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locale, constituita la nivelur co*rrr"i Dumbrdvilr,
in acest scop' consiliul
i;;;; a"r"*11"1J'a,aiqia erigibilitrrii .J.ristrafiei publice'
date

pubrice
pebazaautonomrer
local, cu exceptia celor
regii, in toate problemere de inteies
condiliile
in
hot6r6gte,
Dumbr'vila
Locar
sau centrale.
prin lege in competeniu ufio. autoritatipublice locale
locali-in calitatea lor de reprezentanli ai
mandatului,
exercitarea
in
legii,
(z)potrivit
cu buna
i"a"piini.* atriu"liilor consiliului Local
ru "orrrifi^ili
sunt
care
de
corectivit,lii locate-aiiirrautorir"u a"
qi
fa!6
caieia se afld

-

, p*i"C
uu ut"r, in'*.*.iur
credinla Ei fidelitate fa!6 de..colectivititel- "ii
condiliile legii'
responsabili, in

CAPITOLUL II:
c o N Sr

I

r

u I RE 4

tgtf tu r^tl#$-,f, t[i\,!fl'

N A RE

A

al
Dumbrdvita se stabilegte prin ordin
comunei
al
Local
consiliului
Lrt,2,Num6ru1 membril0r
la data de 1
raportat J"-r*tit"tul National de Statisticd
locuitorilor
,rr*a*l
a"
"L'"^ili"l^
rr"ti"
t
in
prefectului,
constituit dintr-un
Local*al c-"*".ri Dumbrdvi{a este
alegerii".
pr.""de
ianuarie a anului
"ur"
de 15 consilieri.

numdr

aregerilor autoritalilor
muft o0 g: zle de la data desraeurdrii
locali declara{i
.onrltlrt,oi locul, mandatele consilierilor
constituirii
Anterior
locale.
publice
administra{iei
codul administrativ'
art.114 din ouc or. 57'2019 privind
ra
prevazute
condiliile
in
validate
sunt
alegi
ceremonia de
local este organi zati o qedin{6 privind
de
mandatetor
,aiJur"u
(2) Dupa
consilierii locali depun jurdmdntui'
tu'""onsilier
constituire a consiliului local, ocazie"u

t1t3;ffti'Hi[::*l*l:i'J::r

Art.4-Validarea mandatelor de consilier local
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autoritiiile-"arri"irtrrri"i
pentru
prin
desfbgur[rii alegerilor
pentru care_?u u.lrt 1o" alegeri, in procedura it::l]:lcioas6'
teritorial[ se afl6 circumscrip]ia electorala
ufi aplicabila procedura de regularizare a cerenl'
local
incheiere pronunlata in cameia o. "onrili" ,'rurd
auJ, f. data pronunlaiii incheierii' consilierul
(2) Mandatul-rrrrri co.rsltie. to"at "ste validat
urmdto arel e condilii :
de
decl arat al es indeplineqte cumulativ
care a fost aies, dovedit prin actul
in
alministrativ-tlritoriale
unitafli
a)are domiciliul pe teritoriul
identitate in coPie;
doveditprin .cazied judiciari
sau
b)nu qi-a pierdut drepturile electorale' fapt
d,
,"r ales,
ales. urmare a demisiei
caruia a fost
de membru Jp""ra"r,rino-litic n" rirt,
hotdrdre
c)nu gi_a pierdut
prin
"uulut"u
forului;;p;"* -al partjdului politic, ori
urnare a excluderii prin hot'rirea i#nitira a
prevdzuteli art'121a1in'(1) sau prin
prin
definitiv[ a unei instan]ei judecatoreqti, fapt dovedit
"o,hrm6rile
judecdtoregti' dupd caz;
hotdrdre definitivE a instanlei

d)mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor qi cheltuielilor electorale in
conformitate cu prevederile legii privind finanlarea activitdlii partidelor politice qi a campaniilor electorale,
fapt dovedit prin depunerea raportului, in condiliile legii;
e)nu a renunlat la mandat, in condiliile art.115;
f)nu a fost ales prin fraudi electorald constatatA in condiliile legii privind alegerea autorit[tilor administra]iei
publice locale, dovedit[ prin documentele privind rezultatele alegerilor inaintate de biroul electoral de
circumscripfie cdtre judecdtoria in a cdrei razd teritorial[ se afl6 circumscripfia electorald pentru care au fost
desfXqurate alegeri.

(3) Consilierii locali declarati alegi au obligalia transmiterii cdtre

secretarul general al
unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru indeplinirea condiliilor
prevdzute \a art. ll4 alin.(2) lit.a)-e) in cel mult 15 zile dela data desfEqurdrii alegerilor, pentru care li se
elibereazd o confirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de decddere, caz in care secretarul
general al unit[]ii / subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judec[toriei documentele care i-au fost
puse la dispozilie induntrul acestui termen, precum gi 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 unit6fii/subdiviziunii administrativ-teritoriale are obligatia de a transmite
judecdtoriei in a cdrei razd teritorial6 se afl6 circumscripfia electorald pentru care au avut loc alegeri
documentele doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevdzutela art. ll4 alin.(2) lit.a)-e) in termen de 2
zile de la implinirea termtnului prevazutla art. 114 alin.(3), in vederea valid6rii mandatelor consilierilor
locali declarati alegi.
(5) incheieiea judecdtoriei privind validarea sau, dupd caz, rnvalidarea mandatelor consilierilor locali
locali ale c6ror mandate au fost validate qi se comunicd de indatd prefectului 9i
cuprinde numele
"orrili".ilor
secretarului general al unitdfiilsubdiviziunii administrativ-teritoriale. in prima zi lucrdtoare ulterioar[
comunicdrii incheierii, secretarul general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale informeazd
consilierii locali declarali aleqi cu privire la validarea mandatelor lor, supleanlii acestora cu privire la
invalidarea mandatelor consilierilor locali declarali alegi gi partidele politice sau organiza\lile cet[]enilor
apa(indnd minoritajilor nalionale. incheierea judecdtoriei prin care sunt invalidate mandatele este
comunicat[ qi respectivilor consilieri locali declarati aleqi.
(6) in termen de 3 zile de la comunicare, cei interesali pot formula apel impotriva incheierii
judec[toriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se solufi oneazd de tribunalul in a c[rui
circumscriplie se afld judecatoria care apronunlat incheierea in termen de 5 zile de la depunerea apelului, in
procedurd necontencioasd, fErd a fi aplicabilE procedura de regulaizare a cererii, hotdrdrea fiind definitivd.
Hot6rirea se comunicd de indat6 de la pronunlare prefectului, secretarului general al unitdlii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale qi consilierului local declarat ales.
(7) Pronuntarea incheierii judecdtoriei, respectiv pronunlarea hotdrdrii tribunalului se poate amdna, o
singur6 dat[, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea incheierii, respectiv a hotdrdrii este de cel
mult 48 de ore de la pronunlare.

Art.S. Renunfarea la mandat inainte de validare
(1) Consilierui local declarat ales poate renunla la mandat in cel mult 10 zile de la data desfbqurdrii
alegerilor, situalie in care comunicd, in acelagi termen, sub semn6turd, decizia sa secretarului general al
unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(2) Secretarul general al unitdfii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecdtoriei in a
cdrei razdteritoriali r" ufla circumscripfia electorali pentru care au avut loc alegeri qi prefectului declaratiile
semnate de consilierii locali declarali aleqi, prevdzulila art. 115 alin.(l), in termenul prevdzut la att.ll4
alin.(4).

Art.6. $edin{ele privind ceremonia de constituire a consiliului local
(1) Penlru fiecare consiliu local din judet, prefectul convoac6 consilierii locali pentru qedinla privind
ceremonia de constituire a consiliului local in cel mult 5 zile de la comunicarea incheierii judecdtoriei
prevdzute la art.114 alin.(5) ori a comunic[rii hotdr6rii tribunalului in condiliile art.114 alin.(6) qi (7), dup[
iaz, in situalia in care numirul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decdt primul numdr
natural strict mai mare decdt jumdtate din num[ru] membrilor consiliului local stabilit potrivit artJt2.

(2) Prefectul ii comunic6 secretarului general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale data qi
ora stabilite pentru gedinfa privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care participd prefectul,
subprefectul iau un reprezentant al instituliei prefectului desemnat prin ordin de cdtre prefect. in situatii
motivate, cu respectarea dispoziliilor alin.(l) prefectul poate comunica o altl dat[ qi o alt[ or5.
(3) Secretarul general al unitdlii/subdiviziunii administrativ - teritoriale comunicd consilierilor locali
ale c[ror mandate au fost validate data qi ora qedin(ei privind ceremonia de constituire convocatd de prefect,
care are loc la sediul consiliului local.
(4) $edinfa pentru ceremonia de constituire este condusd de cel mai in vdrstd consilier local al c6rui
mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale cdror mandate au fost validate.
(5) Consilierii locali ale cdror mandate au fost validate depun jurdmAntul prevdzut la art.I|7 in
cadrul gedin(ei privind ceremonia de constituire a consiliului local.
(6) in cazul in care numdrul consilierilor locali care au depus jur6mdntul in condiliile art. 116 alin.(5)
este mai mic decdt primul numdr natural strict mai mare decit jumdtate din numdrul membrilor consiliului
local stabilit potrivit art.172, prefectul convoacd consilierii locali pentru o a doua qedinfd privind ceremonia
de constituire in termen de 20 de zile de la data primei gedinle.
(7) in cadrul celei de a doua qedinle pot depune jurlmdntul consilierii locali validali care au absentat
de la prima qedin!5 gi supleanlii ale cdror mandate au fost validate in conditiile art.119 gi consilierii locali
validafi in condiliile art.114 alin.(6) $i (7) qi care nu au fost convocali la prima gedinld de constituire a
consiliului local.
(8) Prin exceplie de la dispoziliile art. 116 alin.(7) consilierul local declarat ales care nu a putut
depune jurdmdntul, ca urrnare a absenlei pentru motive temeinice, poate depune jurdmdntul in cadrul primei
Eedin{e a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, doveditd
prin certificat medical, ori situalii precum deplasarea in strdindtate in interes de serviciu, evenimente de
fo45 major[, cum ar fi inunda]ii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea, deces in familie ori alte
situa{ii similare.
(9) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat care nu depune jur6m6ntul nici in cea de a doua
gedint6 privind ceremonia de constituire ori in conditiile prevdzute la alin.(8) sau care refuzd s6 depund
jurdmdntul este considerat demisionat de drept.
(10) Locurile consilierilor locali declarali alegi ale c6ror mandate nu au fost validate sau care sunt
consideraJi demisionafi de drept gi care nu pot fi completate cu suplean]i se declard vacante prin ordin al
prefectului in termen de 5 zile de la prima qedinld ordinard a consiliului local.
Art.7. Jurlmfintul
(t) Consilierii locali alegi al cdror mandat a fost validat depun urmdtorul jurdmdnt in limba romdnd:
Jur sd respect Constitu{ia gi legile prii qi sd fac, cu bund-credin}6, tot ceea ce std in puterile gi priceperea
mea pentru binele locuitorilor municipiului Codlea. Aga sd imi ajute Durnnezeu! Formula religioasd de
incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurdm6ntul putdnd fi depus gi fbrd formula
religioasd. Jurdmdntul se imprimd pe un formular special qi se semneazd,in doud exemplare, de ftecare ales
local.
(2) Un exemplar al jurdmAntului se pdstreazd.la dosarul de constituire, iar al doilea se inmAneaz[

consilierului

local ales. Dosarul de constituire se

unitalii/subdiviziunii administrativ-teritorial

pdstreazd

ds cdtro

sooretarul general al

e.

Art.8. Declararea consiliului local ca legal constituit
(1) Consiliul local este legal constituit dacd numdrul consilierilor locali care au depus jurdmAntul in
condifiile art.1l6 alin.(5)-(7) este mai mare decdt primul numdr natural strict mai mare decdt jumdtate din
numf,rul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art.l 12.
(2) Data constituirii consiliului local este consideratl data desfEqurdrii primei gedinle privind
ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dupd caz.
(3) in termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, in condiliile art.1 18 alin.(2), prefectul
emite un ordin privind constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituire a consiliului local, care se
comunicd secretarului general al unitd\iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale gi se aduce la cunoqtinfi
public6.

(a) in situalia in care consiliul local nu este legal constituit in condifiil e art 11 8 alin.(l), in termen de
3 zile de la implinirea termenului prev5zut la art.116 alin.(6) prefectul emite un ordin privind constatarea
neindeplinirii condifiilor legale de constituire a consiliului local, in care se menfioneazd motivele
neconstituirii acestuia.
(5) Ordinul prefectului prevdzut la art. 118 alin. (3), respectiv alin.(4) prevede, dac6 este cazul, qi
situaliile in care este necesar6 validarea mandatelor supleanlilor. Ordinul prefectului care cuprinde situaliile
?n care este necesard validarea mandatelor supleanlilor se comunicd judec[toriei in a cdrei razd teitoiali se
afl[ circumscriplia electorald pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice qi organizatiilor cet[]enilor
apa(in0nd minoritdjilor nalionale care au propus candidali gi secretarului general al unitefli/subdiviziunii
admini strativ-teritori al e.

Art.9. Validarea mandatelor supleanfilor in cadrul procedurii de constituire a consiliului local
(1) Mandatele supleanlilor sunt validate de judecltoria in a cdrei razd teitoiald se afld,
circumscriplia electorald pentru care au avut loc alegeri, in procedurd necontencioasd, prin incheiere
pronunlatd in camera de consiliu, frrd a fi aplicabild procedura de reg:Jari,zare a cererii. Validarea
mandatelor supleanlilor se realizeazd.in condiliile art.l1.4 alin.(2), cu respectarea prevederilor legii privind
alegerea autoritdlilor administraliei publice locale in situalia in care consilierul local declarat ales se afld in
una dintre urmdtoarele situalii:
a)nu este validat ca urnare a neindeplinirii condiliilor prevdzute la art,l14 alin.(2);
b)este considerat demisionat de drept, potrivit art.l1.6 alin.(9).
(2) in cazul prevdzttla art. 119 alin.(l) 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) ln cazul prevdzutla art. ll9 alin. (1) lit. b), mandatele supleanfilor sunt validate in termen de 10
zile de la comunicarea ordinului prefectului prevdzut la art.1 18 alin.(5).
(4) Supleanlii au obligatia transmiterii cdtre secretarul general al unitIlii/subdiviziunii administrativteritoriale a documentelor doveditoare pentru indeplinirea condifiilor prevdzute la art.114 alin.(3) cu cel
pulin 7 zile inainte de implinirea ternenului prevdzutla art. 119 alin.(2) sau (3), drtpd caz, pentru care li se
elibereazd o confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor cdtre secretarul general al
unitdtii/subdiviziunii administrativteritoriale este termen de decddere) caz in care secretarul general al
unitdtii/subdiviziunii administrativteritoriale transmite judecdtoriei documentele care i-au fost puse la
dispozilie induntrul acestui termen, precum gi o adresd de informare prin care propune validarea supleanlilor
care au depus documentele prevdzute la art.114 alin.(2) sau, dupd caz, invalidarea supleanlilor care nu au
depus aceste documente.

al

unitilii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecltoriei
documentele doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevdzute la art. 1 14 alin. (2) lit. a)-d) cu cel pulin 7

(5) Secretarul

general

zile inainte de implinirea termenului prevdzut la alin. (2) sau (3), dup[ caz.
(6) Supleantul al cdrui mandat a fost validat in condiliile prezentului articol depune jurdmdntul in a
doua qedin!6 privind ceremonia de constituire a consiliului local prevdzutdla afi. 116 sau in prima qedinfd a
consiliului local, dupd caz.
(7) Prevederile alin. (6) se aplicd in mod corespunzdtor supleantului declarat ales al cdrui mandat a
fost invalidat de judecdtoria competentd, in primd instanjd, dar oare a fost validat prin hotdrdrea tribunalului'
(8) Supleantul al cdrui mandat a fost validat, care nu depune jurdmintul in condifiile art. 119 alin. (6)
sau, dupd caz, alin. (7) ori carc rcfizd" sd depund jurdm6ntul, este considerat demisionat de drept.
(9) Prevederile art.1 18 alin.(3) se aplicd in mod corespunzitor.

Art.10. Organizarea alegerilor parfiale
(1) in situafia in care consiliul local nu a fost constituit in condi]iile art. 118, sunt organizate alegeri
pa(iale de completare in condiliile legii privind alegerea autoritd{ilor administra}iei publice locale pentru
locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 116 alin. (10).
(2) Alegerile prev6zute la art. 120 alin. (1) se organizeaz6 in termen de 90 de zile de la emiterea
ordinului prefectului prev[zut la art. 1 18 alin. (4), in condiliile legii privind alegerea autoritatrilor
administraliei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de cdtre Guvern, la
propunerea autoritAlilor cu atribulii in organizarea alegerilor locale pebaza solicitdrii prefectului.

Art.ll.

Confirmarea

calitlfii de membru al partidului politic sau organiza|'iei cetlfenilor

aparfinind minoritlfilor nafionale a candidafilor declarafi aleqi gi a supleanfilor
(1) Partidele politice sau organizaliile cet5fenilor aparJin6nd minoritSlilor nafionale confirmd,
semndtura persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calitatea de membru a consilierilor

sub
declarali aleqi qi

in urmdtoarele condilii:
a)in termen de 3 zile de la incheierea, de cdtre biroul electoral de circumscriplie, in condifiile legii privind
alegerea autoritdlilor administraliei publice locale, a procesului-verbal privind constatarea rezultatului
alegerilor qi atribuirea mandatelor;
b)in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii prevdzttela art.714 alin.(S);
c)in termen de 3 zile de la primirea ordinului prefectului prevdzutla art.718 alin.(5);
d)in termen de 3 zile de la solicitarea secretarului general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale,
in situalia vacan{ei mandatelor de consilieri alegi pe liste de candida}i constatatd prin hotdrdre a consiliului
local sau prin ordin al prefectului,
(2) Confirm6rile de la art. 121 alin.(l) sunt transmise, in termenele prevdzute, secretarului general al
unitAlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(3) Secretarul general al unitalii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite de indatd
confirmdrile primite judecdtoriei in a cdrei razd. teritoriali se afl6 circumscriplia electoralS pentru care au
awt loc alegeri in vederea validlrii mandatelor consilierilor locali declarafi alegi, in condifiile art.114, sau a
valid[rii mandatelor supleanfilor, in condifiile art.l 19 sau art.122.
a supleanlilor,

Art.ll, Validarea mandatelor suplean{ilor pe durata mandatului consiliului local
(1) in caz de vacan!6 a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local,
mandatele supleantilor sunt validate in termen de 10 zile de la dala incetdrii mandatului consilierului local,
in conditiile art.204, de cdtre judecdtoria in a cdrei razdteitoiald se aflE circumscripfia electoral[ pentru
care au awt loc alegeri in procedurd necontencioasd, prin incheiere pronunlatd in camera de consiliu, frrd a
fi aplicabild procedura de regalarizare a cererii. Validarea mandatelor supleantilor se realizeaz\, cu
respectarea prevederilor art.ll4 alin.(2) qi art.121 alin.(l) lit.d), alin.(2) qi (3). Supleanfii au obliga]ia
transmiterii c6tre secretarul general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor
doveditoare prevdzute la art,l14 alin.(2) lit.a)-d) cu cel pulin 5 zile inainte de implinirea termenului de 10
zile. Dispozillile art.l14 alin. (4)-(7) se aplicd in mod corespunz[tor.
(2) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune
jurdmdntul in fala consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care secretarul general al
unitatrii/subdiviziunii administrativ-teritoriale l-a informat cu privire la validarea mandatului sdu.
(3) Consilierul local declarat ales al c6rui mandat a fost invalidat de judecdtoria competentd, in primd
instantd, dar care a fost validat prin hotdr6rea tribunalului depune jurdmdntul in fala consiliului local, in
termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicati hotdrdrea tribunalului.
(4) Consiliul local se convoacd in condiliile art.134 alin.(1) pentru respectarea termenului prevdzut la
alin.(Z) sau(3), dupd caz.
(5) Consilierul local al c6rui mandat a fost validat in condifiile alin.(2) sau (3) care nu depune
jurdmAntul in termenul de 1 5 zile ori care refuzd sd depund jurdmdntul este considerat demisionat de drept,
cu exceptia cazului in care se aflI in una dintre situaliile prevdzute la art.l 16 alin.(8).
(6) in oazul in oare consiliorul looal al odrui mandat a fost validat in oondiliile alin.(2) sau (3) se afld,
pe perioada celor 15 zlleprevdzute de aceste alineate, intr-una dintre situafiile prevdzute la art.116 alin.(8),
termenul pentru depunerea jurdmdntului se prelungegte pind la incetarea acestei situalii.

Art.13. Pregedintele de gedinfl
(1) Dupd declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii sdi, in termenul stabilit
prin regulamentul de organizare qi funclionare a Consiliului Local, un preqedinte de qedintd, pe o perioadd
de cel mult 3 luni, care conduce gedinlele consiliului gi semneazd hotdrArile adoptate de acesta. Pregedintele
de qedinld se alege prin vot deschis cu majoritate simpl6, prevdzutd.la art.5, lit. ee).
(2) Consilierul local ales in condiliile art. 123 alin. (1) poate fi schimbat din funcfie, la initiativa a cel
putin unei treimi din numdrul consilierilor locali in func(ie, prin hotdrdre adoptatd cu majoritate absolutd.
(3) In cazul in care pregedintele de gedin!6 lipsegte, la propunerea consilierilor locali, din r0ndul
acestora este ales un alt preqedinte de gedinfd, prin hotdrdre adoptatd cu majoritate simpl6, care conduce
gedinla respectivd. Acesta exercitd pentru aceastd gedinlI atribufiile prevdzute de prezentul cod pentru
preqedintele de gedinll.

(4) Pregedintele de gedin!6 exercitS urm6toarele atribulii principale:
a) conduce gedinfele Consiliului Local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrAri gi anun(6 rezultatul votdrii, cu precizarea
voturilor pentru, a voturilor impotrivd gi a ablinerilor numdrate gi evidentiate de secretarul general al
unit[]ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in procesul-verbal al qedin]ei;
c) semneazd procesul-verbal al gedinlei;
d) asigurd menlinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare gi funclionare a Consiliului
Local
e) supune votului consilierilor locali orice problemd care intrd in competenla de solulionare a Consiliului
Local;

fl

aplicd, dac[ este cazll, sanc]iunile prevdzute la art. 233 alin.

(

1

) sau propune consiliului aplicarea unor

asemenea sanctiuni, dupd caz;

g) indeplinegte alte atribulii prev6zute de lege, de regulamentul de organizare gi funclionare
Local sau alte insdrcindri date de cdtre Consiliul Local.

a

Consiliului

Art.14. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
(1) DupA constituire, Consiliul Local igi organizeazd comisii de specialitate, pe principalele domenii
de activitate, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare gi functionare a Consiliului Local.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operatiunile desfEgurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile
de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numdrul gi denumirea acestora, num[rul
membrilor fiecdrei comisii gi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecdrui grup de consilieri sau consilieri
independenti, precum qi componenla nominald a acestora se stabilesc prin hotdrdre a Consiliului Local, cu
respectarea configuraliei politice de la ultimele alegeri locale. Numdrul membrilor unei comisii este
intotdeauna impar.

(4) Num6rul locurilor ce revine fiecdrui grup de consilieri sau consilierilor independenti in fiecare
comisie de specialitate se stabileqte de cdtre Consiliul Local, cu respectarea configuraliei politice de la
ultimele alegeri locale.
(5) Nominalizareamembrilor fiecdrei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor
independenli de cdtre Consiliul Local, avdndu-se in vedere, de regul6, opliunea acestora, pregdtirea lor
profesionala gi domeniul in care igi desfbgoard activitatea. In funclie de numdrul membrilor consiliului, un
consilier poate face parte din cel pulin o comisie gi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de
bazd.

Art.15. Atribu(iile comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate au urmdtoarele atribulii principale:
a) analizeazdproiectele de hotdrdri ale Consiliului Local din domeniul lor de activitate;
b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotdrdri gi asupra problemelor analizate, pe care le prezintd
Consiliului Local;
c) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare qi funclionare a Consiliului
Local sau insdrcindri date prin hotdrdri ale Consiliului Local, dacd acestea au leg6turd cu activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adoptd avize ct majoritate simpl6.
Art.16. PreEedintele gi secretarul comisiei de specialitate
(1) Comisiile de specialitate igi aleg, prin votul deschis al majoritdjii absolute a consilierilor locali ce
o compun, cdte un preqedinte gi cdte un secretar.
(2) Pregedintele comisiei de specialitate are urmdtoarele atributii principale:
a) asigurd reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu Consiliul Local, aparatul de specialitate al
primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale qi cu celelalte comisii;
b) convoac[ qedin]ele comisiei conform procedurii prevdzvte in regulamentul de organizare qi
funcfionare a Consiliului Local gi informeaz6 secretarul general al unitdfii / subdiviziunii administrativ teritoriale cu privire la data gi locul gedinfei;
c) conduce qedinlele comisiei;
d) sus(ine in gedinlele Consiliului Local avizele formulate de comisie;
e) anuntd rezultatul votdrii, pebaza datelor comunicate de secretar;
I indeplinegte orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevdzute de lege, de regulamentul
de organizare qi funclionare a consiliului sau stabilite de Consiliul Local;

g) comunicd secretarului general al unitdfii/subdiviziunii administrativ - teritoriale in termen rezonabil,
pindla finalul fiecdrei luni calendaristice, prezenla gi procesele-verbale ale fiecdrei gedinle ale comisiei de
specialitate.

(3) Preqedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrdrile comisiei sd participe gi alte
persoane din afara acosteia, dacd apreciazd cd este necesar qi poate participa la lucrlrile celorlalte comisii
care examineazd, probleme ceprezintd, importan!5 pentru comisia pe carc o conduce.

(4) Secretarul comisiei indeplinegte urmitoarele atribulii principale:
a) efectueazd apelul nominal gi line evidenla participdrii la qedinle a membrilor comisiei;
a) numlrd voturile qi il informeazdpe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecdrui aviz
qi asupra rezultatului votdrii;

b)

asigur[ redactarea avrzelor, a proceselor-verbale gi a altor documente prevlzute de lege;
c) indeplineqte orice alte sarcini prevdzute de regulamentul de organizare gi functionare a Consiliului
Local sau insdrcindri stabilite de comisie sau de cdtre preqedintele acesteia.
Art,17, Comisiile speciale Ei 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 numdrul consilierilor locali in funcfie sau a
primarului. Componenla, obiectivele gi perioada de desfigurare a activitd|ilor acestora se stabilesc prin
hotdrdre a Consiliului Local. Membrii comisiei ac\ioneazd in limitele stabilite prin hotdrAre.
(2) Comisi a de anahzd qi verific arc prezintd Consiliului Local ori primarului, dupd caz, la termenul
stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor gi verificdrilor efectuate. Raportul cuprinde, dacd este
cazvl, propuneri concrete de imbunitdfire a activitdlii in domeniul supus analizei sau verificdrii.
(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie ini(iativ6 sau din iniliativa primarului, dupd caz,
comisii mixte formate din consilieri locali, funclionari publici qi alfi specialigti, pe perioadd determinat[.
Componenta comisiilor mixte, obiectivele gi perioada de desfbgurare a activitdlii acestora se stabilesc prin
hotdrdri ale consiliilor locale. $edinlele comisiilor mixte sunt publice.

Art.18. Mandatul Consiliului Local

(1) Consiliul Local se alege pentru un mandat de 4 ani in condiliile legii privind

alegerea

autoritdlilor administraliei publice locale.
(2) Mandatul Consiliului Local se exercitd de la data la care Consiliul Local este legal constituit
pAnd la data la care Consiliul Local nou-ales este legal constituit.
(3) Mandatul Consiliului Local poate fi prelungit, prin lege organicd, in caz de rdzboi sau catastrof[
ori alte situatii expres prevdzute de lege atunci cind, din cavza acestor situafii, nu pot fr organizate alegeri in
condifiile art.128 alin. (1).

Art.19. Atribu{iile Consiliului Local
(1) Consiliul Local are iniliativd gi hotdrSqte, in condifiile legii, in toate problemele de interes local,
cu excepJia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritdli ale administraliei publice locale sau
centrale.

(2) Consiliul Local exercit6 urmdtoarele categorii de atribufii:
a) atribufii privind unitatea administrativ-teritoriald, organizarea proprie, precum gi organizarea qi
funcfionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local qi ale
societdfilor gi regiilor autonome de interes local;
b) atribulii privind dezvoltarea economico-sociald gi de mediu a comunei, oraqului sau municipiului;
c) atribufii privind administrarea domeniului public gi privat al comunei, oragului sau municipiului;
d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribu{ii privind cooperarea interinstitu}ionald pe plan intern gi extern.
(3) In exercitarea atribu{iilor prevdzute la art.129 alin. (2) lit. a), Consiliul Local:
a) aprobd statutul comunei, oraqului sau municipiului, precum gi regulamentul de organizare gi
funclionare a Consiliului Local; prin ordin al ministrului de resort se aprobd un model orientativ al statutului
unitdtii administrativ-teritoriale, precum qi un model orientativ al regulamentului de organizare gi
functionare a Consiliului Local;
b) alege viceprimarul / viceprimarii, din rAndul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a
consilierilor locali, in condifiile art. 152 alin. (2);
c) aprobf,, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea qi statul de funcfii ale
aparatului de specialitate al primarului, ale institujiilor publice de interes local, reorganizarea gi statul de
funclii ale regiilor autonome de interes local, precum gi infiinlarea, reorganizarea sau desfiinlarea de
societiti de interes local gi statul de funcfii al acestora;

d) exercitd, in numele unitafi administrativ-teritoriale, toate drepturile gi obligaliile corespunzdtoare
participaliilor delinute la societdli sau regii autonome, in condiliile legii;
e) hotdrdgte infiinlarea sau reorganizarea de institufii, servicii publice, societSji qi regii autonome, in
conditiile legii.
(a) In exercitarea atribuliilor prevdzute la art. 129 alin.(2) lit.b), Consiliul Local:
a) aprobl, la propunerea primarului, bugetul unitd]ii administrativ-teritoriale, virdrile de credite, modul
de utilizare arezervei bugetare gi contul de incheiere a exercifiului bugetar;
b) aprob[, la propunerea primarului, contractarea qi/sau garantarea imprumuturilor, precum qi
contractarea de datorie public[ local[ prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitS]ii administrativteritoriale, ?n condiliile legii;
c) stabilegte gi aprobi impozitele gi taxele locale, in condiliile legii;
d) aprob[, la propunerea primarului, documenta]iile tehnico-economice pentru lucrdrile de investi]ii de
interes local, in condiliile legii;
e) aprob[ strategiile privind dezvoltarea economicd, sociald gi de mediu a unitdlii administrativteritoriale;
0 asigurd un mediu favorabil infiinldrii qi/sau dezvoltdrii afacerilor, inclusiv prin valorifrcarea
patrimoniului existent, precum gi prin realizarea de noi investilii care sd contribuie la indeplinirea
programelor de dezvoltare economic6 regionald gi locald;
g) asigur[ realizarca lucrdrilor qi ia mdsurile necesare implementdrii gi conformlrii cu prevederile
angajamentelor asumate de RomAnia in calitate de stat membru al Uniunii Europene in domeniul protecliei
mediului gi gospoddririi apelor pentru serviciile furnizate cetijenilor.
(5) Dacd bugetul unit[]ii administrativ-teritorial e, prevdzttt la art. 129 alin. (4) lit. a), nu poate fi
adoptat dupd dou[ qedinfe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desftqoard
pebaza bugetului anului precedent pdnd la adoptarea noului buget, dar nu mai tdrziu de 45 de zile de la data
public[rii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I.
(6) In exercitarea atribuliilor prevdzute la art. 129 alin. (2) lit. c), Consiliul Local:
a) hotdrSgte darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosinld gratuiti a bunurilor
proprietate publicd a comunei, oragului sau municipiului, dupd. caz, precum gi a serviciilor publice de interes
local, in condifiile legii;
b) hotdr[gte vdnzarea, darca in administrare, concesionarea, darea in folosin]d gratuitd sau
inchirierea bunurilor proprietate privatd a comunei, oraqului sau municipiului, dupd, caz, in condiliile legii;_
c) avizeazd sau aprobd, in condifiile legii, documenta(iile de amenajare a teritoriului qi urbanism ale

localit6lilor;

d) atribuie sau schimb[, in condiliile legii, denumiri de strdzi, de piefe gi de orice alte obiective de interes
public local.
(7) In exercitarea atribuJiilor prevdzute la art. 129 alin.Z) lit.d), Consiliul Local asigur6, potrivit
competenlei sale qi in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local
privind:

a) educalia;
b) serviciile sociale pentru proteclia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vdrstnice,

a

familiei qi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociald;

c)

slndtatea;
cultura;
tineretul;
0 sportul;
g) ordinea publicd;
h) situafiile de urgenfS;
i) protecfia qi refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea gi punerea in valoaro a monumentelor istorice gi de arhitecturd, a parcurilor,
grddinilor publice gi rezervaliilor naturale;
k) dezvoltarea urband;
1) evidentapersoanelor;
m) podurile gi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilitlfi publice de interes local;
o) serviciile de urgenfl de tip salvamont, salvamar qi de prim ajutor;
p) activitSlile de administrafie social - comunitard;
q) locuinlele sociale gi celelalte unitali locative aflate in proprietatea unitdfii administrativ -teritoriale
sau in administrarea sa;

d)
e)

r) punerea in

valoare,

in

interesul colectivitdlii locale, a resurselor naturale de pe taza unitdtii

administrativ - teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) in exeriitarea atribuliilor prevdzutela art. 129 alin.(Z) lit.d), Consiliul Local:
a) sprijin[, in condi]iile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aprobd construirea locuinlelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinlelor sociale qi a utilitdlilor
locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.
(9) In exercitarea atribuliilor prevdzute la art. 129 alin(2) lit. e), Consiliul Local:
a) hotdragte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romine sau strdine, in
vederea finanldrii qi realizdrii in comun a unor acfiuni, lucrdri, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hot[rlqte, in conditiile legii, infrdlirea comunei, oraqului sau municipiului cu unit6(i administrativ teritoriale din alte tdri;
c) hot[r6gte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit6]i administrativ-teritoriale din ]ard
sau din strdinf,tate, precum gi aderarea la asociafii na]ionale gi interna]ionale ale autoritS]ilor administra]iei
publice locale, in vederea promovdrii unor interese comune.
(10) in exercitarea atribuliilor prevdzute laart.129 alin(Z) lit.a), b) 9i d), Consiliul Local:
a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de
administrare, luirdrile qi fondurile nicesare pentru reabilitarea, dotarea gi functionarea clddirilor in care iqi
desf5qoar6 activitatea autoritAli sau institulii publice a cdror activitate prezintd un interes local. Bunurile
achizifionate pentru dotdri rdm6n in proprietatea unitdlii administrativ - teritoriale;
b) poate uiigrru, in tot sau in pirte, cu acordul instituliei sau autorit[]ii publice titulare a dreptului de
propriitate .uu d" administrare, luCrari de amenajare, dotare qi intrelinere a clddirilor sau terenurilor aflate in
p.opri"tut.a publicd sau privatd a statului, in scopul cregterii nivelului de atractivitate turistic[ a unit6]ii
administrativ - teritoriale, cu condilia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului sd permit[ accesul
publicului in spafiile astfel imbundtd{ite pe o perioadd de minimum 5 ani. Bunurile achizilionate pentru
dotdri rdmdn in proprietatea unitdlii administrativ-teritoriale.
(11) Pentru realizarea atribuliilor prevdzute la art. 129 alin,(Z), Consiliul Local poate solicita
informiri qi rapoarte de la primar, viceprimar gi de la conducdtorii organismelor prestatoare de servicii
publice qi de utilitate publicd de interes local.
02) ConsiliuiLocal hotdrSgte acordarea unor sporuri qi a altor facilitdfi, potrivit legii, personalului
angajatin cadrul aparatului de specialitate al primarului qi serviciilor publice de interes local.
(13) Consifiul Local poate conferi persoanelor fizice romine sau strdine cu merite deosebite titlul de
cet6fean de onoare al comunei, oragului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest
regulament se stabilesc qi condiliile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integranti a
statutului unitdtii administrativ-teritoriale.
(14) Consiliul Local indeplinegte orice alte atributii, in toate domeniile de interes local, cu exceplia
celor date in mod expres in competenfa altor autoritdli publice, precum gi orice alte atributii stabilite prin

'

lege.

Art.20. Institu(iite publice de interes local
(1) Consiliile locale pot infiinla institulii publice de interes local in principalele domenii de
activitate, potrivit specificului gi nevoilor colectivitdtii locale, cu respectarea prevederilor legale gi in limita
mijloacelor financiare de care dispun.
(2) Numirea gi eliberarea din funcfie a personalului din cadrul instituliilor publice de interes local se
fac de conducdtorii acestora, in condiliile legii.
(3) Numirea, sanclionarea, suspendarea, modificarea gi incetarea raporturilor de serviciu sau de
muncf,, dtpd, caz, a conducdtorilor instituliilor prevdzute la art. 130 alin.(l) se fac de cdtre primar, prin
dispozifie, in condiliile legii.

Art.Zl. Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor uniti{ii administrativ
- teritoriale
Consilierii locali imputemicifi s[ reprezinte interesele unitdlii administrativ - teritoriale in societdli,
regii autonome de interes local gi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnali, prin hotdr6re a
Consiliului Local, in condiliile legii, cu respectarea regimului incompatibilitd(ilor aplicabil 9i a configuraliei
politice de la ultimele alegeri locale.

Art,22, Reprezentarea in asociafiile de dezvoltare intercomunitari qi la nivelul operatorilor
regionali
Comunele, oraqele gi municipiile sunt reprezentate de drept in adundrile generale ale asocialiilor de
dezvoltare intercomunitard gi in adundrile generale ale operatorilor regionali gi locali de cdtre primari.
Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanti ai unit[tilor administrativ-teritoriale in adunarile generalo
viceprimarilor, administratorilor publici, precum gi oricdror alte persoane din aparatul de specialitate al
primarului sau din cadrul unei institu(ii publice de interes local.
Art.23, Tipurile de gedin{e ale Consiliului Local
(1) Consiliul Local se intrunegte in gedinle ordinare, cel pufin o datd pe lun6, la convocarea
primarului.
(2) Consiliul Local se poate intruni gi in qedinfe extraordinarela convocarea:
a) primarului;
b) a cel pufin unei treimi din numdrul consilierilor locali in funclie;
c) primarului, ca unnare a solicitdrii prefectului, in condiliile prevdzute la art. 257 alin. (2) din OUG nr.
57 I 2019 privind Codul administrativ
Art.24. Convocarea gedinf elor Consiliului Local
(1) Consiliul Local se convoacd dupd cum urmeaz6:
a) prin dispozilie a primarului, in cazurile prevdzute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) 9i c) din OUG nr.
57 I2019 privind Codul administrativ;
b) prin convocare semnatd de citre consilierii locali care au aceastd ini(iativ6, in cazul prevdzttt la art.
133 alin. (2)lit. b) din cod.
(2) Consilierii locali sunt convocali in scris sau, in funclie de prevederile regulamentului de
organtzare qi funclionare a Consiliului Local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al
Unitalil Administrativ - Teritoriale Comuna Dumbrdvila, cel tdrziuin ziua ulterioard primirii de c6tre acesta
a dispozifiei sau documentului de convocare initiat de cel pu{in o treime din numdrul consilierilor locali in
funcfie.

(3) Data qedinlei Consiliului Local precizatd ctt ocazia convocdrii este stabilitd, cu respectarea
modului de calcui al termenelor procedurale, prevdn$ de art.181 din Legea nr.l34 I 2010 privind Codul de
procedurd civild, republicat[, cu modificdrile ulterioare, astfel:
a) in termen de 5 zile de la data comunicdrii dispozitiei de convocare pentru qedintele ordinare;
b) in termen de 3 zile de la data comunicdrii dispoziJiei sau documentului de convocare pentru gedinfele
extraordinare.
(a) In caz de for[6 majorl gi/sau de maxim6 urgen!6 pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
comunei, ai oraqului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori in alte situalii stabilite de
regulamentul de organizare qi functionare a Consiliului Local, convocarea acestuia pentru gedinla
extraordinar[, prin excep]ie de la prevederile art. 134 alin. (3) lit. b), se face de indatd.
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmf,toarele informatii despre gedinf6:
a) data, ora qi locul desfbgurdrii;
a"1) modalitatea de desfdgurare;
a"2) locul desftgur[rii, in cazul gedin]elor desftqurate cu participarea frzicd a consilierilor locali, sau
aplicaliile electronice folosite, in cazul qedintelor desfrqurate prin mijloace electronice;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispozifia consilierilor locali, potrivit optiunilor acestora,
materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate cdrora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotdriri;
D invitalia de a formula qi depune amendamente asupra proiectelor de hotdrAri.
(6) Secretarul general al Unitdtii Administrativ - Teritoriale Comuna Dumbrdvita transmite
prefectului, sub semndtura sa, evidenla prezenlei consilierilor locali la convocdrile pentru gedinfele care nu
i-au putut desfbgura din lipsa cvorumului, in termen de 3 zile de la data convocdrii. EvidenJa transmis[
prefeLtului precizeazd, gi situaliile in care, unnare a ultimei absenfe, a intervenit cazul de incetare de drept a
mandatului prevdzut la art. 204 alin. (2) lit. e).
(7) In toate cazurile, convocarea se consemneazd in procesul-verbal al gedinlei;
(8) Sedintele Consiliului Local se pot desfasura si prin intermediul mijloacelor electronice, in situatii
de urgenta, situatii de alerta, precum si in alte situatii hotarate cu majoritate de voturi de catre membrii
Consiliului Local.

Art.25. Ordinea de zi
(1) Redactarea proiectului ordinii de zi se asigura de cdtre secretarul general al unitdlii I
subdiviziunii administrativ - teritoriale gi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate a\
primarului, ca anexd la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, dupi
caz, in condi{iile legii.
(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotdrdri care indeplinesc
condi(iile prevdzute la art, 136 alin. (8) din cod.
(3) Proiectul ordinii de zi a qedinlei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotdrdri, cu
menlionarea titlului qi a iniliatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale
comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informdri ale conduc[torilor
organismelor prestatoare de servicii publice gi de utilitate publicd in unitdlile administrativ-teritoriale, dupd
caz, precum gi orice alte probleme de interes local.
(4) Proiectul ordinii de zi a qedinlei Consiliului Local se aduce la cunogtinld locuitorilor comunei, ai
oraqului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale prin mass-media, 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 aparfinflnd unei minoritdfi na]ionale au
o pondere de peste 20% din num[ru] locuitorilor, stabilit la ultimul recens5m0nt, proiectul ordinii de zi se
aduce la cunoqtinfa publicd gi in limba minoritdfii nafionale respective.
(6) Scoaterea unui proiect de hotdr0re de pe proiectul ordinii de zi se face in situalia in care acesta nu
indeplineqte condiliile prevdzute la art.136 alin.(8) sau numai cu acordul iniliatorului, dac[ acesta
indeplineqte condiliile prevdzute la art.l36 alin.(8) din OUG nr.57 I 2019 privind Codul administrativ.
(7) Ordinea de zi a gedinlei se aprobd cu majoritate simpl[, la propunerea celui / celor care a / at
cerut convocarea Consiliului Local.
(8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobd numai pentru probleme urgente cu majoritate simpl[.
(9) In cazul neaprobdrii proiectului ordinii de zi, in condiliile prevdzute la art.736 alin,(7) din OUG
nr.5712019 privind Codul administrativ, nu se acordf, indemnizafia cuvenitd consilierilor locali pentru
gedinta respectivd.

Art,26. Proiectele de hotlr6ri ale Consiliului Local
(1) Proiectele de hotdrdri pot fi iniliate de primar, de consilierii locali sau de cetileni. Elaborarea
proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unitdlii administrativ ieritoriale, al compartimentlui juridic si al celorlalte compartimente de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
(2) Proiectele de hotdrdri qi referatele de aprobare ale acestora se redacteazd in conformitate cu
normele de tehnicd legislative de cdtre compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, stabilite de cdtre acesta, potrivit competentelor specifice ale acestora.
(3) Proiectele de hotdrdri ale Consiliului Local insolite de referatele de aprobare ale acestora qi de alte
documente de prezentare gi de motivare se inregistreazd, qi se transmit secretarului general al unitdlii
administrativ - teritoriale, care le comunica:
a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea analizdrii 9i
intocmirii rapoartelor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale Consiliului Local in vederea dezbateii gi intocmirii avizelor.
(4) Nominabzarea compartimentelor de resort gi a comisiilor de specialitate c[rora li se transmit
proiectele de hotdrdri ale Consiliului Local, precum qi celelalte documente, potrivit prevederilor alin.(3), se
face de cltre primar impreun6 cu secretarul general al unitSjii administrativ - teritoriale.
(5) Odata cu transmiterea proiectelor de hotdrdri se comunicd gi data de depunere a tapoartelor gi a
avizelor, avdndu-se griji ca rapoartele compartimentelor de resort sd poatd fi transmise qi comisiilor de
specialitate inainte de pronunlarea acestora.
(6) DupA examinarea proiectului de hotdrdre, comisia de specialitate a Consiliului Local emite un
aviz cl privire la adoptarea sau, dupd caz, respingerea proiectului.
(7) Avirul comisiei se transmite secretarului general al unitEjii administrativ - teritoriale, care
dispune mdsurile corespunzdtoare inaintdrii lui cdtre consilierii locali qi cdtre inifiatori, dupd' caz, cel mai
tdr

ziu

in ziua edinf ei.
(8) Fiecare proiect de hotdrire inscris pe ordinea de zi a gedinfei Consiliului Local este
q

dezbaterii numai dac6 este insolit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare gi motivare, semnat de iniliator;
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 legisla{ia speciald.

supus

(9) Secretarul general al unitdfii administrativ - teritoriale asigurd indeplinirea condiliilor de la art.
136 alin.(8) qi aduce la cunogtinla Consiliului Local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii
de zi.

(i0) Rapoartele qi avizeleprevdnttela art.136 alin.(8) trebuie intocmite in termenulprevdztt la alin.
(5), dar nu mai t?rziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotlrdre propuse pentru a fi inscrise pe
proiectul ordinii de zi a gedinfelor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de la
inregistrarea proiectelor de hotdrdro propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a gedinlelor extraordinare.
In situafia gedinlelor extraordinare convocate de indatd, rapoartele compartimentelor de specialitate se
intocmesc in procedurd de urgen!6, cel tdrziu odatd cu proiectul hotdrdrii.
(11) Inifiatorul proiectului il poate retrage sau poate renunfa, in orice moment, la suslinerea acestuia.
Art,27 . Cvorumul q edinf elor Consiliului Local
(1) $edinfele Consiliului Local se desfEgoari legal

in prezen[a

majoritd{ii consilierilor locali in

funclie.

(2) Prezenfa consilierilor locali la qedin]d este obligatorie, cu excepfia cazului in care acegtia
absenteazd motivat. Absenla este consideratl motivatd dacd se face dovada cd aceasta a intervenit din cauza:

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stdri de s[ndtate pentru care s-a eliberat certificat de
concediu medical;
b) unei deplasdri in strdinitate;
c) unor evenimente de forfd rnajorS;
d) in cazul decesului sotiei / solului consilierului local sau al unei rude de pdnd la gradul al Il-lea a
consilierului local ales ori al sofiei / sofului acestuia, inclusiv;
e) alte situalii prevdzute in regulamentul de organizare qi functionare a Consiliului Local.
(3) Consilierul local care absenteazd" nemotivat de doud ori consecutiv la gedinlele Consiliului Local
este sanclionat, in condiliile art.233 din OUG nr.57 I 2019 privind Codul administrativ.
(4) Consilierii locali sunt obligali sd igi inregistreze prezen\a in evidenla linutd de secretarul general
al unitdjii administrativ - teritoriale.
(5) Consilierul local care nu poate lua parte la gedinld este obligat sd aducd aceastd situatie la
cunogtinfa secretarului general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Art.28. Desfiqurarea qedin{elor Consiliului Local
(1) $edinlele Consiliului Local sunt publice.
(2) $edinlele de lucru ale Consiliului local (atat ordinare cat si extraordinare), vor fi transmise live,
pe internet, pe site-ul oficial al Primdriei Comunei Dumbrdvila, cu aparatura proprie si, ulterior, filmarile
vor fi stocate si postate pe pagina oficiala a primariei.
(3) Caracterul public al gedintelor Consiliului Local este dat de:
a) accesul celor interesafi, in condifiile legii, la procesele- verbale ale gedinJelor Consiliului Local;
b) accesul celor interesaJi, in condiliile legii, la proiectele de hotdrdri, la hotdrdrile Consiliului Local,
precum gi la instrumentele de prezentare gi de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetdlenilor cu domiciliul sau reqedinla in unitatea administrativ - teritoriald respectivd de
a asista la qedinlele Consiliului Local gi / sau de a le urmdri pe internet, in condiliile regulamentului de
organizare gi funcfionare a Consiliului Local.
(4) Lucrdrile $edintelor se desfbqoarl in limba romAn6. in consiliile locale in care consilierii locali
aparfinind unei minoritdti na]ionale reprezintd cel pu\in 20Yo din numdrul total, la qedintele Consiliului
Local se poate folosi gi limba minoritdlii nalionale respective. in aceste caztri se asigur6, prin grija
primarului, traducerea in limba romdnS. in toate cazurile, documentele qedintelor de consiliu local se
intocmesc Ai se aduc la cunoqtinf[ publicd in limba romdnd.
(5) La lucrdrile Consiliului Local pot asista gi lua cuvdntul, frri drept de vot, prefectul, preqedintele
consiliului judelean sau reprezentanlii acestora, deputalii gi senatorii, miniqtrii gi ceilalli membri ai
Guvernului, secretarii qi subsecretarii de stat, conducdtorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor
gi ale celorlalte organe centrale, conducdtorii compartimentelor de resort qi conducdtorii organismelor
prestatoare de servicii publice sau de utilitate public[ din unitdfile administrativ - teritoriale, in problemele
ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum gi alte persoane interesate, in condiliile prevdzute in
regulamentul de organizare Si funcfionare a Consiliului Local.
(6) Dezbaterea proiectului de hot[rire sau a problemelor se face, de regul6, 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.

(7) Pregedintele de qedinfd este obligat sd asigure luarea cuvAntului de cdtre inifiator pentru
susfinerea proiectului de hotdrdre ori de cdte ori acesta o solicitI, precum gi de cltre delegatul sf,tesc, dupd
caz.

(8) Consilierii locali participd la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvdnt. Consilierii locali

sunt

obligali ca in cuvdntul lor sd se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii,
(9) Preqedintele de gedintd are dreptul s5 limiteze durata ludrilor de cuvdnt, in funcfie de obiectul
dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiec[rui vorbitor,
precum gi timpul total de dezbatere a proiectului.
(10) Pregedintele de gedinfd permite oricdnd unui consilier local sd rdspundd intr-o problemf, de
ordin personal, in probleme prevdzute de regulamentul de organizare qi funcfionare a consiliului sau atunci
cdnd a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(11) Preqedintele de gedinld sau reprezentantul oricdrui grup de consilieri locali poate propune
incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia Consiliului Local. Propunerea de incheiere a dezbatenr
se supune votului, iar disculiile se sisteazd dacd,propunerea este adoptatd cu majoritate simpl6.
(12) Este interzisd adresarea de insulte sau calomnii de cdtre consilierii locali prezen\i la qedinfd,
precum gi dialogul dintre vorbitori qi persoanele aflate in sa16.
(13) Asupra proiectelor de hotdrdri au loc dezbateri generale gi pe articole, consilierii locali, precum
qi ceilalli iniliatori prezen\i la gedinld putdnd formula amendamente de fond sau de form6. Amendamentele
se supun votului Consiliului Local in ordinea in care au fost formulate.
(14) Sinteza dezbateilor din qedinfele 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 gedinj6 qi de
secretarul general al unitdlii administrativ - teritoriale.
(15) Pregedintele de gedinf6, impreund cu secretarul general al unitdlii administrativ - teritoriale igi
asum6, prin semndturd, responsabilitatea veridicitdlii celor consemnate.
(16) Laincepuful fiecdrei qedinfe, secretarul general al unitdtii administrativ - teritoriale supune spre
aprobare procesul-verbal al gedinlei anterioare. Consilierii locali gi primarul au dreptul ca, in cadrul gedinlei
curente a Consiliului Local, sd conteste conlinutul procesului-verbal gi sd cear[ men]ionarea exactd a
opiniilor exprimate in gedinta anterioard.
(17) Procesul-verbal semnat de pregedintele de gedinfd gi de cdtre secretarul general al
unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum gi documentele care au fost dezbdtute in gedinta
anterioard se depun intr-un dosar special al gedinlei respective, care se numeroteazd gi se sigileazd de
pregedintele de qedinfa gi de secretarul general al unit5fii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, dupd
aprobarea procesului-verbal sau de cdtre persoana cu atribulii in acest sens, desemnatdin condiliile legii. ^
(18) In termen de 3 zile de la data aprob[rii procesului-verbal al gedinJei, secretarul general al
unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale afiqeazd" la sediul primdriei gi publicd pe pagina de internet a
unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al qedin{ei.
(19) in cazul gedinlelor ce au loc prin intermediul miiloacelor electronice, persoanele care doresc s[
parlicipe la Eedin!6 pot face solicitarea in scris cdtre secretariatul unitalii administrativ-teritoriale.
(20) La lucrdrile Consiliului Local pot asista gi lua cuvdntul, fbrd drept de vot, persoanele interesate,
prezente la sedinfd.
(21) in cazul qedinfelor care au loc prin rni.iloace electronice, pregedintele de Sedintd se asigurd cd
toti consilierii au camera pomitd qi nu intreprind alte activitdli ce nu au legdtur[ cu desfrqurarea Eedinlelor
in cauzd,.
Art.29. Adoptarea hotlririlor Consiliului Local
(1) In exercitarea atribufiilor ce ii revin, Consiliul Local adoptd hot6r6ri, cu majoritate absolutd sau
simp16, dupd caz.

(2) Prin exceplie de la prevederile art. 139 alin. (1), hotdrdrile privind dobdndirea sau instrdinarea
dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptd de Consiliul Local cu majoritatea calificatd
definiti la art.5 lit. dd), de doud treimi din num[rul consilierilor locali in funcfie.
(3) Se adoptd cu majoritatea absolutd prevdzntd la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali in funcfie
urmdtoarele hotdrdri ale Consiliului Local:
a) hotdr6rile privind bugetul local;
b) hotdririle privind contractarea de imprumuturi, in condiliile legii;
c) hotEr0rile prin care se stabilesc impozite gi taxe locale;
d) hotdrArile privind participarea la programe de dezvoltare judelean[, regionald,, zonal6, sau de cooperare
transfrontalierS;
e) hotlrdrile privind organizarea gi dezvoltarea urbanistic[ a localitdlilor qi amenajarea teritoriului;

juridice romOne sau
hotdr1rile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritdfi publice, cu persoane
strdine;
g) hotdrArile privind administrarea patrimoniului;
hotararite privind exercitarea atribu]iilor prevdzute la art.92 din cod;
alte hotardri necesare bunei funclionari a Consiliului Local, stabilite prin legi speciale sau
de organizare qi funcfionare a Consiliului Local.
regulamentul
- (4) Votul
consilierilor locali este individual gi poate fi deschis sau secret.
(5) Votul deschis se exprimd prin oricare din urmdtoarele modalitdfi:
-prin ridicarea mdinii;
-prin apel nominal, efectuat de presedintele de gedin![
-electronic.
(6) Consiliul Local poate stabili ca unele hotdrdri sd fie luate prin vot secret. Hotdrdrile cu caracter
individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu excepliile prevdzute de lege.
(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(e nedactarea buletinelor de vot trebuie sE fie fbrd echivoc. Pentru exprimarea opfiunii se folosesc,
de reguld, cuvintele da sau nu.
(ej nuletinele de vot se introduc intr-o urn6. La numdrarea voturilor nu se iau in calcul buletinele de
la
vot pe iu.. nu a fost exprimat[ op{iunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevdzute
alin. (8).
(10) Abfinerile se numdrd la voturile impotrivS.
(tti Oaca pe parcursul desfhgurarii qedinlei nu este intrunitd majoritatea legald necesard pentru
adoptaiea proiectului de hotardre, preqedintele de gedinld, amdndvotarea pdnd la intrunirea acesteia.
' (li) Dac6 in urma dezbut".ilor din gedinla bonsiliului Local se impun modiflcdri de fond in
conlinutul proiectutui de hotdrdre, la propuneiea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali 9i cu
u"oid.,l majoritdtii consilierilor locali preienli, preqedintele de gedinJd retransmite proiectul de hotdrare, in
vederea reexamindrii de cdtre iniliator qi de cdtre compartimentele de specialitate'
(13) proiectele de hotarAri respinse de Consiliul Local nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in
cursul aceleiagi qedinfe.

!
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Art.30. Semnarea gi contrasemnarea hotlririlor Consiliului Local
(1) Dup6 d"rf6grrru.La gedinlei, hotardrile Consiliului Local se semneazd de cdtre preqedintele de
qedinlil gi se contras ernneazd, pentru legalitate, de cdtre secretarul general al unitdliilsubdiviziunii
admini strativ-teritori ale.
(2) In cazul in care preqedintele de qedinjd refuzd,in scris, sd semneze, hotdr6rea Consiliului Local se
locali dintre cei care au participat la gedinld. Modalitatea de desemnare a
,"-rr.uri de cel pulin 2
"onrili"ri
Local.
acestor consilieri se stabilegte prin regulamentul de organizare qi funclionare_a Consiliului

(3) Secretarul general at unitillilsubdiviziuniiidministrativ-teritoriale nu contrasemneazd'hotdrdtea
in cazul in care considerd c6 aceasta este i1ega16. in acest caz, in urmdtoarea gedinld a Consiliului Local,
procesul-verbal al
depune in scris qi expune in fala acestuia op-inia sa motivatd, care se consemneazd in
gedinlei.

Art.31. Funcfionarea comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate lucreazdin plen 9i delibereazd, cu votul majoritdlii simple a membrilor
lor.

(2) participarea membrilor comisiei la qedinlele acesteia este obligatorie. Dacr absenlele continuS,
prev[zute la
frrd, afi motivate, pregedintele comisiei poate p.opor. Consiliului Local aplicarea sancliunilor
art.233 din cod.
(3) Comisia poate invita sd participe la qedinlele sale specialiqti din cadrul aparatului de specialitate al
primarului sau din^afaraacestuia.-Au dreptul saparticipe la gedintele comisiei gi initiatorii propunerilor ce
la dezbatei.
stau la bazalucrdilor comisiei. Comisia poate invita gi alte persoane care sd participe
publice'
regul[,
de
(4) $edinlele comisiei de specialitate sunt,
puncte de pe ordinea de zi sd se
1i;'Comisia poate hotdri ia unele gedinle sau dezbiterea unor
desfbgoare cu uqile inchise.

(6) Convocarea qedinJelor comisiei se face de cdtre preqedintele_ acesteia cu cel pulin 3 zile inainte
sau de indatd, in situalia gedinlelor convocate in condifiile art, 134 alin. (4).
(7) pre;edintele corniii"i d" specialitate convoacd Eedinfele comisiei cel tdtziu in ziua ulterioar[
primirii de cbtre acesta a documentelor cuprinse pe ordinea de zi. Documentui de convocare trebuie sd
con!in[:

a.
b.
c.

Data, ora qi locul desfbqurdrii qedinlei,
Modalitatea de desfEEurare ( hziclonline),
Proiectul ordinei de zi.
(8) Ordinea de zi se aprobd de comisie la propunerea preqedintelui. Oricare dintre membrii comisiei
poate cere includeroa pe ordinea de zi aunor probleme.
(9) $edinfele comisiilor de specialitate se desfrgoard inaintea gedinlelor Consiliului Local, atunci
cdnd ordinea de zi a qedinlei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotdrdri asupra cdrora i se solicitd

avtztl.
(10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotdrdri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de cdtre
secretarul general al unit6fii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pregedintele acesteia desemneazd un
consilier local care prezintd, in cadrul gedinfei proiectele gi, dupi caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de
zi, carc nu sunt prezentate de initiator.
(11) Secretarul comisiei, sau in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in conformitate cu art. 141
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.
(12) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesard, atit amendamentele qi
propunerile acceptate, cdt qi cele respinse.
(13) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general al unitalii/subdiviziunii administrativteritoriale, care asigurd transmiterea acestora cdtre consilierii locali, cel mai tdrziv inainte de aprobarea
ordinii de zi.
(i4) Votul in comisii este, de regulS, deschis. in anumite situafii comisia poate hotdri ca votul si fie
secret, stabilind, dela cazla caz, gi modalitatea de exprimare a acestuia.
(15) Lucrdrile gedinlelor comisiei se consemneazd, prin grija secretarului acesteia, intr-un procesverbal. Dup[ incheierea qedin]ei, procesul-verbal este semnat de cdtre pregedintele qi secretarul comisiei.
(16) Pregedintele poate lncuviinla ca procesele-verbale ale gedinlelor si fie consultate de alte
persoane interesate care nuau participat la gedinld, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in gedinlele ale
cdror lucr[ri s-au desftqurat cu ugile inchise.
Art,32, Situa{iile de dizolvare a consiliului local
(1) Consiliul local se dizolvd de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolv[