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HOTARARE
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE Sf FUNCTIONARE
AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADUNA T1

Consiliul Local al comunei Aduna\i. jude!ul Prahova, Tntrunit in

~edin!a

extraordinara in data de 05.07.2016;

Avand Tn vedere:
expunerea de motive a Primarului localita!ii Adunali prin care se propune aprobarea Regulamentului de
organizare ~i func!ionare a Consilului Local al comunei ADUNATI;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Aduna!i. judejul Prahova;
in baza prevederilor :
art.36 alin.3 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrajia publica !ocala, republicata. cu modificarile
completarile ulterioare;
modificarile

~i

~i

OGR nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru orientativ de func!ionare a consiliilor locale, cu
completarile ulterioare;
Legii nr.393/2004 privind Statutul

ale~ilor

locali, republicata;

Legii nr.52/2003 privind transparen!a decizionala in administrajia publica,republicata;
in temeiul Legii art.45 alin.1 din Lege a nr.215/2001 , privind administrajia publica local a , republicata, cu
modificarile ~i completarile ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADUNATI adopta prezenta hotanire:
Art.1. Aproba Regulamentul de organizare ~ i funclionare al Consiliului Local al comunei Adunaji, conform anexei
nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Hotararea Consilului Local Adunali nr.21/2012 se abroga incepand cu data intrarii in vigoare a prezente1
hotarari.
Art.3. Prezenta hotarare se va aduce Ia cunostiinja publica persoanelor

~i

institu!iilor interesate prin grija

secretarului comunei f.dunali.

ASEMNEAzA,

NICOLAES~

ECRETAR,
TERMENTU

ADUNATI, 05.07.2016
NR. 30
Nr. consilieri in functie

11

Nr. consilieri prezenti

11

Nr. voturi pentru

11

Nr. voturi contra

-

Nr. voturi abtinere

-

Anexa nr.1 Ia HCL ADUNA T1 NR. 30/05.07. 2016
REGULAMENT
de organizare si funcfionare a Consiliului Local a/ comunei Adunati
CAP./ CONSTTTUIREA CONSIJULU/ LOCAL

