandatului de c tre  
persoanele care ocup  func iile de aleşi locali prev zute la art. 83 alin. (1), au loc 
reorganiz ri ale persoanei juridice, acestea sunt obligate s  comunice persoanelor 
ale c ror contracte de munc  sau acte de numire au fost suspendate noile locuri 
de munc  stabilite, corespunz tor celor de inute de acestea, cu respectarea 
legisla iei în vigoare.  

Art. 84. – (1) La încetarea mandatului de primar şi de viceprimar  
persoanele în cauz  îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi  
contracte de munc  sau acte de numire. La stabilirea clasei şi gradului de 
încadrare se vor lua în calcul şi perioadele lucrate în func iile de demnitate 
public  alese. 

(2) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuz  reluarea  
activit ii în func ia de inut  anterior algerii, persoana în cauz  se va putea 
adresa instan ei de judecat  competente, cererea fiind scutit  de tax  de timbru 
judiciar. 

Art. 85. – Timp de 2 ani de la data încet rii mandatului persoanelor  
prev zute la art. 83 alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de 
munc  ori acestea nu pot fi eliberate din func ie pe motive ce nu le sunt 
imputabile. 

Art. 86. – La încetarea mandatului, primarul şi viceprimarul, care  
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îndeplinesc condi iile prev zute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, 
beneficiaz , la cerere, de calcularea sau, dup  caz, de recalcularea pensiei, 
luându-se în calcul şi indemniza iile lunare primite, în condi iile legii. 
         Art.87.-(1)Pe durata mandatului,primarul şi viceprimarul primesc o 
îndemniza ie lunar ,ca unic  form  de remunerare a activit ii func iei de 
primar,respectiv viceprimar,şi care reprezint  baza de calcul pentru stabilirea 
drepturilor şi obliga iilor care se determin  în raport cu venitul salarial.Primarul şi 
viceprimarul nu beneficiaz  de sporul de vechime în munc  şi nici de alte sporuri 
prev zute de lege. 
        (2)Durata mandatului constituie vechime în munc  şi în specialitatea 
studiilor absolvite.           

Art. 88. – Aleşii locali au dreptul de ini iativ  în promovarea actelor  
administative, individual sau în grup. 

Art. 89. – (1) Pentru participarea la lucr rile consiliului şi ale 
comisiilor de specialitate consilierii au dreptul la o indemniza ie de şedin . 

(2) Indemniza ia de şedin  pentru membrii consiliului, care  
particip  la şedin ele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi 
în cuantum de pân  5% din indemniza ia lunar  a primarului. 

(3) Num rul maxim de şedin e pentru care se poate acorda  
indemniza ia, potrivit alin. (2) este de o şedin   de consiliu şi o şedin  de comisie 
de specialitate pe lun . 

(4) Plata indemniza iilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se  
efectueaz  exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale. 

(5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor care le-au f cut  
în exercitarea mandatului, în condi iile legale. 

(6) Prevederile prezentului articol se aplic  în mod corespunz tor şi  
delegatului s tesc. 

Art. 90. – Primarul şi viceprimarul, au dreptul la indemniza ie  
lunar , stabilit  potrivit legii. De asemenea, au dreptul la decontarea, în condi iile 
legii, a cheltuielii legate de exercitarea mandatului. 

Art. 91. – Drepturile b neşti cuvenite aleşilor locali potrivit legii, pot  
fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri în condi iile legii. 

Art. 92. – ţonsilierii şi delegatul s tesc, care particip  la şedin ele de  
consiliu organizate în timpul programului de lucru, se consider  învoi i de drept 
f r  a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin potrivit legii, de la locul 
de munc . 

Art. 93.- (1) Primarul şi viceprimarul beneficiaz  de concediu de  
odihn , concedii medicale, concedii f r  plat , precum şi concedii pl tite în cazul 
unor evenimente familiate deosebite, potrivit legii. 

(2) Pentru a beneficia de concediu f r  plat  sau de concedii pl tite  
în cazul unor evenimente familiale deosebite, primarul are obliga ia de a informa, 
în prealabil, consiliul local, indicând durata acestora şi perioada în care vor avea 
loc. În cazuri de urgen , informarea se va face în prima şedin  de consiliu, 
organizat  dup  terminarea concediului. 

(3) ţoncediile f r  plat  sau pentru evenimentele familiale deosebite,  
precum şi durata acestora, în cazul viceprimarului, se aprob  de c tre primar. 

