ROMANIA
JUDETUL BACAU
U.A.T.COMUNA GURA VAII
CONSILIUL LOCAL
Sat Gura V6ii, Comuna Gura Vdii, Judetul Bacdu, Telefon:0371407500;fax:0372002112 email primariaquravaii@vahoo.com

HOTARAREA NR. 51 DIN 20 AUGUST 2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
a Gonsiliului Local Gura Vaii.
Consiliul Local al comunei Gura Vdii judelul Bacdu intrunit in gedinld ordinard

,in

data de Marti 20 August 2019;
Avdnd in vedere :

- Prevederile ar1. 632 din O.U.G nr.57 12019 privind Codul administrativ
prevede ca - in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului

care
cod,

consiliile locale au obligatia de a-gi revizui regulamentele de organizare si functionare

Vizind:
-Expunerea de motive a primarului 12489114.08.2019;
- Raportul de specialithte nr 12490t14.08.2019,
-Avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local
.

Luind in considerare:
-Prevederile art. 6 si art. 7 alin .13 din Legea nr. 5212003,

privind
nr. 2412002 privind

transparenta decizionala in administratia publica si ale Legii
normele de tehnica legislativa;
in temeiul dispozitiilor art.133 alin. (1) art. 136 alin.(1) , art. 139 alin. (1) din
Ordonan{a de urgenld nr. 57/2019 pentru jprobarea Codul administrativ

HOTARA$TE:
Art.1

-

Se aprobd Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local
conform anexei care face parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2. - Primarul comunei Gura Vdii judetul Baciu si Consilierii Locali din cadrul
Consiliului Local vor asigura executarea prevederilor prezentei hotirAri.
Art.3. La data intrdrii in vigoare a prezentei hotdrAri orice alte reglementiri
contrare se abrogi.
Art.4. - Prezenta hotirAre, se comunica.

-

-lnstitutiei Prefectului-judetul Bacau.
-Primarului comunei Gura Vaii, Mihalcea Valerica.
-Se va face publicS. prin afigare gi pe site-ul Primiriei comunei Gura Vaii judelul

Bacdu
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La gedin{a ordinard au particip$t tg consilieri locali care au votat astfel: voturi pentru-13
,abtineri -0 ,voturi impotriva-O ' '
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ANEXA LA HCL NR. 51 DIN 20 AUGUST 2019

REGULAMENT
de organizare si functionare a Consiliului local Gura Vaii
Prezentul Regulament de organizare si functionare a Consiliului local Gura Vdii a fost
intocmit si aprobat in temeiul dispoztiilor art. 632 din ORDONANTA DE URGENJA Nr.
5712019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ care prevede ca,in termen de 90 de
zile de la intrarea in vigoare a prezentului cod, consiliile locale au obliga[ia de a-gi revizui
regulamentele de organizare gi func(ionare.

CAPITOLUL I Constituirea consiliului local

Art.1 Consiliul local se compune din consilieri locali alegi in condiliile stabilite de legea
pentru alegerea autoritdtilor administratiei publice locale.
Art.2 (1)Numirul membrilorfiecirui consiliu local se stabilegte prin ordin al prefectului, in
functie de numirul locuitorilor comunei, ai oragului sau ai municipiului, conform populaliei
raportate, in funclie de domiciliu, de lnstitutul National de Statistici la data de 1 ianuarie a anului
in care se organizeazi alegerile.
(2) Consiliul local al comunei Gura Vaii este compus din 15 consilieri locali.
Art.3. (1) Consiliul local se constituie in cel mult 60 de zile de la data desfigurdrii
alegerilor autorititilor administraliei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele
consilierilor locali declarali alegi sunt validate in condiliile prevdzute la art. 1.
(21 Dupd validarea mandatelor de consilier local este organizati o gedinla privind
ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurdm6ntul.
Art.4. (1) Mandatele consilierilor locali declarali alegi sunt validate in cel mult 25 de zile de
la data desfdgurdrii alegerilor pentru autoritdlile administraliei publice locale de judecdtoria in a
cdreirazd teritoriald se afld circumscriplia electorald pentru care au avut loc alegeri, in procedurd
necontencioasi, prin incheiere pronuntatd in camera de consiliu , fdrd a fi aplicabili procedura de
regularizare a cererii.
(2) Mandatul unui consilier local este validat dacd, la data pronun{5rii incheierii, consilierul
local declarat ales indeplinegte cumulativ urmitoarele condilii:
a) are domiciliul pe teritoriul unitdtii administrativ-teritoriale in care a fost ales, dovedit prin
actul de identitate in copie;
b) nu gi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazieruljudiciar;
c) nu gi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista cdruia a fost ales, urmare
a demisiei sau urmare a excluderii prin hotdrdrea definitivi a forului competent al partidului politic
ori prin hotd16re definitivd a unei instan[ei judecdtoregti, fapt dovedit prin confirmdrile previzute la
art. 121 alin. (1)sau prin hoti16re definitivi a instanleijudecdtoregti, dupd caz;
d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor gi cheltuielilor
electorale in conformrtate cu prevederile legii privind finan!area activiti[ii partideloi politice gi a
campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, in condiliile legii;
e) nu a renuntat la mandat, in condiliile art. 115;
f) nu a fost ales prin fraudd electorald constatatd in condiliile legii privind alegerea
autoritdlilor administraliei publice locale, doveditd prin documentele piivinO rezultatele alegirilor
inaintate de cdtre biroul electoral de circumscriplie judecdtoriei in a cdrei razd teritoriali si afli
circumscriplia electorali pentru care au fost desfigurate alegeri.
(3) Consilierii locali declarali alegi au obligalia transmiterii cdtre secretarul general al
unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
documentelor doveditoare pentru indeplinirea
conditiilor previzute la alin (2) lit a) - e) in cel mult 15 zile de la data desfdgurdrii alegerilor,

a

pentru care li se elibereazi o confirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de decidere,
caz in care secretarul general al unitd{ii/subdiviziunii administrativteritoriale transmite judecdtoriei
documentele care i-au fost puse la dispozitie induntrul acestui termen, precum 9i o adresd prin
care propune validarea consilierilor care au depus documentele prevdzute la alin. (2) sau, dupd
caz, invalidarea consilierilor care nu au depus aceste documente.
(4) Secretarul general al unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale are obligatia de a
transmite judecdtoriei in a cdrei razd teritoriali se aflS circumscrip{ia electorald pentru care au
avut loc alegeri documentele doveditoare pentru indeplinirea condi[iilor prevdzute la alin. (2) lit. a)
- e) in termen de 2 zlle de la implinirea termenului prevdzut la alin. (3), in vederea validirii
mandatelor consilierilor locali declarati alegi.
(5) incheierea judecitoriei privind validarea sau, dupd caz, invalidarea mandatelor
consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale ciror mandate au fost validate gi se
comunicd de indati prefectului gi secretarului general al uniti[ii/subdiviziunii administrativteritoriale. in prima zi lucrdtoare ulterioard comunicdrii incheierii, secretarul general al
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale informeazd consilierii locali declarali alegi cu privire la
validarea mandatelor lor, supleantii acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali
declarati alegi gi partidele politice sau organizatiile cetdtenilor apa(indnd minorititilor nationale.
lncheierea judecdtoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicata 9i respectivilor
consilieri locali declarati alegi.
(6) in termen de 3 zile de la comunicare, cei interesali pot formula apel impotriva incheierii
judecdtoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se solutioneazd de tribunalul in a cdrui
circumscriptie se afld judecdtoria care a pronunlat incheierea in termen de 5 zile de la depunerea
apelului, in procedurd necontencioasi, fdrd a fi aplicabili procedura de regularizare a cererii,
hotirdrea fiind definitivi. Hoti16rea se comunicd de indati de la pronuntare prefectului,
secretarului general al unitdtii/subdiviziunii administrativ{eritoriale gi consilierului local declarat
ales.

(7) Pronunlarea incheierii judecdtoriei, respectiv pronuntarea hotdrdrii tribunalului se poate
amdna, o singuri datd, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea incheierii, respectiv a
hotirdrii este de cel mult 48 de ore de la pronuntare.
Art.S Renuntarea la mandat inainte de validare
(1) Consilierul local declarat ales poate renunta la mandat in cel mult 10 zile de la data
desfdgurdrii alegerilor, situatie in care comunicd, in acelagi termen, sub semniturd, decizia sa
secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(2) Secretarul general al unititii/subdiviziunii administrativteritoriale transmrte judecdtoriei
in a cdrei razd teritoriali se afld circumscriplia electorali pentru care au avut loc alegeri 9i
prefectului declaratiile semnate de consilierii locali declarati ale9i, prevdzuti la alin. (1), in termenul
prevdzut la art. 4 alin. (4).
Art 6 $edintele privind ceremonia de constituire a consiliului local
(1) Pentru fiecare consiliu local din jude!, prefectul convoacd consilierii locali pentru gedinla
privind ceremonia de constituire a consiliului local in cel mult 5 zile de la comunicarea incheierii
judecitoriei prevdzute la art. 4 alin. (5) ori a comunicdrii hotdrArii tribunalului in conditiile art.4 alin.
(6) qi (7), dupd caz, in situatia in care numdrul mandatelor de consilier local, validate, este mai
mare decAt primul numdr natural strict mai mare decdt jumdtate din numirul membrilor consiliului
local stabilit potrivit afi.. 112.
(2) Prefectul ii comunicd secretarului general al unitdtii/subdiviziunii administrativteritoriale
data gi ora stabilite pentru gedinla privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care
participd prefectul, subprefectul sau un reprezentant al institutiei prefectului desemnat prin ordin
de cdtre prefect. in situa[ii motivate, cu respectarea dispoziliiloralin. (1)prefectul poate comunica
o altd datd 9i o alti ord.
(3) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunicd consilierilor
locali ale cdror mandate au fost validate data gi ora gedinlei privind ceremonia de constituire
convocatd de prefect, care are loc la sediul consiliului local.
(a) $edinta pentru ceremonia de constituire este condusd de cel mai in vArstd consilier local
al cdrui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale ciror mandate
au fost validate,

(5) Consilierii locali ale ciror mandate au fost validate depun jurdmdntul prevdzut la art. 117
in cadrul gedin[ei privind ceremonia de constituire a consiliului local
(6) ln cazul in care numdrul consilierilor locali care au depus jurdmdntul in condiliile alin. (5)
este mai mic decAt primul numir natural strict mai mare decdt jumdtate din numdrul membrilor
consiliului local stabilit potrivit arl.. 2 alin. 2, prefectul convoacd consilierii locali pentru o a doua
gedintd privind ceremonia de constituire in termen de 20 de zile de la data primei gedinte.
(7) in cadrul celei de a doua gedinle pot depune jurdmdntul consilierii locaii validali care au
absentat de la prima gedinta 9i supleantii ale ciror mandate au fost validate in condrtiile art. 119 9i
consilierii locali validati in conditiile art. 114 alin. (6) gi (7) gi care nu au fost convocati la prima
gedintd de constituire a consiliului local.
(8) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut
depune jurdmdntul, ca urmare a absentei pentru motive temeinice, poate depune jurimAntul in
cadrul primei gedinte a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau
imobilizarea la pat, doveditd prin certificat medical, ori situatii precum deplasarea in strdindtate in
interes de serviciu, evenimente de fo(d majord, cum ar fi inundatii sau alte catastrofe care au
impiedicat deplasarea, deces in familie ori alte situatii similare.
(9) Consilierul local al cirui mandat a fost validat care nu depune jurdmdntul nici in cea de
a doua gedin!5 privind ceremonia de constituire ori in conditiile previzute la alin. (8) sau care
refuzd si depund jurdmAntul este considerat demisionat de drept.
(10) Locurile consilierilor locali declarali alegi ale ciror mandate nu au fost validate sau
care sunt considerati demisionali de drept 9i care nu pot fi completate cu supleanli se declari
vacante prin ordin al prefectului in termen de 5 zile de la prima gedintd ordinari a consiliului local.
Art.7 Jurimdntul
(1) Consilierii locali alegi al cdror mandat a fost validat depun urmitorul jurim6nt in limba
romAnd: Jur si respect Constitutia 9i legile ldrii 9i si fac, cu buni-credinti, tot ceea ce std in
puterile 9i priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei/oragului/municipiului/ judelului Aga
si ?mi ajute Dumnezeul Formula religioasi de incheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase, jurdmdntul putdnd fi depus gi fard formula religioasd. Jurimdntul se imprimd pe un
formular special gi se semneazd, in doud exemplare, de fiecare ales local.
(2) Un exemplar al jurdmdntului se pistreazd la dosarul de constituire, iar al doilea se
inmAneazd consilierului local ales. Dosarul de constituire se pdstreazd de cdtre secretarul general
al unitdti i/subd ivizi uni i administrativ-teritoriale.
Art.8 Declararea consiliului local ca legal constituit
(1) Consiliul local este legal constituit dacd numirul consilierilor locali care au depus
jurdmAntul in condiliile art. 6 alin. (5) - (7) este mai mare decAt primul numir natural strict mai
mare decAt jumitate din numirul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 2 alin. 2.
(2) Data constituirii consiliului local este considerati data desfdgurdrii primei gedinle privind
ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dupi caz.
(3) in termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, in condiliile alin. (2), prefectul
emite un ordin privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a consiliului local,
care se comunici secretarului general al unitdtii/subdiviziunii administrativteritoriale gi se aduce la
cunogtinti publicS.
(4) ln situalia in care consiliul local nu este legal constituitin conditiile alin. (1), in termen de
3 zile de la implinirea termenului prevdzut la art. 6 alin. (6) prefectul emite un ordin privind
constatarea neindeplinirii conditiilor legale de constituire a consiliului local, in care se mentioneazi
motivele neconstituirii acestuia.
(5) Ordinul prefectului previzut Ia alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacd este cazul, gi
situatiile in care este necesard validarea mandatelor supleantilor. Ordinul prefectului care cuprinde
situaliile in care este necesari validarea mandatelor supleantilor se comunicd judecitoriei in a
cdrei razd teritoriald se afli circumscriptia electorali pentru care au avut loc alegeri, partidelor
politice 9i organizaliilor cetitenilor apa(in6nd minoritdtilor nalionale care au propus candidati gi
secretarului general al unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
Art.9 Validarea mandatelor supleanlilor in cadrul procedurii de constituire a consiliului local
(1) Mandatele supleanlilor sunt validate de judecdtoria in a cirei razd teritoriald se afli
circumscriptia electorald pentru care au avut loc alegeri, in procedurd necontencioasd, prin