Art.1.(1 )Constituirea consiliului local se face, in termen de 20 de zile de Ia data desf~~ur~rii alegerilor,dupa
indeplinirea prevederilor art.38.alin.1 din Legea 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a
Ia ~edinta
de
campaniilor electorale,
republicata.Convocarea
consilierilor declarati ale~i.
constituire a consiliului , se face de catre prefect, prin ordin .
(2)$edinta este legal constituita daca participa eel putin doua treimi din num~rul
consilierilor ale~i. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza in acelea~i
conditii peste 3 zile Ia convocarea prefectului. Daca nici Ia a doua convocarea reuniunea nu este legal
constituita ,se va proceda Ia noua convocare de catre prefect ,peste alte 3 zile, in acelea~i conditii.
(3)1n situatia in care consiliul local nu se poate reuni nici Ia aceasta ultima convocare, din cauza
absentei,fara motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor
ale~i care au lipsit nemotivat de Ia cele 3 convoc~ri anterioare, daca acesteia nu pot fi inlocuiti de supleantii
inscrisi pe listele de candidati respective, organizandu-se alegeri pentru completare , in termen de 30 zile, in
conditiile Legii privind alegerea autoritatiilor publice locale.
(4)0rdinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi
atacat de cei in cauza Ia instanta de contecios administativ , in termen de 5 zile de Ia comunicare.
Hotararea instantei este definitiva si irevocabila.
(5}Absenta consilierilor de Ia sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca
aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut imposibila prezenta
acestora ,a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu sau a unor evenimente de fof1a majora.
Art.2.La ~edinta de constituire legal intrunit~ poate participa si primarul care a fost declarat ales, chiar daca
procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.
Art.3.(1 )$edinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia, care il
invita pe eel mai in varsta dintre consilieri, precum si pe cei 2 asistenti ai acestuia sa preia
conducerea lucr~rilor ~edintei . Asistenti ai pre~edintelui de varsta vor fi desemnati cei mai tineri
consilieri.
(2)Dup~
preluarea conducerii ~edintei se ia o pauza , in timpul c~reia se constituie
grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului ale~ilor locali, iar secretarul unit~tii adm inistrativteritoriale prezint~ pre~edintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consi lierilor declarati
ale~i si pe cele ale supleantilor lor, a~a cum acestea au fost primite de Ia biroul electoral de circumscriptie.
Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor ale~i care ocupa functii incompatibile, potrivit legii,
cu calitatea de consilier.
(3)Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosaru l
acestuia va fi insotit de optiunea scrisa pentru una dintre cele doua functii.
(4)Prevederile alin. (3}se aplica numai in cazul in care procedura de validare a
mandatului primarului a fost finalizata.
Art.4.(1 )La reluarea lucrarilor consilierii declarati ale~i vor alege prin vot desch is, exprimat
prin ridicare de maini, o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri local i. Numarul
membrilor comisiei se stabile~te prin vot deschis, Ia propunerea pre~edintelui de varsta. Comisia
este aleasa pe intreaga durata a mandatului.
2)Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de
consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Num~rul de locuri cuvenite fiec~rui grup se determina
in functie de num~rul de mandate obtinute de grupul in cauza.
(3)Aiegerea membrilor com isiei de validare se face individual, prin votul deschis al majoritatii
consilierilor prezenti Ia ~edinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in hot~rarea nr. 1.
Art.5. Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un pre~ed i nte si un secretar, cu
respectarea procedurii de vot prevazute Ia art. 4 alin . (3).
Art.6.(1 )Dup~ alegerea comisiei de validare pre~edintele dispune o noua pauza, in timpul c~reia va fi
examinata de c~tre comisie legalitatea alegerii fiec~rui consilier, pe baza dosarelor prezentate de
pre~edintele de varsta , si se elaboreaz~ propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. In acest
scop se incheie un proces-verbal al c~rui model este prezentat in anexa nr. I.
(2)Daca primarul, al c~rui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de
primar sau daca consilierii care detin functii incompatibile opteaza in scris pentru renuntarea Ia functia de
consilier, va fi examinat, in vederea valid~rii, dosarul supleantului, respectiv supleantilor de pe aceea~ i lista,
in ordinea in care cei in cauza au fost inscri~i pe lista de candidati.
(3)1nvalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceasta a
constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca
alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral, potrivit prevederilor
Legii nr.67/2004 . lnvalidarea mandatului se va propune si in cazurile prevazute Ia alin . (2).

( 4)Exercitarea votului se face intr-o cabin a special amenajata, putandu-se folosi, Ia
alegere, una dintre urmatoarele modalitati:
a.fiecare consilier prime~te un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor
candidatilor. lntrand in cabina, din lista candidatilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele
tuturor candidatilor pe care consilierul nu dore~te sa ii aleaga.
b.pe buletin va ramane nebarat numele consilierului sau, dupa caz, al consilierilor pe care dore~te sa
il/sa ii aleaga votantul;pe buletinul de vot se scrie cuvantul "DA" in dreptul numelui/numelor celui/celor pe
care dore~te sa illsa ii voteze;
c.alte modalitati, Ia alegerea consiliului.
(5)Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritatii consilierilor in
functie.
(6)Pe durata exercitarii mandatului,viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local,fara a
beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.
(7)1n situatia in care nu s-a Tntrunit majoritatea prevazuta Ia alin. (5), se organizeaza un
al doilea tur de scrutin , in aceea~i ~edinta , Ia care vor participa candidatii situati pe primele doua
locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obtinut eel mai
mare numar de voturi.
Art.12. In caz de balotaj se va proceda Ia un nou tur de scrutin , Ia care vor participa numai candidatii care
se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales candidatu;l care a obtinut cele mai multe voturi.
Art.13. Alegerea viceprimarului va fi consemnata in hotararea nr. 5 a consiliului local.
Art.14.Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul in care
mandatul consiliului local Tnceteaza Tnainte de expirarea duratei normale de 4 ani, Tnceteaza de drept si
mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.
Art.15.(1) Pentru abateri grave si repetate ,savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar se pot aplica
urmatoarele sanctiuni :
a. mustrare
b. avertisment
c. diminuarea indemnizatiei cu 5-10% pe timp de 1-31uni.
d.eliberarea din functie
(2)Sanctiunile prevazute Ia alin.1 lit. .a si b. se aplica prin hotarare a consiliului,la propunerea motivata
a primarului. Motivele care justifica propunerea de sanctionare vor fi aduse Ia cunostiinta consilierilor cu eel
putin 5 zile inaintea ~edintei.
(3)1n cazul sanctiunilor prevazute Ia alin .1 lit. a si b , hotararea se adopta cu votul deschis al majoritatii
consilierilor in functie,iar in cazul sanctiunilor prevazute Ia lit.c si lit. d cu votul secret a eel putin doua treimi
din numarul consilierilor in functie.
(4)Aplicarea sanctiunilor prevazute Ia art.15 alin.1.1it c si d poate fi facuta numai daca se face dovada
ca viceprimarul a Tncalcat Constitutia,celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale unitatii
administrativ teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ teritoriala.
(5)impotriva sanctiunii prevazute Ia art.15 alin.1 lit c si d persoana in cauza se poate adresa instantei
de contecios administrativ competente . Procedura prealabila nu este obligatorie.
SECTIUNEA a 3-a.Comisiile de specialitate
Art.16(1 )Dupa constituire consiliul local stabile~te si organizeaza comisii de specialitate pe principalele
domenii de activitate.
(2)Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea
acestora si numarul de membri, care va fi Tntotdeauna impar, se stabilesc de catre consiliul local,
in functie de specificul activitatii din fiecare unitate administrativ-teritoriala ,iar principalele
domenii de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevazute in anexa nr.2
(3)Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(4) Comisiile de specialitate isi aleg cate un pre~edinte si un secretar.
Art.17( 1)Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau
hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti .
(2)Comisia poate invita sa participe Ia ~edintele sale speciali~ti din cadrul aparatului
propriu al consiliului local sau din afara acestuia , in special de Ia unitatile aflate in subordinea
consiliului. Au dreptul sa participe Ia ~edintele comisiei si consilierii care au facut propunerile ce
stau Ia baza lucrarilor comisiei.
(3)$edintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice. Comisia poate invita si alte
persoane care sa participe Ia dezbatere.
(4)Comisia poate hotarT ca unele ~edinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se
desfa~oare cu u~ile Tnchise.
Art.18(1)Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau consi lierilor independenti in fiecare
comisie de specialitate se stabi le~te de catre consiliul local, in functie de ponderea acestora in cadrul
consiliului.
(2)Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor
independenti, de catre consiliu, avandu-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor

sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul,respectiv raportul.
hoU'Iri organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare,
Ia propunerea consilierilor sau a primarului.
(2)Componenta nominala a comisiilor prevazute Ia alin . (1), obiectivele si tematica
activitatii acestora, perioada in care vor Iuera si mandatul lor se stabilesc prin hotar~re a
consiliului local.
(3)Comisia de analiza si verificare va prezenta consiliului local, Ia termenul stabilit de
aceasta , raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca
este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau
verificarii.
Art.30.0peratiunile desfa~urate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si
denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui
grup de consilieri sau consilieri independenti. precum si componenta nom inala a acestora se stabilesc prin
hotar~rea nr. 6 a consiliului local.
Art.29(1 )Consiliul local poate

SECTIUNEA a 4-a. Alte dispozitii
Art.31.(1 )Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului de catre pre~edintele de ~edinta se
trece Ia ceremonia de depunere a juram~ntului de catre primar, daca procedura de validare a
mandatului acestuia a fost finalizata. In acest scop judecatorul sau alta persoana desemnata de
pre~edintele judecatoriei prezinta in fata consiliului local hotar~rea de validare.
(2)Dupa prezentarea hotar~rii de validare primarul va depune juram~ntul prevazut Ia alin.
(1) al art. 8, folosindu-se procedura stabilita in acela~i text.
Art.32.(1 )Dupa depunerea juram~ntului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.
(2)Primarul va ocupa in sala de ~edinte un loc distinct.
(3)Daca Ia lucrarile consiliului participa prefectul, pre~edintele consiliului judetean sau
reprezentantii acestora, ace~tia vor ocupa un loc distinct.
Art.33.Primarul participa Ia ~edintele consiliului si are dreptul sa i~i exprime punctul de vedere asupra
tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod
obligatoriu, in procesul-verbal de ~edinta .
Art.34.(1 )Secretarul comunei participa in mod obligatoriu Ia ~edinte le consiliului. Secretarului ii revin
urmatoarele atributii principale privitoare Ia ~edintele consiliului local:
a.asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, Ia cererea primarului sau a
eel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;
b. asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;
c. efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii Ia ~edinte a consilierilor;
d.numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta pre~edinte l ui de
~edinta ;

e.informeaza pe pre~edintele de ~edinta cu privire Ia cvorumul necesar pentru adoptarea
fiecarei hotar~ri a consiliului local;
f.asigura intocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune Ia dispozitie consilierilor
~edinte
procesul-verbal,
respectiv
stenograma dactilografiata a
~edintei
inaintea fiecarei
anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului;
semnarea si
g.asigura intocmirea dosarelor de ~edinta . legarea, numerotarea paginilor,
~tampilarea acestora;
h . urmare~te ca Ia deliberare si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii
care se incadreaza in dispozitiile art. 47 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 . II
informeaza pe pre~edintele de ~edinta cu privire Ia asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile
prevazute de lege in asemenea cazuri;
i.prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire Ia legalitatea unor proiecte de
hotar~ri sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului, daca este cazul, refuza sa contrasemneze
hotar~rile pe care le considera ilegale;
j .contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotar~rile consiliului local pe care
le considera legale;
k.poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a ~edintelor ordinare ale
consiliului local;
l.acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfa~urarea activitatii, inclusiv Ia
redactarea proiectelor de hotar~ri sau Ia definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea
obligatii revin si aparatului propriu al consiliului local.
(2)Secretarul indepline~te orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si
functionare a consiliului sau insarcinari date de consiliul local privitoare Ia buna organizare si desfa~urare a
~edintelor consiliului.

Art.43.1n cazul in care desfa~urarea lucrarilor este perturbata, pre~edintele de ~edinta poate intrerupe

dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite de Statutul ale~ilor locali in competenta sa ori poate propune
consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare.
Art.44.(1 )Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii
putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun
votului consiliului in ordinea formularii lor.Daca s-a adoptat un amendament,celelalte se
socotesc respinse fara a se mai supune votului.
(2)Dezbaterile din ~edinta publica se consemneaza intr-o minuta .
(3)Minuta ~ed intei publice, incluzand si votul fiecarui consilier, cu exceptia cazurilor in care s-a hotarat
vot secret, va fi afi~ata Ia sediul consiliului local si publicata in site-ul propriu.
(4)Minutele ~edintelor publice se arhiveaza prin grija responsabilulu i pentru relatia cu
societatea civila. Atunci cand se considera necesar, cu aprobarea consiliului local, ~edintele
publice pot fi Tnregistrate.
(5)fnregistrarile ~edintelor publice ale consiliului local, vor fi facute publice, Ia cerere, in conditiile Legii
nr. 544/2001 .
(6)Primarul comunei va prezenta public un raport anual privind transparenta decizionala, care va
cuprinde elementele specificate Ia art. 12 din Legea nr. 52/2003.
SECTIUNEA a 2- Elaborarea proiectelor de hotarari
Art.45.(1 )In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotarari, consiliul local are obligatia sa publice
un anunt referitor Ia aceasta actiune in site-ul propriu, sa-1 afi~eze Ia sediul propriu , intr-un spatiu accesibi l
publicului , si sa- I transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Proiectele de hotarari vor fi
transmise tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.
(2)Anuntul va fi adus Ia cuno~tinta publicului cu eel putin 30 de zile inainte de supunerea spre
analiza, avizare si adoptare de catre organele in drept. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o
expunere de motive sau , dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea proiectului de hotarare, textul
complet al proiectului precum si termenul limita, locul si modalitatea in care, cei interesati pot trimite in scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare.
(3)Anuntul referitor Ia elaborarea unui proiect de hotarare cu relevanta asupra mediului de afaceri se
transmite de catre consiliullocal asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constitu ite, pe domenii specifice
de activitate, in termenul prevazut Ia alin.(2). La publicarea anuntului se va stabili pe o perioada de eel putin
10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire Ia proiectul de hotarare sup us
dezbaterii publice.
(4 )Primarul comunei va desemna o persoana din cadrul institutiei, responsabila pentru relatia cu
societatea civila, care va primi propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire Ia proiectul
de hotarare propus.
(5)Proiectul de hotarare se transmite spre analiza si avizare de catre cei in drept, numai dupa
definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alin . (4).
(6)Primarul comunei este obligat sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public
proiectul de hotarare, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre
o alta autoritate publica.
(7)1n toate cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfa~oare in eel
mult 10 zile de Ia publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Consiliul local si primarul
trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare Ia proiectul de hotarare in discutie.
(8)Tn cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, supune
adoptarea de solutii imediate in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de
hotarare se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de lege.
(9)Dreptul Ia initiativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local apaftine primarului
,viceprimarului ,consilierilor sau a cetateniilor.
(10)Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate
cu normele de tehnica legislativa. In acest scop secretarul unitatii adm inistrativ teritoriale si
personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de
specialitate.
Art.46.(1 )Proiectele de hotarari se inscriu pe ordinea de zi a ~edintelor prin mentionarea titlulu i si a
initiatorului.
(2)Proiectele de hotarari se aduc Ia cuno~tinta consilieri lor de indata, cu indicarea
comisiilor carora le-au fast trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune
amendamente.
realizeaza
prin grija secretarului unitatii
(3)0peratiunile
prevazute Ia alin.(2) se
administrativ-teritoriale.

intr-un registru special, sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(2)Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.
CAP. 5.Dispozifii privind exercitarea mandatului de consilier

Art.60.(1 )Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie
care atesta calitatea de membru al consiliului,semnata de primar.
(2)Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calit<Wi lor de reprezentanti ale~i ai colectivitatii
locale,pe care au dreptul sa 1'1 poarte pe intreaga durata a mandatului.
(3)Modelul legitimatiei de consilier si eel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(4)Legitimatia si insemnul se pot pastra de catre consilierii locali,dupa incetarea mandantului,cu titlu
evocativ.
Art.61.(1 )Pentru participarea Ia ~edintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate
consilierii au dreptulla o indemnizatie de sedinta.
(2)1ndemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participa Ia ~edintele ordinare ale
consiliului si ale comisiilor de specialitate este de 5% din indemnizatia lunara a primarului.
(3)Numarul maxim se ~edinte pentru care se poate acorda indemnizatia este de o sedinta de
consiliul si 2 ~edinte de comisii de specialitate pe luna.
(4)Consilierul au dreptul Ia decontarea cheltuielilor pe care le-au facut in exercitarea mandatului,in
conditiile legii
(5)Consilierii locali care participa Ia ~edintele consiliului organizate in mod exceptional in timpul
programului de lucru,se considera invoiti de drept,fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin
potrivit legii ,de Ia locul de munca.
(6)Consilierii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire,formare si perfectionare profesionala
organizate de institutii specializate in decursul mandatului.
(?)Dreptul ale~ilor locali de a avea acces Ia orice informatie de interes public nu poate fi ingradit.
(8)Schimbarile survenite in activitatea consilierului, in timpul exercitarii mandatului, se aduc Ia
cuno~tinta consiliului local in eel mult 10 zile de Ia data producerii acestora.
Art.62.(1 )Participarea consilierilor Ia ~edintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate
este obligatorie.
(2)Consilierul nu poate lipsi de Ia ~edintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate
din care face parte, decat in cazul in care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv a pre~edintelui
comisiei, daca are motive temeinice.
Art.63.Consilierul local care absenteaza nemotivat Ia doua ~edinte consecutive va fi sanctionat, potrivit
prevederilor Statutului ale~ilor locali.
Art.64.Consilierul local poate demisiona anuntand in scris consiliul. Solutionarea cererii se va face in
conditiile si cu procedura stabilita potrivit prevederilor Statutului ale~ilor locali.
Art.65.Consilierii locali in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale,au indatorirea de a participa,pe
durata mandatului ,la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care parte sau pe
care le reprezinta,cu buna -credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.
Art.66.Consilierii locali sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii,precum si regulamentul de
functionare a consiliului sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor
sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase,ofensatoare ori calomnioase.
Art.67.Consilieri locali sunt obligati sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin
intereselor generale. In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial,consiliile locale pot
permite participarea Ia vot a consilierului.
Art.68. Consilierii locali sunt obligati Ia probitate si discretie profesionala .
Art.69.Consilierii locali sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine,este interzis alesului local sa
ceara,pentru sine sau pentru altul ,bani,foloase materiale sau alte avantaje.
Art.70 .(1 )Consilierii locali au obligatia de a aduce Ia cunostiinta cetatenilor toate faptele si actele
administrative ce intereseaza colectivitatea locala.
(2)Consilierii locali sunt obligati in exercitarea mandatului,sa organizeze periodic,cel putin o data pe
trimestru intalniri cu cetatenii,sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind
problemele ridicate Ia intalnirea cu cetatenii.
(3)Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte Consiliului in raport anual de activitate . care va fi
facut public prin grija secretarului comunei.
Art.71 .Consilierii locali au lndatorirea de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice
locale,urmand cursurile de pregatire ,formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile
abilitate .
Art.72.Consilieri locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activitati
private.
Art.73. Consilierii locali su nt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declarate pe propria
raspundere,depusa in dublu exemplar Ia secretarul comunei.
Art.74.(1 )Conslierii locali nu pot lua parte Ia deliberarea si adoptarea de hotarari daca au un interes
personal in problema supusa dezbaterii.

(2)Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de pre~ed inte ca
satisfacatoare,sanctiunea nu se mai aplica.
(3)1n cazul in care dupa chemarea Ia ordine un consilier continua sa se abata de Ia
regulament,presedintele ii retrage cuvantul ,iar daca persista va elim ina din sala .. Eiiminarea din sala
echivaleaza cu absenta nemotivata de Ia sedinta.
Art.85.(1 }In cazul unor abateri grave,savarsite in mod repetat sau al unor abateri deosebit de grave,consiliul
poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de Ia lucrarile consiliu lui si ale comisiilor de
specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in vedere obiectul de activitate
aspecte juridice,in eel mult 10 zile de Ia sesizare.
Art.86.Excluderea temporara de Ia lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depa~i doua
~edinte consecutive.
Art.87.Excluderea de Ia lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta
neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.
Art.88 . In caz de opunere,interzicerea participarii Ia ~edinte se executa cu ajutorul fortei publice puse Ia
dispozitia pre~ed intelui.
Art.89.(1 )Sanctiunile prevazute Ia art.81 alin .1.1it. e si f sea plica prin hotarare adoptata de consiliul local cu
votul a eel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
(2) Pe perioada aplicarii sanctiunii consilierii in cauza sunt sco~i din cvorumul de lucru.
Art.90.(1 )Pentru mentinerea ordinii in ~edintele comisiilor de special itate , pre~edintii acestora au acelea~i
drepturi ca si pre~edintele de sedinta.Acestia pot aplica sanctiunile prevazute Ia art.81 alin.1 lit. a-d .
(2)Anexele 1 $i 2 fac parte integranta din prezentul regulament.
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