Art. 94. – Durata exercit rii mandatului de primar şi de viceprimar,  
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constituie vechime în munc  şi în specialitate şi se ia în calcul la promovarea şi la 
acordarea tuturor drepturilor b neşti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea 
şi la recalcularea pensiei. 

Art. 95. – Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate  
personal  sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din 
localitatea în care domiciliaz  în localitatea în care se desf şoar  şedin a 
consiliului local, sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea 
transportului. 

Art.96. – Aleşii locali beneficiaz  de plata cursurilor de preg tire,  
formare şi perfec ionare profesional  organizate de institu ii specializate, în 
decursul mandatului, conform hot rârii consiliului local. 

Art. 97. – (1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice  
informa ie de interes public nu poate fi îngr dit. 

               (2) Autorit ile administra iei publice centrale şi locale, institu iile,  
serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate s  
asigure informarea corect  a aleşilor locali, potrivit competen elor ce le revin, 
asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local. 

Art. 98. – (1) Dreptul de asociere este garantat aleşilor locali. 
               (2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivit ile  

locale, structurile asociative legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de 
c tre autorit ile administra iei publice centrale în toate problemele de interes 
local. 

Art. 99. – (1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali  
sunt obliga i s  prezinte, la prima şedin  ordinar  de consiliu, un raport privind 
deplas rile efectuate. 

În cazul primarului, viceprimarului şi consilierilor locali, termenul  
maxim de depunere a raportului este de 30 de zile. 

(2) În cazul nerespect rii prevederilor alin. (1), aleşii locali vor  
suporta cheltuielile deplas rii. 

 
                                Sec iunea a 4-a 
                         Obliga iile aleşilor locali 
 
Art. 100. – Aleşii locali, în calitate de reprezentan i ai colectivit ii  

locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea 
func iilor autorit ilor administra iei publice locale din care fac parte sau pe care 
le reprezint , cu bun -credin  şi fidelitate fa  de ar  şi de colectivitatea care i-a 
ales. 

Art. 101. – ţonsilierii locali sunt obliga i s  respecte ţonstitu ia şi  
legile rii, precum şi regulamentul de func ionare a consiliului, s  se supun  
regulilor de curtoazie şi disciplin  şi s  nu foloseasc  în cuvântul lor sau în 
rela iile cu cet enii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase. 

Art. 102. – Aleşii locali sunt obliga i s  men ioneze expres situa iile  
în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care 
interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite 
participarea la vot a consilierului. 

Art. 103. – Aleşii locali sunt obliga i la probitate şi discre ie  
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profesional . 
Art. 104. – Aleşii locali sunt obliga i s  dea dovad  de cinste şi  

corectitudine; este interzis alesului local s  cear , pentru sine sau pentru altul, 
bani, foloase materiale sau alte avantaje. 

Art. 105. – (1) Aleşii locali au obliga ia de a aduce la cunoştin   
cet enilor toate faptele şi actele administrative ce intereseaz  colectivitatea local . 

                 (2) Aleşii locali sunt obliga i ca, în exercitarea mandatului, s   
organizeze periodic, cel pu in o dat  pe trimestru, întâlniri cu cet enii, s  acorde 
audien e şi s  prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la 
întâlnirea cu cet enii. 

                 (3) ţomisiile de specialitate sunt obligate s  prezinte consiliului  
raport anual de activitate, care va fi f cut public prin grija secretarului comunei . 

Art. 106. – (1).Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfec iona preg tirea  
în domeniul administra iei publice locale, urmând cursurile de preg tire, formare 
şi perfec ionare organizate în acest scop de institu iile abilitate. 
                           (2).Aleşii locali au obliga ia de a participa la cel pu in un curs de 
preg tire în domeniul administra iei publice locale,în decursul primului an de 
mandat. 
                           (3).Se excepteaz  de la prevederile alin.(2) aleşii locali care au 
de inut anterior un alt mandat de consilier  local,consilier jude ean,primar sau au 
exercitat func ia de prefect,au fost func ionari publici,au de inut un mandat de 
parlamentar sau au studii economice,juridice sau administrative. 

Art. 107. –(1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucr rile consiliului 
 sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situa iile prev zute în 
regulamentul de func ionare. 

(2) Nu se consider  absent consilierul care nu particip  la lucr ri  
întrucât se afl  în îndeplinirea unei îns rcin ri oficiale, precum şi în alte cazuri 
stabilite prin regulamentul de func ionare a consiliului. 
          

Art. 108. – Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de aceast   
calitate în exercitarea unei activit i private. 

Art. 109. – (1) Primarul ,consilierii locali şi  viceprimarul sunt obliga i  s    
depun  declara ia de avere şi interese în termen de 15 zile de la validare,respectiv 
alegere în cazul viceprimarului, la persoana  desemnat  în acest scop. 
                          (2) Declara iile de avere şi interese se reactualizeaz  anual pân  
la data de cel târziu 15 iunie pentru anul fiscal anterior,sub condi iile sanc iunilor 
prev zute de Legea nr.176/2010 . 

                 (3) Prevederile legale în vigoare privitoare la declara ia de avere şi 
interese se aplic  în mod corespunz tor. 

 
                                       Sec iunea a 5-a 
                               R spunderea aleşilor locali 
 

Art. 110. – Aleşii locali r spund, în condi iile legii, administrativ, 
civil sau penal, dup  caz, pentru faptele s vârşite în exercitarea atribu iilor ce le 
revin. 

Art. 111. – (1) ţonsilierii r pund în nume propriu pentru activitatea  
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desf şurat  în exercitarea mandatului precum şi solidar, pentru activitatea 
consiliului din care fac parte şi pentru hot rârile pe care le-au votat. 

(2) În procesul – verbal al şedin ei consiliului va consemnat  
rezultatul votului iar, la cererea consilierului, va men iona în mod expres votul 
acestuia.  

Art. 112. – (1) Înc lcarea de c tre consilieri a prevederilor Legii nr.  
215/2001,republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, a prevederilor 
Legii privind Statutul aleşilor locali şi regulamentului de organizare şi func ionare 
a consiliului atrage aplicarea urm toarelor sanc iuni: 

a). avertismentul; 
b). chemarea la ordine; 
c). retragerea cuvântului; 
d). eliminarea din sala de şedin ; 
e).excluderea temporar  de la lucr rile consiliului şi comisiei de specialitate; 
f). retragerea indemniza iei de şedin , pentru 1-2 şedin e. 

         (2) Sanc iunile prev zute la alin. (1) lit. a)-d) se aplic  de c tre preşedintele 
de şedin , iar cele de la alin. 1 lit. e). şi f). de c tre consiliu, prin hot râre. 

(3) Pentru aplicarea sanc iunilor prev zute la alin. 1 lit. e). cazul se  
va transmite comisiei de specialitate ce are în obiectul de activitate şi aspectele 
juridice, acesta reprezentând un raport întocmit pe baza cercet rilor efectuate, 
inclusiv a explica iilor furnizate de cel în cauz . 

Art. 113. – La prima abatere, preşedintele de şedin  atrage aten ia  
consilierului în culp  şi îl invit  s  respecte regulamentul. 

Art. 114. – (1) ţonsilierii care nesocotesc avertismente şi invita ia   
preşedintelui şi continu  s  se abat  de la regulament, precum şi cei care încalc  
în mod grav, chiar pentru prima dat , dispozi iile regulamentului vor fi chema i la 
ordine. 

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedin . 
Art. 115. –(1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat  

de c tre preşedinte s  îşi retrag  sau s  explice cuvântul ori expresiile care au 
generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sanc iunii. 

(2) Dac  expresia întrebuin at  a fost retras  ori caz explica iile date  
sunt apreciate de preşedinte satisf c toare, sanc iunea nu se mai aplic . 

Art. 116 – În cazul în care dup  chemarea la ordine un consilier  
continu  s  se abat  de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar 
dac  persist , îl va elimina din sal . Eliminarea din sal  echivaleaz  cu absen a 
nemotivat  de la şedin . 

Art. 117. – (1) În cazul unor abateri grave, s vârşite în mod repetat,  
sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanc iunea excluderii 
temporare a consilierului de la lucr rile consiliului şi ale comisiilor de specialitate.  

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilit  de comisia de specialitate care  
are în obiectul de activitate aspecte periodice, în cel mult 10 zile de la sesizare. 

Art. 118. – Excluderea temporar  de la lucr rile consiliului şi ale   
comisiilor de specialitate nu poate dep şi dou  şedin e consecutive. 

Art. 119. – Excluderea de la lucr rile consiliului şi ale comisiilor de  
specialitate are drept consecin  neacordarea indemniza iei de şedin  pe perioada 
respectiv . 
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Art.120. – În caz de opunere, interzicerea particip rii la şedin e se  
execut  cu ajutorul for ei publice puse la dispozi ie preşedintelui. 

Art. 121. – (1) Sanc iunile prev zute la art. 112 alin. (1) lit. e) şi f) se 
aplic  prin hot râre adoptat  de consiliu cu votul a cel pu in dou  treimi din 
num rul consilierilor în func ie.  

(2) Pe perioada aplic rii sanc iunii, consilierii în cauz  sunt scoşi din  
cvorumul de lucru. 

Art. 122. – Pentru men inerea ordinii în şedin ele comisiilor de  
specialitate, preşedin ii acestora au acelaşi drepturi ca şi preşedintele de şedin . 
Aceştia pot aplica sanc iunile prev zute la art. 112 alin. (1) lit. a)-d. 

Art. 123. – (1) Pentru abateri grave şi repetate, s vârşite în  
exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauz  li se pot aplica 
urm toarele sanc iuni: 

a). Mustrare;  
b). avertisment; 
c). diminuarea indemniza iei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni; 
d). schimbarea din func ie. 
2). Sanc iunile prev zute la alin. (1) lit. a), b).şi c) se aplic , prin  

hot râre a consilului, la propunerea motivat  a primarului. Motivele care justific  
propunerea de sanc ionare vor fi aduse la cunoştin  consilierilor cu cel pu in 5 
zile înaintea şedin ei. 

(3) În cazul sanc iunilor prev zute la alin. (1) lit. a), b) şi c) hot rârea 
se adopt  cu votul deschis al majorit ii consilierilor în func ie. 
          (4) Schimbarea din func ie a viceprimarului se poate face de ţonsiliul 
local,prin hot râre adoptat  cu votul majorit ii consilierilor în func ie,la 
propunerea primarului sau a unei treimi din num rul consilierilor locali în 
func ie.  

(5) La eliberarea  din func ie se aplic  în mod corespunz tor  
prevederile Legii nr. 215/2001,republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare. 

Art. 124. – Împotriva sanc iunii prev zute la art. 123 alin. (1) lit. c) 
şi d). persoana în cauz  se poate adresa instan ei de contencios administrativ 
competente. Procedura prealabil  nu este obligatorie. 
Art. 125. – (1).Mandatul de consilier se suspend  de drept numai  în cazul  în care 
acesta a fost arestat preventiv.M sura arest rii preventive se comunic  de îndat  
de c tre instan a de judecat  prefectului care,prin ordin,constat  suspendarea 
mandatului. 
          (2).Suspendarea dureaz  pân  la încetarea situa iei prev zute la 
alin.1.Ordinul de suspendare se comunic  de îndat  consilierului local. 
          (3).În cazul în care consilierul local al c rui mandat a fost suspendat a fost 
g sit nevinovat,acesta are dreptul la desp gubiri în condi iile legii.  

  
 
 
                                         Sec iunea a 6-a 
                               Declara iile de avere şi interese 
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Art. 126. –  Aleşii locali sunt obliga i s  îşi fac  publice averea şi interesele 
prin declara ia de avere şi interese în conformitate cu prevederile Legii 
nr.176/2010,potrivit modelelor legale. 
Art. 127. – Aleşii locali au un interes personal într-o anumit   

problem , dac  au posibilitatea s  anticipeze c  o decizie a autorit ii publice din 
care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau 
pentru: 

a). so , so ie, rude sau afini pân  la gradul al doilea inclusiv, 
b). orice persoan  fizic  sau juridic  cu care au rela ie de 

angajament, indiferent de natura acestuia; 
c). o societate comercial  la care de in calitatea de asociat unic,  

func ia de administrator sau de la care ob in venituri; 
d). o alt  autoritate din care fac parte; 
e). orice persoan  fizic  sau juridic , alta decât autoritatea din care  

fac parte, care a f cut o plat  c tre aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale 
acestora; 

f). o asocia ie sau funda ie din care fac parte. 
Art. 128. – În declara ia privind interesele personale, aleşii locali vor  

specifica: 
a). Calitatea de asociat sau ac ionar la societ i comerciale,comanii 
na ionale,institu ii de credit,grupuri de interes economic,precum şi membru 
în asocia ii,funda ii sau alte organiza ii neguvernamentale; 
b). Func ia de conducere în organele de conducere,administrare şi control 
ale societ ilor comerciale,regiilor autonome,companiilor/societ ilor 
na ionale,institu iilor de credit,grupurilor de interes economic,asocia iilor 
sau funda iilor ori ale altor organiza ii neguvernamentale; 
c). ţalitatatea de membru în cadrul asocia iilor profesionale şi/sau 
sindicale;  
d)calitatea de membru în organele de conducere,administrare şi 
control,retribuite sau neretribuite,de inute în cadrul partidelor 
politice,func ia de inut  şi denumirea partidului politic. 
  
Art. 129. – (1)ţonsilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi  

adoptarea de hot râri dac  au un interes personal în problema supus  dezbaterii. 
(2) În situa iile prev zute la alin. (1), consilierii locali sunt obliga i s   

anun e, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema 
respectiv . 

(3) Anun area interesului personal şi ab inerea de la vot se  
consemneaz  în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedin ei. 

Art. 130. – Registrul declara iilor de interese şi cel al declara iilor de avere 
au caracter public, putând fi consultate de c tre orice persoan , în 
condi iile prev zute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informa iile de interes public. 
Art. 131. – (1) Declara ia privind interesele personale se depune  

dup  cum urmeaz : 
a). în termen de 15 zile de la data declar rii consiliului ca legal  

constituit, în cazul consilierilor locali; 
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b). în termen de 15 zile de la depunerea jur mântului, în cazul  
primarilor; 

c). în termen de 15 zile de la alegere, în cazul  viceprimarilor. 
Art. 132. – (1) Aleşii locali au obliga ia s  reactualizeze declara iile de avere 
şi interese în fiecare an,dar nu mai târziu de 15 iunie a fiec rui an,pentru 
anul fiscal anterior. 
Art. 133. – Hot rârile adoptate cu nerespectarea dispozi iilor art. 

129 sunt nule de drept, potrivit dispozi iilor art. 46 alin. (2) din legea nr. 
215/2001, republicat ,cu modific rile şi complet rile ulterioare. 

Art. 134. – (1) Nerespectarea datelor de depunere a declara iei de avere şi 
interese în termenul prev zut atrage r spunderea celor vinova i conform 
Legii nr.176/2010. 
(2) Declara iile de avere şi interese reprezint  acte personale şi 
irevocabile,putând fi rectificate numai în condi iile prev zute de Legea 
nr.176/2010. 
(3)Declara ia de avere se face în scris,pe proprie r spundere ,şi cuprinde 
bunurile proprii,bunurile comune şi cele de inute în indiviziune precum şi 
cele ale copiilor afla i în între inere. 
(4)În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului sau a 
încet rii activit ii,persoanele prev zute de lege au obliga ia s  depun  o 
nou  declara ie de avere şi o nou  declara ie de interese. 
Art. 135. – Fapta aleşilor locali de a face declara ii privind interesele 
personale sau declara ii privind averea,care nu corespund 
adev rului,constituie infrac iunea de fals în declara ii şi se pedepseşte 
potrivit Codului penal. 

 
                                               CAPITOLUL VIII 
                               Aparatul permanent al Consiliului local 
 
 

Art. 136. – (1) Pentru buna organizare a lucr rilor consiliului local,  
precum şi pentru solu ionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea 
un post cu activitatea permanent , pe care va fi încadrat, prin hot râre, persoane 
care au studii superioare, de regul  juridice sau administrative. 

(2) Func iile pe care vor fi încadrate persoanele prev zute la alin. (1)  
se stabilesc prin hot râre a consiliului local, iar selec ionarea acestor persoane se 
face pe baz  de concurs sau examen organizat în condi iile legii. ţomisia de 
concurs se stabileşte de consiliul local. 

Art. 137. – Salarizarea persoanelor prev zute la art. 137 se face potrivit legii 
salariz rii personalului pl tit din fonduri publice. 
Art. 138. – (1) Ap rarea intereselor consiliului local în fa a  

instan elor de judecat  se face de persoanele angajate, potrivit art. 137, dac  
acestea au preg tirea profesional  corespunz toare, sau de un ap r tor ales, în 
m sur  în care asisten a juridic  nu poate fi asigurat  altfel. ţheltuielile se 
suport  din bugetul local. 

(2). În situa iile prev zute la alin. (1) împuternicirea se semneaz  de  
preşedintele de şedin . 
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Art. 139. – (1) Personalului angajat potrivit art. 137 nu i se aplic  
prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, cu 
modific rile ulterioare, acesta urmând a-şi desf şura activitatea pe baz  de 
contract de munc . 
(3) Persoanele încadrate pe posturile create potrivit art. 137 îşi  

desf şoar  activitatea sub coordonarea secretarului unit ii administrativ-
teritoriale şi colaboreaz  cu acesta la preg tirea şedin elor consiliului local, 
asigurarea document rii şi inform rii consilierilor, întocmirea şi difuzarea c tre 
aceştia a dosarelor de şedin  şi a oric ror alte materiale. 
 
 
 
                                          CAPITOLUL IX 
                                         ALTE DISPOZI II  
                           DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL  
 

Art. 140. – (1) Consiliul local se dizolv  de drept sau prin referendum local. 
ţonsiliul local se dizolv  de drept: 
a).în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de dou  luni consecutiv,deşi 
a fost convocat conform prevederilor legale. 
b).în cazul în care nu a adoptat în trei şedin e ordinare consecutive nicio 
hot râre. 
c).în situa ia în care num rul consilierilor locali se reduce sub jum tate 
plus unu şi nu se poate completa prin suplean i. 

                          (2).Primarul,viceprimarul,secretarul comunei sau orice alt  
persoan  interesat  sesizeaz  instan a de contencios administrativ cu privire la 
cazurile prev zute la alin.(1).Instan a analizeaz  situa ia de fapt şi se pronun  cu 
privire la dizolvarea consiliului local.Hot rârea instan ei este definitiv  şi se 
comunic  prefectului. 
                          (3).Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum 
local,organizat în condi iile legii.Referendumul se organizeaz  ca urmare a cererii 
adresate în acest sens prefectului de cel pu in 25 % din num rul cet enilor cu 
drept de vot înscrişi pe listele electorale ale comunei. 
                          (4).ţheltuielile privind organizarea referendumului prev zut la 
alin.(3) se suport  din bugetul local. 
                          (5).Referendumul local este organizat,în condi iile legii,de c tre o 
comisie numit  prin ordin al prefectului,compus  dintr-un reprezentant al 
prefectului,câte un reprezentant al primarului,al consiliului local şi al consiliului 
jude ean şi un judec tor de la judec toria în a c rei jurisdic ie se afl  unitatea 
administrativ-teritorial  în cauz .Secretariatul comisiei este asigurat de institu ia 
prefectului. 
                           (6).Referendumul este valabil dac  s-au prezentat la urne cel 
pu in jum tate plus unul din num rul total al locuitorilor cu drept de 
vot.Activitatea consiliului înceteaz  înainte de termen dac  s-au pronun at în 
acest sens cel pu in jum tate plus unu din num rul total al voturilor valabil 
exprimate. 
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                           (7).Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu 
local se face de Guvern,la propunerea prefectului.Alegerile se organizeaz  în 
termen de maximum 90 de zile de la r mânerea definitiv  şi irevocabil  a hot rârii 
judec toreşti prin care s-a constatat diszolvarea consiliului local sau,dup  caz,de 
la validarea rezultatului referendumului. 
                          (8).Pân  la constituirea noului consiliu local,primarul sau,în 
absen a acestuia,secretarul comunei va rezolva problemele curente ale 
comunei,potrivit atribu iilor ce îi revin,potrivit legii. 
                          (9).Consiliile locale pot organiza,din proprie ini iativ  sau din 
ini iativa primarului,dup  caz,comisii mixte formate din consilieri 
locali,func ionari publici şi al i specialişti,pe perioad  determinat .ţomponen a 
comisiilor mixte,obiectivele şi perioada de desf şurare a activit ii acestora se 
stabilesc prin hot râre a consiliului local. 

 
Art. 141. – Prevederile prezentului regulament se completeaz , de  

drept, cu cele ale Legii administra iei publice locale nr. 215/2001,republicat , cu 
complet rile ulterioare şi Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 
         Art..142. – Adoptarea sau modificarea Regulamentului de organizare şi 
func ionare a consiliului local se face cu votul a dou  treimi din num rul total al 
consilierilor locali în func ie. 
 
Preşedinte de şedin , 
   Mihai Kosztandi 
                                                                               ţontrasemneaz , 
                                                                                      Secretar, 
                                                                                    Ioan Tiriteu 
 
 
 
 

 