incheiere pronuntatd in camera de consiliu,fdrda fi aplicabild procedura de regularizare a cererii.
Validarea mandatelor supleantilor se realizeazd in condiliile art. 4 alin. (2), cu respectarea
prevederilor legii privind alegerea autorititilor administratiei publice locale in situatia in care
consilierul local declarat ales se afla in una dintre urmdtoarele situa[ii.
a) nu estevalidatca urmare a neindeplinirii condi!iilorprevizute la art.. 114 alin. (2);
b) este considerat demisionat de drept, potrivit arL. 116 alin. (9). (
2) in cazul previzut la alin. (1) lit. a), mandatele supleanlilor sunt validate in termen de 10
zile de la data rdmdnerii definitive a incheierii de invalidare a mandatului consilierului local declarat
ales.
(3) in cazul prevdzut la alin. (1) lit. b), mandatele supleanlilor sunt validate in termen de 10
zile de la comunicarea ordinului prefectului prevdzut la art. 118 alin. (5).
(4) Supleanlii au obligatia transmiterii citre secretarul general al unitdtii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru indeplinirea conditiilor previzute la art.
4 alin. (3) cu cel putin 7 zlle inainte de implinirea termenului prevdzut la alin. (2) sau (3), dupd caz,
pentru care li se elibereazd o confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor
citre secretarul general al uniti[ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale este termen de decddere,
caz in care secretarul general al unitilii/ subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecitoriei
documentele care i-au fost puse la dispozilie induntrul acestui termen, precum 9i o adresd de
informare prin care propune validarea supleantilor care au depus documentele prevdzute la art. 4
alin. (2) sau, dupd caz, invalidarea supleanlilor care nu au depus aceste documente.
(5) Secretarul general al unititii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecdtoriei
documentele doveditoare pentru indeplinirea conditiilor prevdzute la art. 4 alin. (2) lit. a) - d) cu cel
pulin 7 zile inainte de implinirea termenului prevdzut la alin. (2) sau (3), dupi caz.
(6) Supleantul al cdrui mandat a fost validat in condi!iile prezentului articol depune
jurdmAntul in a doua gedinli privind ceremonia de constituire a consiliului local prevdzuti la art. 6
sau in prima gedinti a consiliului local, dupd caz.
(7) Prevederile alin. (6) se aplici in mod corespunzdtor supleantului declarat ales al cdrui
mandat a fost invalidat de judecdtoria competentd, in primi instan[d, dar care a fost validat prin
hotdrdrea tribunalului.
(8) Supleantul al cdrui mandat a fost validat, care nu depune jurimdntul in conditiile alin. (6)
sau, dupi caz, alin. (7) ori care refuzd si depuni jurim6ntul, este considerat demisionat de drept.
(9) Prevederile art. 8 alin. (3) se aplicd in mod corespunzitor.
Artl 0 Organizarea alegerilor pa(iale
(1) ln situatia in care consiliul local nu a fost constituit in conditiile art. 8, sunt organizate
alegeri par[iale de completare in conditiile legii privind alegerea autorititilor administratiei publice
locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 6 alin. (10).
(2) Alegerile previzute la alin. (1) se organizeazd in termen de 90 de zile de la emiterea
ordinului prefectului prevdzut la art. 8 alin. (4), in conditiile legii privind alegerea autoritdtilor
administratiei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de cdtre
Guvern, la propunerea autoritdtilor cu atributii in organizarea alegerilor locale pe baza solicitirii
prefectului.
Art.11 Confirmarea calitalii de membru al partidului politic sau organizatiei cetilenilor
apa(inAnd minoritdtilor nalionale a candida(ilor declara{i aleqi qi a suplean{ilor
(1) Partidele politice sau organizaliile cetS[enilor apa(inAnd minoritdtilor nationale confirmi,
sub semndtura persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calitatea de membru a consilierilor
declarati alegi 9i a supleantilor, in urmdtoarele conditii.
a) in termen de 3 zile de la incheierea, de cdtre biroul electoral de circumscriplie, in
conditiile legii privind alegerea autoritdtilor administratiei publice locale, a procesului-verbal privind
constatarea rezultatului alegerilor 9i atribuirea mandatelor;
b) in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii prevdzute la art. 4 alin. (5);
c) in termen de 3 zile de la primirea ordinului prefectului previzut la art. 8 alin. (5);
d) in termen de 3 zile de la solicitarea secretarului general al uniti[iilsubdiviziunii
administrativ-teritoriale, in situa{ia vacantei mandatelor de consilieri alegi pe liste de candidali
constatati prin hotirdre a consiliului local sau prin ordin al prefectului.
(2) Confirmarile de la alin. (1)sunt transmise, in termenele prevdzute, secretarului general

al unitdli i/subd ivizi uni i ad m inistrativ-teritoriale.
(3) Secretarul general al unitdliilsubdiviziunii administrativ-teritoriale transmite de indatd
confirmirile primite judecitoriei in a clrei razd teritoriald se afld circumscriplia electoralS pentru
care au avut loc alegeri in vederea validdrii mandatelor consilierilor locali declarati alegi, in
conditiile art. 114, sau a validirii mandatelor supleantilor, in conditiile art.9 sau art. 12.
Art. 12 Validarea mandatelor supleantilor pe durata mandatului consiliului local
(1) in caz de vacan!5 a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului
local, mandatele supleanlilor sunt validate in termen de 10 zile de la data incetdrii mandatului
consilierului local, in condiliile art. 204, de cdtre judecdtoria in a cirei razi teritoriali se aflS
circumscriplia electorali pentru care au avut loc alegeri in procedurd necontencioasd, prin
incheiere pronuntatd in camera de consiliu, fdrd a fi aplicabilS procedura de regularizare a cererii.
Validarea mandatelor supleantilor se realizeazd cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) 9i art.
11 alin. (1) lit. d), alin. (2) 9i (3). Supleantii au obligatia transmiterii citre secretarul general al
unitdtii/subdiviziunii administrativ- teritoriale a documentelor doveditoare prevdzute la art. 4 alin.
(2) lit. a) - d) cu cel putin 5 zile inainte de implinirea termenului de 10 zile. Dispozitiile art.4 alin. (4)
- (7) se aplicd in mod corespunzitor.
(2) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local
depune jurdmdntul in fata consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care secretarul
general al unit5lii/subdiviziunii administrativ-teritoriale l-a informat cu privire la validarea
mandatului sdu.
(3) Consilierul local declarat ales al cirui mandat a fost invalidat de judecdtoria competent5,
in primi instan[i, dar care a fost validat prin hotirOrea tribunalului depune jurimdntul in fata
consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicati hotdrdrea tribunalului.
(4) Consiliul local se convoacd in conditiile art. 134 alin. (1) pentru respectarea termenului
prevdzut la alin. (2) sau (3), dupd caz.
(5) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat in conditiile alin. (2) sau (3) care nu
depune jurdmdntul in termenul de 15 zile ori care refuzd sd depund jurdmdntul este considerat
demisionat de drept, cu exceptia cazului in care se afld in una dintre situaliile prevdzute la art. 116
alin. (8)
(6) in cazul in care consilierul local al cdrui mandat a fost validat in condiliile alin. (2) sau
(3) se afl5, pe perioada celor'15 zile prevdzute de aceste alineate, intr-una dintre situatiile
prevdzute la art. 116 alin. (8), termenul pentru depunerea jurdmdntului se prelungegte p6ni la
incetarea acestei situalii.

CAPITOLUL ll Organizarea Consiliului local

Art. 13 Pregedintele de gedinfi
(1) Dupd declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sii, in termenul
stabilit prin regulamentul de organizare gi functionare a consiliului local, un pregedinte de gedinld,
pe o perioadd de cel mult 3 luni, care conduce gedinlele consiliului gi semneazd hotdrdrile
adoptate de acesta. Pregedintele de gedintd se alege prin vot deschis cu majoritate simpld,
previzuti la art. 5, lit. ee) -O.U.G 5712019 privind Codul administrativ
(2) Consilierul local ales in conditiile alin. (1)poate fi schimbat din func[ie, la initiativa a cel
putin unei treimi din numirul consilierilor locali in func[ie, prin hotdrAre adoptati cu majoritate
absolutd.
(3) in cazul in care pregedintele de gedin!5 lipsegte, la propunerea consilierilor locali, din
rAndul acestora este ales un alt pregedinte de gedinti, prin hotdrire adoptatd cu majoritate simpli,
care conduce gedinta respectivi. Acesta exerciti pentru aceasti gedin[i atribuliile prevdzute de
prezentul cod pentru pregedintele de gedinti.
(4) Pregedintele de gedinti exercitd urmdtoarele atribu{ii principale:
a) conduce gedinlele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotiriri 9i anunti rezultatul votirii, cu
precizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivd gi a abtinerilor numdrate gi eviden{iate de
secretarul general al unititii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in procesul-verbal al gedintei;
c) semneazd procesul-verbal al gedintei;
d) asiguri mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare 9i funclionare a
consiliului local;

e) supune votului consilierilor locali orice problemi care intrd in competenta de solutionare

a consiliului local; f) aplicd, dacd este cazul, sanc[iunile prevdzute la art. 233 alin. (1)

O.U.G

privind Codul administrativ,.sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni,

5712019
caz;

dupi

g)

indeplinegte alte atributii prevdzute

de lege, de regulamentul de organizare

gi

functionare a consiliului local sau alte insdrcindri date de cdtre consiliul local.
Art. 14 Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
(1) Dupa constituire, consiliul local igi organizeazi comisii de specialitate, pe principalele
domenii de activitate, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare gi func[ionare a
consiliului local. (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operatiunile desfSgurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,
domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numdrul 9i denumirea
acestora, numdrul membrilor fiecirei comisii gi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecdrui grup
de consilieri sau consilieri independenti, precum gi componenla nominald a acestora se stabilesc
prin hotdrdre a consiliului local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.
Numdrul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.
(4) Numdrul locurilor ce revine fiecdrui grup de consilieri sau consilierilor independenti in
fiecare comisie de specialitate se stabilegte de cdtre consiliul local, cu respectarea configuraliei
politice de la ultimele alegeri locale.
(5) Nominalizarea membrilor fiecdrei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a
consilierilor independen[i de cdtre consiliul local, av6ndu-se in vedere, de reguld, optiunea
acestora, pregitirea lor profesionalS 9i domeniul in care i9i desfdgoard activitatea. in funclie de
numdrul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel putin o comisie gi din cel mult 3
comisii, dintre care una este comrsia de bazd.
Art.15 in cadrul consiliului Local la comunei Gura Vaii sunt constituite si functioniza
urmatoarele comisii de specilitate:
a) Comisia pentru:- administralie publica locald , dezvoltare economico -sociala, bugetfinante, servicii comer{ gi juridici
b) Comisia pentru:- invdtdmint ,sindtate publici , protectie sociald, culturi,culte, activitili
cultural sportive 9i tineret.
Comisia pentru:- adminrstrarea domeniului public
,agriculturdsilviculturd,protectia mediului, dezvoltare ruralS apirarea ordinii gi linigtii publice drepturile
cetS[enilor.
Art.1 6 Atributiile comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate au urmitoarele atributii principale:
a) analizeazi proiectele de hotdr6ri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotdrAri 9i asupra problemelor analizate, pe care
le prezinti consiliului local;
c) indeplinesc orice alte atribulii stabilite prin regulamentul de organizare gi funclionare a
consiliului local sau insdrciniri date prin hotdriri ale consiliului local, dacd acestea au legiturd cu
activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adopti avize cu majoritate simpli.
Art.17 Pregedintele 9i secretarul comisiei de specialitate
(1)Comisiile de specialitate igi aleg, prin votul deschis al majoritilii absolute a consilierilor
locali ce o compun, cdte un pregedinte 9i c6te un secretar.
(2) Pregedintele comisiei de specialitate are urmitoarele atribulii principale:
a) asiguri reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de
specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale 9i cu celelalte comisii
b) convoaca gedinlele comisiei conform procedurii previzute in regulamentul de organizare
functionare
consiliului local gi informeazd secretarul general al unitiliilsubdiviziunii
9i
administrativ-teritoriale cu privire la data gi locul gedinlei;
c) conduce gedintele comisiei;
d) sustine in gedintele consiliului local avizele formulate de comisie,
e) anun[d rezultatul votdrii, pe baza datelor comunicate de secretar;

c)

ai privat

a

f) indeplinegte orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, previzute de lege, de
regulamentul de organizare 9i func[ionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;
g) comunici secretarului general al unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in termen
rezonabil, pand la finalul fiecdrei luni calendaristice, prezenla gi procesele-verbale ale fiecdrei
gedinte ale comisiei de specialitate.
(3) Pregedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucririle comisiei sd participe
9i alte persoane din afara acesteia, daci apreciazd cd este necesar 9i poate participa la lucrdrile
celorlalte comisii care examineazd probleme ce prezintd importanla pentru comisia pe care o
conduce.
(4) Secretaru I com is iei indepl inegte urmitoarele atri bufi i pri ncipale:
a) efectueazd apelul nominal gi tine evidenla participirii la gedinle a membrilor comisiei;
b) numdri voturile gi informeazd pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru
emiterea fiecarui aviz gi asupra rezultatului votirii;
c) asiguri redactarea avizelor, a proceselor-verbale gi a altor documente previzute de lege;
d) indeplinegte orice alte sarcini previzute de regulamentul de organizare gi funclionari a
consiliului local sau insircindri stabilite de comisie sau de cdtre pregedintele acesteia.
Art. 18 Comisiile speciale gi comisiile mixte
(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analizd gi verificare formate din
consilieri locali, pe perioadd determinatd, la propunerea unei treimi din numirul consilierilor locali
in func{ie sau a primarului. Componenla, obiectivele gi perioada de desfdgurare a activitdlilor
acestora se stabilesc prin hotir6re a consiliului local. Membrii comisiei aclioneazi in limiiele
stabilite prin hotdrdre.
(2) Comisia de analizd 9i verificare prezintd consiliului local ori primarului, dupd caz, la
termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor gi verificirilor efectuate. Raportul
cuprinde, dacd este cazul, propuneri concrete de imbundtilire a activitdlii in domeniul supus
analizei sau verificdrii.
(3) Consilitle locale pot organiza, din proprie iniliativii sau din iniliativa primarului, dupi caz,
comisii mixte formate din consilieri locali, funclionari publici 9i alli specialigti, pe perioadd
determinati. Componenla comisiilor mixte, obiectivele 9i perioada de desfigurare a activitilii
acestora se stabilesc prin hotirAri ale consiliilor locale. $edinlele comisiilor mixte sunt publice.
Art.19 Mandatul consiliului local
('1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in condiliile legii privind alegerea
autoritdtilor administratiei publice locale.
(2) Mandatul consiliului local se exercitd de la data la care consiliul local este legal constituit
p6ni la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organicS, in caz de rdzboi sau
catastrofd ori alte situatii expres prevdzute de lege atunci cAnd, din cluza acestor situalii, nu pot fi
organizate alegeri in conditiile alin. (1).
Art.20 Atribufiile consiliului local
(1) Consiliul locat are initiativi gi hotdrigte, in conditiile legii, in toate problemele de interes
local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenla altor autoriti[i ale administraliei
publice locale sau centrale.
(2) consiliul local exerciti urmitoarele categorii de atribu{ii:

il

a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriali, organizarea proprie, precum 9i
organizarea gi func[ionarea aparatului de specialitate avdndu-se in vedere,'de'reguld, opliunea
acestora, pregdtirea lor profesionali gi domeniul in care igi desfigoard activitateal in funcjie de
numirul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel [u!in o comisie din cel mult 3
9i
comisii, dintre care una este comisia de bazi.
b) atributii privind dezvoltarea economico-sociald si de mediu a comunei, orasului sau
municipiului;

c) atributii prrvind administrarea domeniului public
municipiului;

si privat al

comunei, orasului sau

d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local; e) atributii privind cooperarea
interinstitutionali pe plan intern gi extern.
(3) ln exercitarea atributiilor prevdzute la alin. (2)
ltt, _eJ consiliul local.

a) aprobS statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare
si functionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobi un model orientativ al
statutului unitdfii administrativ-teritoriale, precum si un model orientativ al regulamentului de
organizare si functionare a consiliului local;
b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rdndul consilierilor locali, la propunerea primarului
sau a consilierilor locali, in conditiile art. 152e![;fr din O.U.G STl2olg privind Codul
administrativ ; Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolutd, din rdndul membrilor
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. Exercitarea votului se face pe
bazd de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeazd prin hotdrdre a consiliului local.
c)aprob5, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de

functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes local,
reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precum si infiintarea,
reorganizarea sau desfiintarea de societiti de interes local si statul de functii al acestora;
d) exercitS, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzdtoare
participatiilor detinute la societdti sau regii autonome, in conditiile legii; e) notAreste infiintarea sau
reorganizarea de institulii, servicii publice, societiti si regii autonome, in conditiile legii.

(4) in exercitarea atributiilor prevdzute ra arin. (2) h[b_], consiliul local:
a) aprobi, la propunerea primarului, bugetul unitdtii administrativ-teritoriale, virdrile de
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
b) aprobi, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum
si contractarea de datorie publicd locali prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitdtii
adm inistrativteritoriale, in cond itiile legi i
c) stabileste si aprobi impozitele si taxele locale, in conditiile legii;
d) aprobd, la propunerea primarului, documentatiile tehnico- economice pentru lucrdrile de
investitii de interes local, in conditiile legii;
e) aprobd strategiile privind dezvoltarea economici, sociald gi de mediu
unitdtii
admin istrativ-teritoriale
f) asigurd un mediu favorabil infiintarii si/sau dezvoltdrii afacerilor, inclusiv prin valorificarea
patrimoniului existent, precum si prin realizarea de noi investitii care sd contribuie la indeplinirea
programelor de dezvoltare economicd regionald si locald;
g) asiguri realizarea lucrdrilor si ia mdsurile necesare implementdrii si conformirii cu
prevederile angajamentelor asumate de Romdnia in calitate de stat membru al Uniunii Europene
in domeniul protectiei mediului si gospoddririi apelor pentru serviciile furnizate cetitenilor.
(5) Daci bugetul unitdtii administrativteritoriale, prevdzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi
adoptat dupd doud sedinte consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se
desfisoard pe baza bugetului anului precedent p6ni la adoptarea noului buget, dar nu mai tdrziu
de 45 de zile de la data publicdrii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romdniei, partea
(6) Tn exercitarea atributiilor prevdzute la alin. (2) lit.-.Q], consiliul local.
a) hotdriste darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosinti
gratuitd a bunurilor proprietate publici a comunei, orasului sau municipiului, dupi caz, precum si a
serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
b) hotdrriste v6nzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosinti gratuitd sau
?nchirierea bunurilor proprietate privatd a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in
conditiile legii;
c) avizeazd sau aprobS, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si
urbanism ale localititilor;
;

a

;

d) atribuie sau schimbd, in conditiile legii, denumiri de strizi, de pie{e si de orice alte
obiective de interes public local.
(7) in exercitarea atributiilor prevdzute la alin. (2) l1t, dl, consiliul local asiguri, potrivit
competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
local privind:
a) educatia;
b) serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vdrstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociald;
c) sdnitatea;

d) cultura;
e)tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publici;
h) situa(iile de urgentd;
i) protectia si refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectur5,
a parcurilor, grddinilor publice si rezervatiilor naturale;
k) dezvoltarea urbani;
l) evidenta persoanelor;
m) podurile si drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilititi publice de interes local;
o) serviciile de urgenti de tip salvamont, salvamar gi de prim ajutor;
p) activitdtile de administratie social-comunitard;
q) locuintele sociale si celelalte unitdti locative aflate in proprietatea unitdtii administrativteritoriale sau in administrarea sa;
r) punerea in valoare, in interesul colectivitdtii locale, a resurselor naturale de pe raza
unitdtii adm inistrativ{eritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin (2) liX, {jl, consiliul local: a) sprijini, in
conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aprobd construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale gi a
utilitdtilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.
(9)in exercitarea atributiilor prevdzute la alin. (2) lit, e), consiliul local.
a) hotdriste, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice rom6ne sau
strdine, in vederea finantirii si realizdrii in comun a unor actiuni, lucrdri, servicii sau proiecte de
interes public local;
b) hotirdste, in conditiile legii, infritirea comunei, orasului sau municipiului cu unitili
administrativ-teritoriale din alte !dri
c) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unititi administrativteritoriale din lari sau din strdinitate, precum si aderarea la asociatii nalionale si internationale ale
autoritdtilor administratiei publice locale, in vederea promovdrii unor interese comune.
(10) in exercitarea atributiilor previzute la alin. (2) litj, il gi il, consiliul local:
a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al
celui de administrare, lucrdrile si fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea si functionarea
clSdirilor in care isi desfdsoari activitatea autorititi sau institu(ii publice a ciror activitate prezinti
un interes local. Bunurile achizitionate pentru dotdri rimin in proprietatea unititii administrativ;

teritoriale;

b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul institutiei sau autoritilii publice titulare a
dreptului de proprietate sau de administrare, lucriri de amenajare, dotare si intretinere a clidirilor
sau terenurilor aflate in proprietatea publicd sau privati a statului, in scopul cresterii nivelului de
atractivitate turisticd a unitilii administrativ-teritoriale, cu conditia ca, prin acordul exprimat, titularul
dreptului si permitd accesul publicului in spatiile astfel imbunitilite pe o perioadd de minimum 5
ani. Bunurile achizitionate pentru dotdri rdm6n in proprietatea unitSlii administrativteritoriale.
(11) Pentru realizarea atributiilor previzute la gli:,-."12") consiliul local poate solicita informdri
si rapoarte de la primar, viceprimar qi de la conducitorii organismelor prestatoare de servicii
publice si de utilitate publicd de interes local.

(12)Consiliul local hotdrdste acordarea unor sporuri si a altor facilitali, potrivit legii,
personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de
interes local.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romAne sau strdine cu merite deosebite
titlul de cetitean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, inbaza unui regulament propriu.
Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi
parte integ rantd a statutul ui unitSlii ad m inistrativ-teritoriale.

(14) Consiliul local indeplineste orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu
exceptia celor date in mod expres in competenta altor autoritSli publice, precum si orice alte
atribulii stabilite prin lege

CAPITOLUL lll Functionarea consiliului local
Art.21. Tipurile de gedinte ale consiliului local
(1)Consiliul local se intrunegte in gedinte ordinare, cel putin o datd pe luni, la convocarea
primarului.
(2) Consiliul local se poate intruni gi in gedinte extraordinare la convocarea:
a) primarului;
b) a cel pulin unei treimi din numirul consilierilor locali in funclie;
c) primarului, ca urmare a solicitdrii prefectului, in conditlile prevdzute la art. 257 alin. (2)
O U.G 5712019 privind Codul administrativ
Art. 22 Convocarea gedin[elor consi I iul ui local
(1) Consiliul local se convoaca dupd cum urmeaz5:
a) prin dispozitie a primarului, in cazurile prevdzute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) gi c);
b) prin convocare semnatd de cdtre consilierii locali care au aceasti initiativi, in cazul
previzut la art. 133 alin. (2) lit. b).
(2) Consilierii locali sunt convocali in scris sau, in functie de prevederile regulamentului de
organizare 9i functionare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general
al unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel t6rziu in ziua ulterioari primirii de cdtre acesta a
dispozitiei sau documentului de convocare initiat de cel putin o treime din numdrul consilierilor
locali in funclie.

(3) Data gedin{ei consiliului local precizatd cu ocazia convocdrii este stabilitd,

cu

respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevdzut de art. 181 din Legea nr.
13412010 privind Codul de proceduri civili, republicatd, cu modificdrile ulterioare, astfel:
a) in termen de 5 zile de la data comunicirii dispozitiei de convocare pentru gedintele
ordinare;

b) in termen de 3 zile de la data comunicirii dispozi{iei sau documentului de convocare
pentru gedinlele extraordinare.
(4) in caz de fo(d majori gi/sau de maximd urgenld pentru rezolvarea intereselor
locuitorilor comunei, ai oragului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori in alte
situatii stabilite de regulamentul de organizare 9i functionare a consiliului local, convocarea
acestuia pentru gedinta extraordinard, prin exceptie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de
indatd.
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmitoarele informatii despre gedintd:
a) data, ora gi locul desfiguririi;
b) proiectul ordinii de zi',
c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi,
d) modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, potrivit op{iunilor
acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi,
e) indicarea comisiilor de specialitate cirora le-au fost trimise spre avizare proiectele de
hotirAri;
f) invita{ia de a formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotdrdri.
(6) Secretarul general al unititii/subdiviziunii administrativteritoriale transmite prefectului,
sub semnitura sa, evidenta prezentei consilierilor locali la convocdrile pentru gedinlele care nu sau putut desfSgura din lipsa cvorumului, in termen de 3 zile de la data convocdrii. Eviden{a
transmisi prefectului precizeazd 9i situatiile in care, urmare a ultimei absente, a intervenit cazul de
incetare de drept a mandatului prevdzut la art. 204 alin. (2) lit. e).
(7) ln toate cazurile, convocarea se consemneazd in procesul-verbal al gedintei.
Art. 23 Ordinea de zi
(1) Proiectul ordinii de zi se redacteazd de citre secretarul general al unitd[ii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale gi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, ca anexd la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor
locali, dupi caz, in conditiile legii.

(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotdr6ri care
indeplinesc conditiile previzute la art. 136 alin. (8).
(3) Proiectul ordinii de zi a gedintei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotd16ri, cu
mentionarea titlului 9i a initiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor
locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informdri ale
conducitorilor organismelor prestatoare de servicii publice gi de utilitate publici in unititile
administrativ-teritoriale, dupd caz, precum gi orice alte probleme de interes local.
(4) Proiectul ordinii de zi a gedintei consiliului local se aduce la cunogtintd locuitorilor
comunei, ai oragului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale prin massmedia, prin
afigarea pe pagina de internet a unitdtii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de
publicitate.
(5) in comunele, in oragele sau in municipiile in care cetdlenii apa(indnd unei minoritdli
nationale au o pondere de peste 20% din numirul locuitorilor, stabilit la ultimul recensimdnt,
proiectul ordinii de zi se aduce la cunogtinta publicd 9i in limba minoritatii nalionale respective.
(6) Scoaterea unui proiect de hotir6re de pe proiectul ordinii de zi se face in situa[ia in care
acesta nu indeplinegte conditiile previzute la art. 136 alin. (8) sau numai cu acordul ini!iatorului,
dacd acesta indeplinegte conditiile prevdzute la art. 136 alin. (8).
(7) Ordinea de zi a gedintei se aprobi cu majoritate simpld, la propunerea celui/celor care
a/au cerut convocarea consiliului local.
(8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobi numai pentru probleme urgente cu majoritate
simplS.

(9) in cazul neaprobdrii proiectului ordinii de zi, in condiliile previzute la alin. (7), nu se
acordi indemnizatia cuvenitd consilierilor locali pentru gedinta respectivd.
Art.24 Proiectele de hotirdri ale consiliului local
('1) Proiectele de hotiriri pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de cetiteni.
Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al
unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale gi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului.
(2) Proiectele de hotdr0ri Si referatele de aprobare ale acestora se redacteazd in
conformitate cu normele de tehnici legislativ6.
(3) Proiectele de hotdrdri ale consiliului local insolite de referatele de aprobare ale acestora
gi de alte documente de prezentare 9i de motivare se inregistreazd 9i se transmit de secretarul
general al unitdti i/subd iviziunii adm inistrativ-teritoriale:
a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea
analizirii gi intocmirii rapoartelor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii 9i intocmirii avizelor.
(4) Nominalizarea compartimentelor de resort gi a comisiilor de specialitate cdrora li se
transmit proiectele de hotirAri ale consiliului local, precum gi celelalte documente, potrivit

prevederilor

alin. (3), se face de cdtre primar impreund cu secretarul general

al

unitati i/subdivizi unii ad mi nistrativ-teritoriale.

(5) Odati cu transmiterea proiectelor de hotdrdri se comunicd gi data de depunere a
rapoartelor gi a avizelor, avdndu-se grijd ca rapoartele compartimentelor de resort si poati fi
transmise gi comisiilor de specialitate inainte de pronuntarea acestora.
(6) Dupd examinarea proiectului de hotdrdre, comisia de specialitate a consiliului local
emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupi caz, respingerea proiectului.
(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al unititii/subdiviziunii
administrativteritoriale, care dispune misurile corespunzitoare inaintdrii lui cdtre consilierii locali gi
cdtre ini[iatori, dupi caz, cel mai t6rziu in ziua gedintei.
(8) Fiecare proiect de hotdrdre inscris pe ordinea de zi a gedinlei consiliului local este
supus dezbaterii numai dacd este insolit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare 9i motivare, semnat de initiator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; d) alte
documente prevdzute de legislatia speciali.

(9) Secretarul general al unitdtii/subdiviziunii administrativ{eritoriale asigurd indeplinirea
condiliilor de la alin. (8) gi aduce la cunogtinta consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte
de adoptarea ordinii de zi.
(10) Rapoartele gi avizele prevdzute la alin. (8) trebuie intocmite in termenul prevdzut la
alin. (5), dar nu mai t6rziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotdrdre propuse pentru
a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a gedintelor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen
de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotdrdre propuse a fi inscrise pe proiectul
ordinii de zi a gedinlelor extraordinare. in situalia gedinlelor extraordinare convocate de indatd,
rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in procedurd de urgenti, cel t6rziu
odatd cu proiectul hotdr6rii.
(11)lnitiatorul proiectului il poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sus{inerea
acestuia.
Art. 25 Cvorumul gedin[elor consiliului Iocal
1)$edinlele consiliului local se desfdgoard legal in prezenla majoritdtii consilierilor locali in
funclie.
2) Prezenta consilierilor locali la gedintd este obligatorie, cu exceptia cazului in care acegtia
aceasta a
absenteazd motivat. Absenta este consideratd motivatd daci se face dovada
intervenit din cauza:
a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stiri de sinitate pentru care s-a
eliberat certificat de concediu medical;
b) unei deplasdri in strdindtate;
c) unor evenimente de fo(i majord;
d) in cazul decesului sotiei/sotului consilierului local sau al unei rude de pdnd la gradul al lllea a consilierului local ales ori al sotiei/sotului acestuia, inclusiv;
e) alte situatii prevdzute in regulamentul de organizare 9i funclionare a consiliului local.
(3) Consilierul local care absenteazd nemotivat de doud ori consecutiv la gedinlele
consiliului local este sanc[ionat, in conditiile art. 233 din OUG 5712019 privind CodulAdminitrativ.
Art.26 Desfig urarea ged infelor consi I i ului local
(1) $edin[ele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al gedintelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesati, in conditiile legii, la procesele-verbale ale gedintelor consiliului
local;
b) accesul celor interesali, in conditiile legii, la proiectele de hotdr6ri, la hotdririle consiliului
local, precum gi la instrumentele de prezentare 9i de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetitenilor cu domiciliul sau regedinla in unitatea/subunitatea administrativteritoriali respectivd de a asista la gedinlele consiliului local gi/sau de a le urmiri pe internet, in
condiliile regulamentului de organizare 9i functionare a consiliului local.
(3) Lucririle gedinlelor se desfdgoari in limba rom6nd. in consiliile locale in care consilierii
locali aparlin6nd unei minoritSli nattonale reprezintd cel putin 20% din numdrul total, la gedintele
consiliului local se poate folosi gi limba minoritdlii nationale respective. ln aceste cazuri se asiguri,
prin grija primarului, traducerea in limba romdnd.
[n toate cazurile, documentele gedintelor de consiliu local se intocmesc ai se aduc la cunogtintd
publici in limba romdnd.
( ) La lucririle consiliului local pot asista gi lua cuvdntul, fdrd drept de vot, prefectul,
pregedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputatii gi senatorii, minigtrii gi
ceilalli membri ai Guvernului, secretarii gi subsecretarii de stat, conducdtorii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor 9i ale celorlalte organe centrale, conducdtorii compartimentelor de
resort 9i conducdtorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publicd din
unititile administrativ-teritoriale, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate,
precum gi alte persoane interesate, in conditiile previzute in regulamentul de organizare 9i
functionare a consiliului local.
(5) Dezbaterea proiectului de hotirAre sau a problemelor se face, de reguld, in ordinea in
care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobatd in conformitate cu prevederile prezentului
cod gi ale regulamentului de organizare gi functionare a consiliului local.
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(6) Pregedintele de gedintd este obligat sd asigure luarea cuvAntului de citre initiator pentru
sustinerea proiectului de hoti16re ori de cAte ori acesta o solicitd, precum 9i de cdtre delegatul
sdtesc, dupd caz.
(7) Consilierii locali participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvdnt. Consilierii locali sunt
obligati ca in cuvdntul lor si se refere exclusiv la problema care formeazd obiectul dezbaterii.
(8) Pregedintele de gedintd are dreptul sd limiteze durata luirilor de cuv0nt, in functie de
obiectul dezbaterii. in acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat
fiecdrui vorbitor, precum 9i timpul total de dezbatere a proiectului.
(9) Pregedintele de gedinla permite oricdnd unui consilier local sd rdspundi intr-o problemd
de ordin personal, in probleme previzute de regulamentul de organizare gi func{ionare a
consiliului sau atunci cAnd a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(10) Pregedintele de gedintd sau reprezentantul oricdrui grup de consilieri locali poate
propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului local. Propunerea de
incheiere a dezbaterii se supune votului, iar discutiile se sisteazd dacd propunerea este adoptati
cu majoritate simpld.
(11) Este interzisd adresarea de insulte sau calomnii de cdtre consilierii locali prezenti la
gedinti, precum 9i dialogul dintre vorbitori 9i persoanele aflate in sali.
(12) Asupra proiectelor de hotirOri au loc dezbateri generale 9i pe articole, consilierii locali,
precum gi ceilalti initiatori prezenli la gedinti putdnd formula amendamente de fond sau de formd.
Amendamentele se supun votului consiliului local in ordinea in care au fost formulate.
(13) Sinteza dezbaterilor din gedinlele consiliului local, precum gi modul in care gi-a
exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneazd intr-un proces-verbal, semnat de
pregedintele de gedinld gi de secretarul general al unitdtii/subdiviziunii administrativteritoriale.
(14) Pregedintele de gedinta, impreund cu secretarul general al unititii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale igi asum5, prin semniturd, responsabilitatea veridicitdlii celor consemnate.
(15) La inceputul fiecdrei gedinte, secretarul general al unititii/subdiviziunii administrativteritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al gedin[ei anterioare. Consilierii locali gi primarul
au dreptul ca, in cadrul gedintei curente a consiliului local, sd conteste continutul procesului-verbal
gi sd ceari mentionarea exactd a opiniilor exprimate in gedinta anterioard.
(16) Procesul-verbal semnat de pregedintele de gedintd 9i de citre secretarul general al
unitS{iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale, precum gi documentele care au fost dezbdtute in
gedin[a anterioari se depun intr-un dosar special al gedin[ei respective, care se numeroteazi 9i
se sigileazi de pregedintele de gedintd gi de secretarul general al unitdlii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, dupi aprobarea procesului-verbal sau de citre persoana cu atributii in
acest sens, desemnatd in conditiile legii.
(17) in termen de 3 zile de la data aprobdrii procesului-verbal al gedin{ei, secretarul general
al unititii/subdiviziunii administrativ-teritoriale afigeazd la sediul primdriei 9i publicd pe pagina de
internet a unititii/subdiviziunii administrativteritoriale o copie a procesuluiverbal al gedintei.
Art.^27 Ad opta rea h oti riri lo r co ns i I i u I u i ocal
(1)ln exercitarea atribuliilorceii revin, consiliul local adoptd hotdrdri, cu majoritate absolutd
sau simpld, dupi caz.
(2) Prin excep{ie de la prevederile alin. (1), hotdrArile privind dobdndirea sau instrdinarea
dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptd de consiliul local cu majoritatea
calificatd definitl la art. 5 lit. dd), de doud treimi din numdrul consilierilor locali in funclie.
(3) Se adoptd cu majoritatea absoluti prevdzuti la art. 5 lit. cc)
a) consilierilor locali in func{ie urmdtoarele hotdriri ale consiliului local: a) hotdrArile privind
bugetul local;
b) hotirdrile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;
c) hotirdrile prin care se stabilesc impozite 9i taxe locale;
d) hotdrarile privind participarea la programe de dezvoltare judeteani, regionali, zonali
sau de cooperare transfrontalierd;
e) hotdr6rile privind organizarea 9i dezvoltarea urbanisticd a localitdtilor 9i amenajarea
I

teritoriului;

f) hotdrArile privind asocierea sau cooperarea
juridice romdne sau strdine;

cu alte autoritati publice, cu

persoane

g) hotdrArile privind administrarea patrimoniului;
h) hotdrdrile privind exercitarea atributiilor previzute la art. 92, i) alte hotdr6ri necesare
bunei funcliondri a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regulamentul de organizare gi
functionare a consiliului local.
(4)Votul consilierilor locali este individual 9i poate fi deschis sau secret.
(5) Votul deschis se exprimi prin oricare din urmdtoarele modalititi:
a) prin ridicarea m6inii;
b) prin apel nominal, efectuat de pregedintele de gedinti;
c) electronic.
(6) Consiliul local poate stabili ca unele hotdr6ri si fie luate prin vot secret. Hotdrdrile cu
caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu excepliile
previzute de lege.
(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
8) Redactarea buletinelor de vot trebuie sd fie fird echivoc. Pentru exprimarea opliunii se
folosesc, de reguld, cuvintele da sau nu.
(9) Buletinele de vot se introduc intr-o urnd. La numdrarea voturilor nu se iau in calcul
buletinele de vot pe care nu a fost exprimatd op{iunea consilierului local sau au fost folosite
ambele cuvinte prevdzute la alin. (8).
(10) Abtinerile se numdri la voturile impotrivi.
(11) Daca pe parcursul desfigurdrii gedintei nu este intruniti majoritatea legali necesari
pentru adoptarea proiectului de hotdrdre, pregedintele de gedinti amdni votarea pdnd la
intrunirea acesteia.
(12) Dacd in urma dezbaterilor din gedinla consiliului local se impun modificiri de fond in
continutul proiectului de hotirire, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali
9i cu acordul majoritdtii consilierilor locali prezenti, pregedintele de gedintd retransmite proiectul de
hotdrire, in vederea reexaminirii de cdtre initiator 9i de citre compartimentele de specialitate.
(13) Proiectele de hotdrdri respinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea
acestuia in cursul aceleiagi gedinte.
Art.28 Semnarea gi contrasemnarea hotiririlor consiliului local
(1) Dupd desfdgurarea gedintei, hotir6rile consiliului local se semneazd de cdtre
pregedintele de gedinta gi se contrasemneazS, pentru legalitate, de cdtre secretarul general al
unitdti i/subdiviziu ni i adm i nistrativ-teritoriale.
(2) in cazul in care pregedintele de gedinld refuzd, in scris, sd semneze, hotdrdrea
consiliului local se semneazd de cel pulin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la gedinti.
Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se stabilegte prin regulamentul de organizare 9i
functionare a consiliului local.
(3) Secretarul general al unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemneazd
hotirArea in cazul in care consideri ci aceasta este ilegali. in acest caz,in urmdtoarea gedinli a
consiliului local, depune in scris gi expune in fata acestuia opinia sa motivatd, care se
consemneazd in procesul-verbal al gedintei.
Art.29 Funcfionarea comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate lucreazd in plen gi delibereazd cu votul majoritatii simple a
membrilor lor.
(2) Participarea membrilor comisiei la gedinlele acesteia este obligatorie. Dacd absentele
continud, fdri a fi motivate, pregedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea
sanctiunilor prevdzute la art. 233 din OUG 5712019 privind Codul Administrativ
(3) Comisia poate invita sd participe la gedintele sale specialigti din cadrul aparatului de
specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sd participe la gedintele comisiei gi
initiatorii propunerilorce stau labaza lucririlorcomisiei. Comisia poate invita gi alte persoane care
sd participe la dezbateri.
(4) $edin[ele comisiei de specialitate sunt, de regulS, publice.
(5) Comisia poate hotdri ca unele gedin[e sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi
sd se desfigoare cu ugile inchise.
(6) Convocarea gedintelor comisiei se face de cdtre pregedintele acesteia cu cel putin 3 zile
inainte sau de indatS, in situatia gedintelor convocate in conditiile art. 134 alin. (4).
.

(7) Ordinea de zi se aprobi de comisie la propunerea pregedintelui. Oricare dintre general
al unititii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pregedintele acesteia desemneazd un consilier
membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(8) gedintele comisiilor de specialitate se desfdgoard inaintea gedintelor consiliului local,
atunci cind ordinea de zi a gedintei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotirdri asupra
cirora i se solicitd avizul.
(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotirdri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei
de cdtre secretarul local care prezintd in cadrul gedintei proiectele gi, dupi caz, celelalte probleme
aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de iniliator.
10) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnatin conformitate cu
alin. (9) intocmegte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor gi a
propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor
consilierilor locali prezen[i.
(11) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesard, at6t
amendamentele gi propunerile acceptate, cdt gi cele respinse.
(12) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general al unitS[iilsubdiviziunii
administrativ-teritoriale, care asigurd transmiterea acestora citre consilierii locali, cel mai tdrziu
inainte de aprobarea ordinii de zi.
(13) Votul in comisii este, de reguli, deschis. in anumite situalii comisia poate hotdri ca
votul si fie secret, stabilind, de la caz la caz, gi modalitatea de exprimare a acestuia.
(14) Lucrdrile gedintelor comisier se consemneaz5, prin grija secretarului acesteia, intrun
proces-verbal. Dupi incheierea gedintei, procesul-verbal este semnat de cdtre pregedintele gi
secretarul comisiei.
(15) Pregedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale gedintelor sd fie consultate de
alte persoane interesate care nu au participat la gedinld, cu exceptia proceselorverbale intocmite
in gedintele ale cdror lucriri s-au desfSgurat cu ugile inchise.
CAPITOLUL lV lnstitufiile publice de interes local
Art.30 (1) Consilirle locale pot infiinta institutii publice de interes local in principalele
domenii de activitate, potrivit specificului 9i nevoilor colectrvitdtii locale, cu respectarea prevederilor
legale gi in limita mijloacelor financiare de care dispun.
(2) Numirea 9i eliberarea din func[ie a personalului din cadrul institutiilor publice de interes
local se fac de conducitorii acestora, in conditiile legii.
(3) Numirea, sanctionarea, suspendarea, modificarea gi incetarea raporturilor de serviciu
sau de muncd, dupd caz, a conducdtorilor institutiilor previzute la alin. (1) se fac de cdtre primar,
prin dispozi{ie, in conditiile legii.
Art.31 Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unitilii administrativteritoriale Consilierii locali imputerniciti sd reprezinte interesele unititii administrativ-teritoriale in
societdti, regii autonome de interes local 9i alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt
desemnati, prin hotdrdre
consiliului local, in condiliile legii, cu respectarea regimului
incompatibilitdlilor aplicabil 9i a configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.
Art.32 Reprezentarea in asociatiile de dezvoltare intercomunitard 9i la nivelul operatorilor
regionali Comunele, oragele gi municipiile sunt reprezentate de drept in adundrile generale ale
asocia[iilor de dezvoltare intercomunitard 9i in adundrile generale ale operatorilor regionali gi locali
de cdtre primari.
Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanli ai unitdlilor administrativ-teritoriale in
adundrile generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum gi oriciror alte persoane din
aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei institu{ii publice de interes local.
de convocare initiat de cel putin o treime din numirul consilierilor locali in functie.
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CAPITOLUL V Delegatul sitesc
(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alegi in consiliile locale sunt
reprezentati la gedintele consiliului local de un delegat sitesc. Delegatul sStesc este asimilat
.

Art.33

alegilor locali.
(2) Delegatul sdtesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, in termen de 20 de
zile de la data constituirii acestuia, de o adunare siteasci, convocatd de primar cu cel pulin 15

zile inainte gi desfiguratd in prezen{a primarului sau a viceprimarului gi a secretarului general al
unititi i adm inistrativ-teritoriale.
(3) Alegerea delegatului sdtesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenti la aceastd
adunare, consemnati intr-un proces-verbal care se prezinte in prima gedintd a consiliului local. La
adunarea sdteascd pot participa toti cetatenii cu drept de vot din satul respectiv.
(4) incetarea de drept a mandatului delegatului sitesc are loc in urmdtoarele situalii:
a) demisie;
b) validarea, in calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul in satul al cdrui
delegat este;

c) schimbarea domiciliului intr-un alt sat, inclusiv ca

adm in istrativ-teritori ale respective

urmare

a

reorganizdrii unititii

;

d) condamnarea, prin hotirAre judecdtoreasci rdmasd definitivd, la o pedeapsa privativa de
libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;
e) punerea sub interdictie judecatoreascd;
f) pierderea drepturilor electorale;
g) deces.
(5) in situaliile prevdzute la alin. (4) se alege un nou delegat sdtesc, cu respectarea
prevederilor alin. (1) - (3), care se aplici in mod corespunzdtor.
(6) Adunarea sdteascd, convocatd de cdtre primar, poate hotdri oricdnd eliberarea din
functie a delegatului sdtesc Ai alegerea, in termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte
persoane in aceastd functie, in conditiile alin. (2) care se aplicd in mod corespunzdtor.
(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintd, delegatii sitegti sunt
invitati in mod obligatoriu. Delegalii sitegti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele
discutate, opinia acestora fiind consemnatd in procesul-verbal al gedintei.
CAPITOLUL V! Dizolvarea consiliului Iocal
Art.34 Situatiile de dizolvare a consiliului local
(1)Consiliul local se dizolvd de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvd de
drept:
a) in cazul in care acesta nu se intrunegte cel putin intr-o gedinti ordinari sau
extraordinari, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, degi a fost convocat conform
prevederilor legale;
b) in cazul in care nu a adoptat nicio hotdrdre in 3 gedinte ordinare sau extraordinare tinute
pe durata a patru luni calendaristice consecutive;
c) in cazul in care numirul consilierilor locali in functie este mai mic decAt jumitatea
numdrului membrilor consiliului local 9i nu a putut fi completat cu supleanli in condiliile arl. 122.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al unitdtii/subdiviziunii administrativteritoriale,
prefectul sau orice altd persoand interesatd sesizeazi instan[a de contencios administrativ cu
privire la cazurile prevdzute la alin. (1). lnstanla analizeazd situatia de fapt 9i se pronunld cu
privire la dizolvarea consiliului local. Hotdrdrea instantei este definitivd gi se comunicd prefectului.
Art.35 Referendumul local
(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in condiliile legii.
Referendumul se organizeazd ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel putin
25o/o din numdrul cetitenilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau
regedi nta in u nitatea adm inistrativ-teritorialS.
(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele gi prenumele, data 9i
locul nagterii, seria 9i numdrul buletinului sau ale cd(ii de identitate gi semnitura olografi ale
cetdtenilor care au solicitat organizarea referendumului.
Art.36 Organizarea referendumului local
(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suporti din bugetul unititii
adm inistrativ-teritoriale.
(2) Referendumul local este organizat de citre o comisie numitd prin ordin al prefectului,
compusd dintr-un reprezentant al prefectului, cAte un reprezentant al primarului, al consiliului local
9i al consiliuluijudelean gi un judecdtor de la judecdtoria in a cdrei razi teritorialS se afld unitatea
administrativ-teritoriald in cauzi. Secretariatul comisiei este asigurat de institutia prefectului.

(3) Referendumul local este valabil dacd s-au prezentat la urne cel putin 30% din numdrul
total al locuitorilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau regedinta in
unitatea administrativ-teritoriali. Activitatea consiliului local inceteazd inainte de termen daci s-au
pronuntat in acest sens cel putin jumdtate plus unu din numarul total al voturilor valabil exprimate,
iar rezultatul referendumului a fost validat in conditiile legii.
Art.37 Organizarea alegerilor dupd dizolvarea consiliului local sau dupi validarea
rezultatul ui referend umul ui

(1) in termen de maximum g0 de zile de la riminerea definitivd a hotirdrii judecdtoregti
prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dupd caz, de la validarea rezultatului
referendumului se organizeazi alegeri pentru un nou consiliu local.
(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de cdtre Guvern,
propunerea
la
autorititilor cu atributii in organizarea alegerilor locale, pebaza solicitdrii prefectului.
Art.38 Rezolvarea treburilor publice curente in cazul dizolvirii consiliului local
(1) Pana la constituirea noului consiliu local, primarul sau, Tn absen{a acestuia, secretarul
general al unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale rezolvd problemele curente ale comunei,
oragului sau municipiului, cu respectarea competentelor 9i atributiilor ce ii revin, potrivit legii.
(2) in situalia exceplionali in care consiliul local a fost dizolvat in condiliile art. 143 din
OUG 5712019 privind Codul Administrativ , primarul se aflS in imposibilitatea exercitirii atribu{iilor
sale ca urmare a incetdrii sau suspenddrii mandatului sdu ori a altor situatii prevdzute de lege, iar
functia de secretar general al unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale este vacant5, prefectul
numegte prin ordin o persoand prin detagare, in conditiile par[ii a Vl-a titlul ll, care sd exercite
atributiile de secretar general al unititii/subdiviziunii administrativ{eritoriale pentru a rezolva
problemele curente ale comunei, oragului sau municipiului, pdnd la ocuparea functiei publice de
conducere de secretar general al unitd[iilsubdiviziunii administrativteritoriale in condiliile legii.
(3) Persoana desemnatd potrivit prevederilor alin. (2) trebuie sd indeplineasci condiliile de
studii 9i vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea functiei de secretar general al
unitS[ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale prevdzute la titlul Vll al prezentei pi(i gi la partea a Vla titlul ll.
(a) in situalia prevdzutd la alin. (2), prin exceplie de la prevederile pa(ii a Vl-a titlul ll din
prezentul cod, concursul pentru ocuparea functiei publice de conducere de secretar general al
comunei, al oragului sau al municipiului, dupd caz, se organizeazd de institulia prefectului.
(5) Numirea in functia de secretar general al comunei, al oragului sau al municipiului, dupi
caz, se face, in situatia prevdzutd la alin. (2) sau in situatia in care procedura de organizare a
concursului a fost demarati anterior situatiei exceplionale previzute la alin. (2), de cdtre prefect,
dacd nu a incetat situatia care a determinat imposibilitatea exercitdrii atributiilor de citre primar.

CAPITOLUL Vll Actele Administrative ale Consiliului Local

Art.39(1) in exercitarea atribuliilor ce le revin, autoritdlile administraliei publice locale
adoptd sau emit, dupi caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupd cum
urmeazS:
a) consiliul local gi consiliuljudetean adoptd hotdr6ri;
(2) in organizarea executirri sau executirii in concret a legii, autoritdlile deliberative gi cele
executive adopti, emit sau incheie, dupd caz, gi alte acte juridice prin care se nasc, se modifici
sau se sting drepturi gi obligatii.
Art.40 Comunicarea gi aducerea la cunogtinfi a actelor administrative
(1) Secretarul general al unitSliilsubdiviziunli administrativ-teritoriale comunici actele
administrative prevdzute la art.39 alin. (1) lit.,,a" prefectului in cel mult 10 zile lucrdtoare de la
data adoptirii, respectiv emiterii.
(2) Hotdrdrile consiliului local se comunicd primarului.
(3) Comunicarea, insoliti de eventualele obieclii motivate cu privire la legalitate, se face in
scris de cdtre secretarul general al unitdliilsubdiviziunii administrativ-teritoriale 9i se inregistreazd
intr-un registru special destinat acestui scop.
(4) Hotdrririle gi dispozitiile se aduc la cunogtin[a publicd 9i se comunicd, in condiliile legii,
prin grija secretarului general al unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

informatiile financiare, precum gi alte
previzute
publicS,
pentru
lege
informare,
in format electronic ai in monitorul
documente
de
se
oficial local care se organizeazd potrivit procedurii prevdzute in anexa nr. 1.
Art.41 Actele administrative cu caracter normativ
(1) Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunogtinli

(5) Hotdrdrile 9i dispoziliile, documentele 9i

publicd
(2) Aducerea la cunogtinli publicd a hotdrdrilor cu caracter normativ se face in termen de 5
zile de la data comunicdrii oficiale citre prefect.
(3) in unitdlile administrativ-teritoriale in care cetdlenii aparlindnd unei minoritali nalionale
au o pondere de peste 20% din numirul locuitorilor, stabilit la ultimul recensimdnt, hotdrdrile cu
caracter normativ se aduc la cunogtinti publica atdt in limba romAn6, cAt 9i in limba minorititii
respective.

Art.42 Actele administrative cu caracter individual
(1)Comunicarea hotdrdrilor cu caracter individual cdtre persoanele cdrora li se adreseazd
se face in cel mult 5 zile de la data comunicirii oficiale cdtre prefect.
(2) Hotariirile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicdrii cdtre
persoanele cdrora li se adreseazS.
(3) in uniti[ile administrativ-teritoriale in care ceti[enii apa(indnd unei minoritdli nallonale
pondere
au o
de peste 20o/o din numirul locuitorilor, stabilit la ultimul recensdmdnt, hotdrdrile cu
caracter individual se comunicd, la cerere, 9i in limba minoritatii respective.
Art.43 Verificarea legalitatii actelor administrative.
HotirArile consiliului local gi hoti16rile consiliului judetean sunt supuse controlului de
legalitate exercitat de cdtre prefect..

CAPITOLUL Vlll Mandatul de ales local
Art.44 Mandatul alegilor locali Mandatul primarului, consilierului local, pregedintelui
consiliului jude[ean 9i al consilieruluijudetean este de 4 ani 9i se exercitd in conditiile legii.
Art.45 Condifii speciale de exercitare a mandatului alegilor locali
(1) Consiliul local sau consiliul judetean, primarul, precum 9i pregedintele consiliului
judetean alegi in cursul unui mandat, ca urmare a dizolvirii consiliului local sau judetean, respectiv
a vacantei functiei de primar ori de pregedinte al consiliului judetean, incheie mandatul
precedentei autoritdti a administratiei publice locale.
(2) Consiliul local sau consiliul judetean, precum 9i primarul sau pregedintele consiliului
judetean, alegi in urma organizdrii unor noi unitdti administrativ-teritoriale, igi exercitd mandatul
numai pdni la organizarea urmitoarelor alegeri locale generale.
CAPITOLUL ll Suspendarea gi incetarea mandatului de ales local
Art.46 Suspendarea mandatului de consilier local 9i de consilier judelean
(1) Mandatul de consilier local, respectiv de consilier jude{ean se suspendi in urmdtoarele
situatii:
a) a fost dispusi misura arestdrii preventive;
b) a fost dispusd mdsura arestului la domiciliu;
c) a fost insircinat de cdtre consiliul din care face parte, de citre Guvern sau de cdtre
Parlament cu exercitarea unei misiuni in lard sau in striinitate.
(2) Misurile previzute la alin. (1) lit. a) qi b) dispuse in conditiile Legii nr. 13512010, cu
modtficdrile gi completdrile ulterioare, se comunicd de indati de cdtre instanta de judecati
prefectului care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constati
suspendarea mandatului.
(3) Documentele corespunzitoare situaliei prevdzute la alin. (1) lit. c) se comunicd de cdtre

in termen de 5 zile lucrdtoare de la desemnare, secretarului general al
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 9i primarului, respectiv pregedintelui consiliului
judetean, iar in prima gedintd ulterioard comunicdrii consiliul local, respectiv consiliul judelean,
dupd caz, ia act de aceasti situa[re, prin hotdrAre.
(4) Suspendarea dureazd pani la incetarea situatiei previzute la alin. (1).
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaliile prevdzute la alin. (1) lit. a) 9i b), respectiv
hotirirea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in conditiile alin. (1) lit. c) se
emitent,

comunice de indati consilierului local, respectiv cclnsrlierului judetean, in termen de maximum 48
de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotdrdrii consiliului, dupi caz.
(6) in cazul in care fa!5 de consilierul local, respectiv consilieruljudelean al cdrui mandat a
fost suspendat in conditiile alin. (1) lit. a) gi b), a fost dispusd clasarea ori renuntarea la urmarirea
penald sau instan[a judecatoreascd a dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are
dreptul la despdgubiri, in conditiile legii.
Art.47 lncetarea mandatului de consilier local
(1) Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judetean inceteazd la data
declardrii ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier jude{ean inceteazd de drept
inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmdtoarele cazuri:
a) demisie;
b) constatarea 9i sanctionarea, in condiliile Legii nr. 17612010, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare, a unei stdri de incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o alti unitate administrativ-teritoriali, inclusiv ca urmare a
reorganizdrii acesteia
d) lipsa nemotivatd de la mai mult de 3 gedinle ordinare gi/sau extraordinare consecutive
ale consiliului, desfdgurate pe durata a trei luni calendaristice;
;

e) lipsa nemotivatd de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3

luni

calendaristice, care determind imposibilitatea desfiguririi, in condi[iile legii, a gedintelor ordinare
9i/sau extraordinare;
f) imposibilitatea exercitirii mandatului pe o perioadd mai mare de 6 luni consecutive, cu
exceptia cazurilor prevdzute de lege;
g) condamnarea, prin hotdr6re judecdtoreasci rdmasd definitivi, la o pedeapsd privativi de
libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executdrii pedepsei;
h) punerea sub interdiclie judecitoreascd;
i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calitdtii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritdtilor nafionale
pe a cdrei listi a fost ales;
k) condamnarea prin hotirdre judecitoreascd rdmasd definitivi pentru sivdrgirea unei
infractiuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul cdruia a fost ales, indiferent de
pedeapsa aplicatd gi de modalitatea de individualizare a executirii acesteia;
l) deces.
(3) Data incetirii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c) - f) gi l),
este data aparitiei evenimentului sau a implinirii conditiilor care determind situatia de incetare,
dupd caz.
(4) Data incetdrii de drept a mandatului, in cazul prevdzut la alin. (2) lit. b), in situatia in
care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost
contestatS, este data expiririi perioadei in care consilierul local, respectiv consilierul judetean,
dupd caz, are dreptul sd conteste raportul de evaluare, in conditiile Legii nr. 17612010, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare.
(5) Data incetirii de drept a mandatului in cazul prevdzut la alin. (2) lit. j) este data
comunicdrii cdtre prefect, secretarul general al unititii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 9i cdtre

consilierul local, a hotirdrii forului competent sd decidd asupra excluderii unui membru al
partidului politic sau a organizatiei cetdtenilor apa(in6nd minoritS{ilor nationale pe a cdrei listd
consilierul local sau consilieruljudelean a fost ales, in situatia in care legalitatea acesteia nu a fost
contestati.
(6) in situaliile previzute la alin. (2) lit. a), c) - 0 Si l) constatarea incetirii de drept a
mandatului de consilier local sau de consilier judetean, precum gi vacantarea locului de consilier
local sau de consilier jude[ean se realizeazd printr-o hotdrdre de constatare a autoritdtii
deliberative respective, la propunerea primarului ori, dupi caz, a pregedintelui consiliului jude[ean
sau a oricirui alt ales local, adoptatd in prima gedinti desfiguratd dupii aparilia evenimentului.
Hotdrdrea autoritatii deliberative este comunicatii de indatd judecdtoriei competente sd valideze
mandatul supleantului, in conditiile art. 122, precum 9i consilierului local.

(7) Consiliul local, respectiv consiliuljudetean are obligatia de a adopta hotdr6rea previzuti
la alin. (6) in termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului
constatator semnat de primar 9i de secretarul general al unitS!ii/subidiviziunii administrativteritoriale ori de pregedintele consiliuluijudetean gi de secretarul general aljudetului, dupi caz, cu

privire la una dintre situatiile prevdzute la alin. (2) lit. a), c) - f) gi

l) in termen de maximum 10 zile
de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local, respectiv pentru consiliul judelean,
constatarea incetdrii mandatului, precum 9i vacantarea locului de consilier local sau de consilier
judetean se realizeazd de citre prefect prin ordin, in baza referatului constatator comunicat de
citre secretarul general al unitdtii/subidiviziunii administrativ-teritoriale, in situatia neadoptirii
acestei hotirari de citre consiliul local sau consiliuljudetean, dupi caz.
(8) in situaliile prevdzute la alin. (2) lit b), g) - k) Constatarea incetirii de drept a mandatului
de consilier local sau de consilier judetean, precum gi vacantarea locului de consilier local sau de
consilier jude{ean se fac de citre prefect prin ordin, in termen de maximum 30 de zile de la data
ingtiintarii transmise prefectului de cdtre autoritatea responsabild de asigurarea integritdlii in
exercitarea demnitdtilor gi functiilor publice 9i prevenirea corupliei institutionale sau de cdtre
instan{d, dupd caz.
(9) Ordinul prefectului emis in situa[iile prevdzute la alin. (7) 9i (8) se transmite de indatd
judecitoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in condi(iile art. 122 Cod Administrativ
, consilierului local gi secretarului general al unitdtii/subdiviziunii administrativteritoriale.
(10) Hotardrea consiliului are labazd, pentru situaliile prevdzute la alin. (2) lit. a), c) - f), h)
l),
un
referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparilia evenimentului gi semnat de
9i
primar 9i de secretarul general al comunei, al oragului sau al municipiului/subdiviziunii
municipiului, respectiv de pregedintele consiliului judetean gi de secretarul general al judelului.
Referatul este inso{it de acte justificative.
(11) Ordinul prefectului are la bazd, pentru situatiile prevdzute la alin. (2) lit. g), i), k),
ingtiintarile transmise prefectului de cdtre instanld.
(12) in cazul prevdzut la alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data comunicdrii
hotdrdrii forului competent si decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a
organiza{iei cetdtenilor apartin6nd minorititilor nationale pe a cirei listd consilierul local sau
consilierul judetean a fost ales, prefectul constatd, prin ordin, incetarea mandatului consilierului
local sau judelean inainte de expirarea duratei normale a acestuia gi declard vacant locul
consilierului local sau jude{ean. Ordinul prefectului se transmite de indatd judecdtoriei competente
sd valideze mandatul supleantului, in conditiile art. 122, consilierului local gi secretarului general al
unitdtii/su bd iviziu ni i adm inistrativteritoriale.
(13) in cazurile prevdzute la alin. (2) lit. c) - 0 hotdrdrea poate fi atacatd de consilierul local,
respectiv de consilierul judetean in cauzi la instanta de contencios administrativ, in termen de'10
zile de la comunicare. lnstanta se pronuntd in termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabild
procedura de regularizare a cererir. in acest caz, procedura prealabild nu se mai efectueazS, iar
hotdrArea primei instante este definitivd.
(1a) in toate cazurile, hotirArea instanlei se comunicd pi(ilor, prefectului 9i secretarului
general al unititii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care are obligalia afigdrii acesteia la sediul
unititii/subdiviziunii administrativteritoriale, in termen de maximum 2 zlle de la comunicare.
(15) Func[ia constatatd vacantd in condi[iile alin. (6) - (8) se completeazd cu supleantul
desemnat de partidul politic, alianla politic;5 sau alianta electorald respectivi, care este validat gi
depune jurimdntul, in conditiile art. 117, ulterior rdmdnerii definitive a hotdrdrii instanlei.
(16) incetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier jude!-ean in cazul
schimbdrii domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriald poate interveni numai dupd
efectuarea in actul de identitate al celui in cauzd a men(iunii corespunzdtoare, de cdtre organul
abilitat potrivit legii
(17) lncetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier jude[ean, in cazul
demisiei, se constatd in prima gedinti a consiliului desfSgurati dupd aparilia evenimentului gi in
baza demisiei scrise inaintate secretarului general al unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale,
primarului, pregedintelui de gedint5, pregedintelui consiliului judelean, dupi caz. Hotdrdrea
consiliului prin care se ia act de demisie gi se declard vacant locul consilierului local, respectiv
judetean, se comunica de indata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului.

('18) Prevederile alin (2) lit g) - i) 9i k) devin aplicabile numai dupd rdmanerea definitivd a
hotdrdriijudecdtoregti. in aceste cazuri, data respectivd este gi data la care inceteazd de drept
mandatul.
(19)in situalia in care este contestata legalitatea actului prevdzut la alin. (4) sau a hotirdrii
previzute la alin. (5), data incetdrii de drept a mandatului este data rdmAnerii definitive a hot6r6rii
judecitoregti.
(20) De la data incetdrii mandatului, consilierul local sau consilieruljudelean respectiv:
a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru gedinlele
autorititii deliberative din care face parte;
b) nu mai poate participa la vot in cadrul gedin{elor autoritd{ii deliberative din care face
parte, precum gi in cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
c) nu mai are dreptul la indemnizatia lunard.
CAPITOLUL lll Drepturile 9i obliga[iite ategilor tocali

CAPITOLUL IX Drepturile alegilor locali
Art.48 Dreptul de initiativi in promovarea actelor administrative Alegii locali au dreptul de
initiativi in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.
Art.49 lndemnizafia
(1) Pentru participarea la gedintele consiliului gi ale comisiilor de specialitate, consilierii
locali, respectiv consilierii judeteni au dreptul la o indemnizalie lunari. Primarilor, viceprimarilor,
pregedintilor gi vicepregedintilor consiliilor judetene nu li se acordd indemnizalie pentru

participarea la gedinte.
(2) lndemniza{ia lunari pentru consilierii locali, respectiv judeleni care participd la gedinlele
ordinare ori la gedintele extraordinare ale consiliului local, respectiv consiliului judelean 9i ale
comisiilor de specialitate este in cuantum de p6nd la 1Oo/o din indemniza[ia lunard a primarului,
respectiv
pregedintelui consiliului judetean, in condi{iile prezentulur cod, respectiv ale
regulamentului de organizare 9i funcfionare a autoritd[ii deliberative.
(3) Consilierii locali, respectiv consilieriijudeteni au dreptul la indemnizalia lunard doar dacd
participd la cel pu{in o gedinta a autorititii deliberative 9i o gedinld a comisiei de specialitate, pe
lund, desfigurate in conditiile legii.
(4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueazi exclusiv din
veniturile sec{iunii de func[ionare din bugetul unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(5) Consilierilor locali, respectiv consilierilor judeleni li se aplicd in mod corespunzitor
prevederile art. 153 alin. (2).
(6) Prevederile alin. (1)- (5) se aplicd in mod corespunzdtorgi delegatului sdtesc.
(7) Consiliul local, respectiv consiliul judelean poate hotiri diminuarea cuantumului
indemnizatiei prevdzute la alin. (2) gi a cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin.
(5), in concordan{i cu posibilitatile de finantare.
(8) Drepturile binegti cuvenite alegilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu
alte venituri, in condi!iile legii.
(9) Consilierii locali, respectiv consilierii judeteni 9i delegatul sdtesc care participd la
gedintele de consiliu local, respectiv judelean, organizate in timpul programului de lucru, se
considerd invoi{i de drept, fdrda le fi afectat salariul 9i celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de
la locul de muncd. Formarea profesionald
(1)Alegii locali au dreptul la pregdtire, formare 9i perfeclionare profesionala.
(2) Alegii locali beneficiazd de plata programelor de pregdtire, formare gi perfeclionare
profesionald organizate in conditiile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de transport,
cazare, masd, a indemnizatiilor de delegare sau deplasare, dupi caz, in condiliile legii.
(3) Autorititile gi institutiile publice au obligalia sii prevadi in bugetul local sumele
necesare pentru programele de pregitire, formare gi perfectionare profesionald organizate de
lnstitutul National de Administralie sau alli furnizori de formare gi perfeclionare proiesionald in
decursul mandatului, cheltuielile previzute la alin. (2) destinate alegilor locali, organizate la
initiativa ori in interesul autoritdtii sau institu[iei publice.
Art.50 Accesul la informafii
(1) Dreptul alegilor locali de a avea acces la orice informalie de interes public nu poate fi
ingradit

a

(2) Autorititile administratiei publice centrale gi locale, rnstitutiile, serviciile publice, precum
juridice de drept privat sunt obligate sd asigure informarea corecti a alegilor locali,
persoanele
9i
potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice gi asupra problemelor de interes local.
Art.s1 Dreptul la asociere Alegii localr se pot asocia liber in partide politice gi in alte forme
de asociere, in conditiile legii.

GAPITOLUL X Obliga[iile alegilor locali
Art. 52 Respectarea legii
(1)Alegii locali sunt obligati sd respecte Constitutia gi legile tdrii, precum 9i sd se supund
regulilor de curtoazie gi disciplini gi si nu foloseasci in cuvdntul lor sau in relatiile cu cetdtenii
expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

(2) Consilierii locali 9i consilierii judeleni sunt obligati sd respecte regulamentul de
organizare 9i funclionare a consiliului local, respectiv a consiliuluijudetean, dupi caz.
Art. 53 Participarea la lucririle consiliului local sau ale consiliului judetean 9i ale comisiilor

de

specialitate Consilierii locali

gi consrlierii judeteni, pregedin!ii

consiliilor jude[ene

gi

vicepregedintii consiliilor judetene, precum 9i viceprimarii nu pot lipsi de la lucririle consiliului local,
respectiv ale consiliului judetean sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu exceplia
situatiilor prevdzute in regulamentul de organizare 9i functionare.
Art. 54 Buna-credinta 9i fidelitatea Consilierii locali gi consilierii judeteni, aflali in serviciul
colectivitd{ii locale, precum gi primarii 9i pregedinlii consiliilor judetene, dupd caz, in calitatea lor de
reprezentanti legali ai unititilor/subunititilor administrativ-teritoriale, au indatorirea de a participa,
pe durata mandatului, la exercitarea competentelor autoritatilor administraliei publice locale din
care fac parte sau pe care le reprezintS, dupd caz, cu buni-credinta 9i fidelitate fa(d de [ari gi de
colectivitatea care i-a ales.
Art. 55 Probitatea gi discretia profesionali Alegii locali sunt obligali la probitate gi discretie
profesionald.
Art. 56 Cinstea gi corectitudinea
(1) in exercitarea mandatului, alegii locali sunt obligali sd dea dovadi de cinste gi
corectitudine; este interzis alesului local sd ceard, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase
materiale sau alte avantaje. (2) Alegii locali nu pot face uz gi nu se pot prevala de aceasti calitate
in exercitarea unei activitdti de interes personal.
Art. 57 Dispozitii privind obligatiile de informare pentru alegii locali
(1)Alegii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, si organizeze periodic, cel putin
o dati pe trimestru, intdlniri cu cetitenii, sd acorde audiente gi sd prezinte in consiliul local,
respectiv in consiliuljudetean o informare privind problemele ridicate la intdlnirea cu cetitenii.
(2) Fiecare consilier local, respectiv consilier judetean, precum 9i viceprimarii, respectiv
vicepregedintii consiliului judetean sunt obligati si prezinte un raport anual de activitate, care este
fdcut public prin grija secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativteritoriale.
(3) Fiecare primar prezinti anual, in fata autoritatii deliberative, un raport privind starea
economici, social5 9i de mediu a unitSliilsubdiviziunii administrativ-teritoriale. Fiecare pregedinte
al consiliului judetean prezinti anual in fata autoritdtii deliberative un raport privind modul de
indeplinire a atributiilor sale.
( ) ln urma efectudrii unor deplasdri in strdindtate pentru exercitarea unor atributii stabilite
prin lege, alegii locali sunt obligati si prezinte la prima gedinti ordinard a autoritdtii deliberative o
informare privind deplasdrile efectuate. Termenul maxim de prezentare a informdrii este de 45 de
zile de la data incheierii deplasdrii.
(5) in cazul nerespectdrii prevederilor alin. (4), aiegii locali suporti cheltuielile deplasirii.
Art. 58 Transparenta activiti[ii
(1) Primarul, respectiv pregedintele consiliului judetean este obligat ca, prin intermediul
secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale gi al aparatului de specialitate,
sd pund la dispozitie consilierilor locali, respectiv consilierilor judeleni, la cererea acestora, in
termen de cel mult 10 zile lucrdtoare, informa[iile necesare in vederea indeplinirii mandatului in
condi[iile legii.
(2) Consilierii locali, respectiv consilierii judeteni pot adresa intrebdri 9i interpeldri
primarului, viceprimarului, respectiv pregedintelui consiliului judelean, vicepregedinlilor consiliului
judetean, dupd caz

(3) Rispunsul solicitat in conformitate cu pnevederile alin. (2) se transmite, de reguli,
imediat sau, dacd nu este posibil, la urmdtoarea gedin[i a consiliului local, respectiv a consiliului
judetean
(a) Cel interpelat are obligatia de a rispunde in scris sau, dupa caz, oral p0nd cel mai tOrziu
la urmitoarea gedinld a consiliului local, respectiv a consiliuluijudetean.
Art.59 Protecfia alegilor locali
(1) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru solutionarea 9i
gestionarea treburilor publice in interesul colectivitdtii locale pe care o reprezintd este garantatS.
(2) Alegii locali nu pot fi tragi la rdspundere juridici pentru opiniile politice exprimate in
exercitarea mandatului.
(3) Retinerea, dispunerea mdsurii arestirii preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea
in judecatd penald a alegilor locali, precum 9i faptele sdvArgite care au determinat luarea misurilor
se aduc la cunogtinta at;3t autorititii administratiei publice din care fac parte, cdt gi prefectului, in
termen de cel mull24 de ore, de cdtre organele care au dispus mdsurile respective.
(4) Pe intreaga duratd a mandatului, alegii locali se consideri in exerci[iul autoritilii publice
gi se bucuri de protectia prevdzuta de lege.
(5) De aceeagi proteclie previzutd la alin. (4) beneficiazd gi membrii familiei alesului local so{, sotie 9i copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmdregte nemijlocit exercitarea
de presiuni asupra alesului local in legdturd cu exercitarea mandatului siu.
CAPITOLUL XI

lncompatibilititile alegilor locali gi conflictul de interese

Art.60 Regim u I i ncom patibi litifilor aplicabi I alegilor local i
(1) Regimul incompatibilitdtilor aplicabil functiei de primar 9i viceprimar, primar general 9i
viceprimar al municipiului Bucuregti, pregedinte 9i vicepregedinte al consiliului judetean, consilier
local 9i consilier judetean, dupd caz, este cel prevdzut in cartea I titlul lV din Legea nr. 161/2003,
cu modificirile gi completirile ulterioare.
(2) Constatarea 9i sanctionarea stdrii de incompatibilitate 9i a conflictului de interese pentru
persoanele care ocupi functiile previzute la alin. (1) se fac in condiliile Legii nr. 17612010, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare, 9i ale prezentului cod. (
3) Prin activititi in domeniul didactic pe care primarul 9i viceprimarul, primarul general 9i
viceprimarul municipiului Bucuregti, pregedintele 9i vicepregedintele consiliului judetean le pot
desfdgura, in condi[iile legislatiei speciale privind unele misuri pentru asigurarea transparentei in
exercitarea demnitdtilor publice gi a funcliilor publice, se inteleg activitSlile prevdzute la art. 462
alin. (2)
Art.61 Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru alegii locali (1)Alesul local
aflat in conflict de interese in condi[iile previzute de cartea I titlul lV din Legea nr. 161/2003, cu
modificirile 9i completdrile ulterioare, are obligatia si se abtini de la emiterea sau participarea la
emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului
juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) sot, sotie sau rude ori afini pdnd la gradul al ll-lea inclusiv;
b) orice persoani fizicd sau juridicd fati de care alesul local are calitatea de debitor al unei
obligalii;
c) o societate la care deline calitatea de asociat unic ori functia de administrator sau de la
care obtine venituri;
d) o altd autoritate din care face parte; e) orice persoani fizici sau juridicS, alta decdt
autoritatea din care face parte, care a ficut o platd citre acesta sau a efectuat orice fel de
cheltuieli ale acestuia; f) asociatie sau fundalie din care face parte.
(2) in exercitarea func{iei, consilierul local sau consilierul judelean aflat in una dintre
situatiile previzute la alin. (1) are obligalia sd anunte la inceputul gedintei consiliului local,
respectiv a consiliului judetean interesul personal pe care il are la adoptarea hotirdrii respective,
anunt care se consemneazdin mod obligatoriu in procesul-verbal al gedintei.
(3) Ulterior anun!6rii interesului personal, consilierul local sau judetean nu mai este luat in
calcul pentru cvorumul necesar adopt;5rii hotir6rii consiliului cu privire la care acesta gia anunlat
interesul gi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotdrAri.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incdlcarea
prevederilor alin (1)sunt lovite de nulitate absolutd in conditiile Legii nr 17612010, cu modificdrile
9i completirile ulterioare.
(5) Fapta alegilor locali de a incdlca prevederile alin. (1) gi legislatia in materie privind
conflictul de interese constituie abatere disciplinard 9i se sanctioneazd cu diminuarea
indemnizaliei cu 10% pe o perioadd de maximum 6 luni.
Art.62 Declaratia de interese gi declaratia de avere Alegii locali au obligatia si
intocmeascd, si depund gi si actualizeze declaralii de avere 9i declaratii de interese in
conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, cu modificdrile 9i completirile ulterioare.
Art.63 Sanctiuni pentru nedepunerea declaratiei de avere 9i a declaratiei de interese
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraliei de avere gi
de interese previzute de lege atrage sanctiunile previzute de Legea nr. 17612010, cu modificirile
gi completdrile ulterioare.

CAPITOLUL Xll Rispunderea alegilor Iocali
Art.64 Tipurile de rdspundere a alegilor locali Alegii locali rdspund, dupi caz, administrativ,
civil sau penal pentru faptele sivdrgite in exercitarea atributiilor ce le revin, in condi!iile legii 9i ale

prezentului cod.
Art.65 Rdspunderea consilierilor locali gi a consilierilor judeteni
(1)Consilierii locali, respectiv consilieriijudeteni rdspund in nume propriu, pentru activitatea
desfiguratd in exercitarea mandatului, precum 9i solidar, pentru activitatea consiliului din care fac
parte gi pentru hotdririle pe care le-au votat.
(2) in procesul-verbal al gedinlei consiliului local, respectiv a consiliului jude{ean se
consemneazdrezullatul votului, iar, la cererea consilierului local, respectiv a consilieruluijudetean,
se mentioneazi in mod expres votul acestuia.
Art.66 Sanc[iunile disciplinare aplicabile consilierilor locali gi consilierilor judeteni
('1) Pentru incdlcarea de cdtre consilierii locali, respectiv de cdtre consilierii judeteni a
prevederilor prezentului cod, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese 9i a
prevederilor regulamentului de organizare gi functionare a consiliului local sau a consiliului
jude{ean, dupi caz, consiliul local sau consiliul judetean poate aplica urmdtoarele sanctiuni
disciplinare.
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvdntului,
d) eliminarea din sala de gedintd;
e) excluderea temporard de la lucririle consiliului gi ale comisiei de specialitate;
f) diminuarea indemnizatiei lunare cu 10oh pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizatiei lunare pentru una sau doud luni.
(2) Sanc[iunile prevdzute la alin. (1)lit. a) - d) se aplicd de cdtre pregedintele de gedintd, iar
cele de la alin. (1) lit. e) - g) de cdtre consiliul local, respectiv de cdtre consiliul judetean, prin
hotdrAre.
(3) Sanc[iunile prevdzute la alin. (1) lit. a) e) sunt aplicabile gi viceprimarilor 9i
vicepreged intilor consil ii lor judelene, d u pi caz.
(4) Pentru aplicarea sancliunilor prevdzute la alin. (1)lit. e), cazul se transmite comisiei de
spectalitate care are in obiectul de activitate 9i aspectele juridice, aceasta prezentdnd un raport
intocmit pe baza cercetdrilor efectuate, inclusiv a explica[iilor furnizate de cel in cauzd.
Art.67 Avertismentul La prima abatere, pregedintele de gedinti atrage atenlia consilierului
local, respectiv consilieruluijudetean in culpi 9i il invitd si respecte regulamentul.
Art.68 Chemarea la ordine
(1) Consilierii locali, respectiv consilierii judeteni care nesocotesc avertismentul 9i invitatia
pregedintelui de gedin!5 gi continui si se abatd de la regulament, precum gi cei care incalci in
mod grav, chiar pentru prima dat5, dispozitiile regulamentului sunt chemati la ordine.
(2)Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de gedin[i.
(3) inainte de a fi chemat la ordine, corrsilierul local, respectiv consilierul judelean este
invitat de cdtre pregedintele de gedinti sd igi retragi sau sd explice cuvdntul ori expresiile care au
generat incidentul gi care ar atrage aplicarea sanctiunii.

-

(4) Daca expresia intrebuintatd a fost retrasd ori dacd explicafiile date sunt apreciate de
pregedintele de gedintd ca satisfdcdtoare, sancliunea nu se mai aplicd.
Art.69 Retragerea cuv6ntului 9i eliminarea din salS in cazul in care, dupd chemarea la
ordine, un consilier local sau consilier judetean, dupd caz, continud sd se abate de la regulament,
pregedintele de gedinla ii va retrage cuvdntul, acesta nemaiputAnd lua cuv6ntul pe perioada
desfdgurdrii gedinlei consiliului. in situalia in care un consilier persistd
se abatd de la
regulament, pregedintele de gedin!5 il va elimina din sald. Eliminarea din sali echivaleazd cu
absenta nemotivati de la gedinti.
Art.70 Excluderea temporari de la lucrdrile consiliului gi ale comisiei de specialitate
(1) in cazul unor abateri grave, sdvdrgite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de
grave, consiliul local, respectiv consiliul judetean poate aplica sanctiunea excluderii temporare a
consilierului local, respectiv a consilierului judetean de la lucririle consiliului local sau ale
consiliuluijude{ean, dupd caz, gi ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii este stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de
activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.
(3) Excluderea temporard de la lucririle consiliului local, respectiv ale consiliuluijudelean 9i
ale comisiilor de specialitate nu poate depigi doui gedinte consecutive.
(4) Excluderea de la lucrdrile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean 9i ale
comisiilor de specialitate are drept consecinli neacordarea indemnizatiei lunare.
(5) in caz de opunere, interzicerea participirii la gedinle se executi cu ajutorul personalului
care asigurd ordinea publicd localS.
Art.7 1 Aplicarea sanctiuni lor
(1)Sanctiunile previzute la art..233 alin. (1) lit. e) 9i f) se aplici prin hotdr6re adoptati de
consiliul local, respectiv de consiliuljudelean cu majoritatea absolutS.
(2) Pe perioada aplicirii sanctiunilor prevdzute la art. 233 alin. (1)lit. e) gi f), consilierii locali
sau judeteni in cauzd nu vor fi socoti[i la cvorumul pentru gedint6.
(3) Pentru menlinerea ordinii in gedintele comisiilor de specialitate, pregedintii acestora au
aceleagi drepturi ca gi pregedintele de gedintd. Acegtia pot aplica sanctiunile previzute la art. 233
alin (1) lit. a) - d)
(4) Sancliunile prevdzute la art. 233 alin. (1) se pot aplica in mod corespunzdtor
viceprimarilor, pregedintilor gi vicepregedintilor consiliilor judetene, pentru abaterile sdvdrgite in
calitatea lor de consilier local, respectiv de consilier jude{ean.
Art.72 Sanctiuni aplicabile viceprimarilor gi vicepregedinlilor consiliuluijudetean
(1) Pentru abateri grave gi/sau repetate, sdv6rgite in exercitarea mandatului de viceprimar
sau de vicepregedinte al consiliului judetean, persoanelor in cauzi li se pot aplica urmitoarele
sancliuni.
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaliei cu 5 - 10% timp de 1 - 3 luni;
d) eliberarea din funclie.
(2) Sanc[iunile prevdzute la alin. (1) lit. a) - c) se aplici, prin hotir6re a consiliului local,
respectiv a consiliului judetean, la propunerea motivatd a primarului, respectiv a pregedintelui
consiliului jude[ean. Motivele care justificd propunerea de sanctionare sunt aduse la cunogtinti
consilierilor locali sau consilierilor judeteni, dupi caz, cu cel putin 5 zile inaintea gedintei.
(3) in cazul sancliunilor prevdzute la alin. ('1), hotararea se adoptd prin vot secret cu
majoritatea calificatd de doui treimi din numirul consilierilor locali sau consilierilor judeteni in
functie, dupd caz.
(4) Prin excep{ie de la prevederile alin. (3), aplicarea sanctiunii prevdzute la alin. (1) lit. d)
se face cu respectarea prevederilor art. 152 sau art. '188, dupi caz.
(5) lmpotriva sanctiunilor previzute la alin. (1) lit. c) gi d) persoana in cauzd se poate
adresa instantei de contencios administrativ competente. Prccedura prealabilS nu este obligatorie.
(6) Aplicarea sanctiunii previzute la alin. (1) lrt. d) nu are niciun efect asupra mandatului de
consilier local sau judetean, dupi caz, al viceprimarului sau al vicepregedintelui consiliului
jude[ean.
Art. 73 Rdspunderea aferenti actelor administrative

si

(1) Primarul, pregedintele consiliului judelean, respectiv pregedintele de gedinla al
consiliului local, dupd caz, prin semnare, investegte cu formuld de autoritate executarea actelor
administrative emise sau adoptate in exercitarea atribu[iilor care ii revin potrivit legii.
(2) Aprecierea necesitatii 9i oportunitatea adoptdrii gi emiterii actelor administrative
apa(ine exclusiv autoritdlilor deliberative, respectiv executive. intocmirea rapoartelor sau a altor
documente de fundamentare prevdzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate
9i
semnarea documentelor de fundamentare angajeazd rispunderea administrativd, c'ivild sau
penali, dupd caz, a semnatarilor, in cazul incdlcdrii legii, in raport cu atribu[iile specifice.
(3) Actele autorititilor administraliei publice locale anga1eazd, in condiliile legii,
rdspunderea administrativS, civild sau penal5, dupi caz, a funclionarilor publici gi personalului
contractual din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului jude{ean care, cu
incdlcarea prevederilor legale, fundamenteazd din punct de vedere tehnic at iegatitdlii emiterea
ai
sau adoptarea lor sau contrasemneazd ori avizeazi, dupd caz, pentru legalitate aceste acte.
(a) in cazul in care printr-un act administrativ al autoriialitor adininistraliei publice locale
emis sau adoptat fdrd a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vebere tehnic sau al
legalitalii s-au produs consecin{e vitdmitoare, este angajatd raspunderea juridica a autoritilii
executive sau autoritdtii deliberative, dupd caz,in condiliile legii gi ale prezentului cod.
(5) Functionarii publici sau personalul contractual, dupii caz, responsabili cu operaliunile
prevdzute la alin. (3) pot formula obieclii ori refuza efectuarea acestora in condiliile art. +gO,
respectiv art' 553. (6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplicd gi in cazul altor acte administrative sau
asimilate acestora in condi{iile legii emise, respectiv adoptate de autoritdlile administraliei publice
locale.

Art.74 Contravenfii 9i sancfiuni
(1)Constituie contraventii la dispozi{iile prezentei sec{iuni, daci nu sunt sdv6rgite in astfel
de condi[ii incdt si fie considerate, potrivit legii penale, infracliuni:
a) nepunerea in aplicare, cu rea-credinld, a hotirArilor consiliului local de citre primar;
b) nepunerea in aplicare, cu rea-credin!5, a hotdrArilor consiliului judelean de citre

pregedintele consiliului judetean;
c) neprezentarea, in termenul previzut de legislalia care reglementeazi finan(ele publice
locale,
proiectului bugetului unitrilii administrativ-teritoriale de cdtre primar, respectiv
pregedintele consiliului judetean, din culpa lor;
d) neprezentarea de citre alegii locali a rapoartelor prevdzute de lege, din culpa lor;
e) neluarea misurilor necesare, stabilite de lege, de citre pllmar sau pregedintele
consiliului judetean, in calitatea acestora de reprezentanli ai statului in unit6lile admrnistrativteritoriale;
f) netransmiterea in termenul prevdzut la art. 243 alin. (3) cdtre camera notarilor publici a
sesizirii pentru deschiderea procedurii succesorale. (2) Contravenliile previzute la alin. (1) se
sanctioneazd cu amendd de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor, instituirea misurilor de remediere, urm6rirea indeplinirii
mdsurilor de remediere 9i aplicarea amenzilor se fac de cdtre prefect, in calitatea sa de autoritate
public5, reprezentant al Guvernului pe plan local, in condiliile legii.
(4) Dispoziliile prezentului articol se completeazd in mod corespunzitor cu prevederile
legisla[iei privind regimul juridic al contravenliilor.
Adoptat astazi 20 August 2019 in sedinta ordinara a Consillului Local al Comunei
Gura Vaii ,Judetul Bacau .
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La gedin[a ordinari au participat .13'consilieri locali care au votat astfel: voturi

pentru-13 ,abtineri -0 ,voturi impotriva-0

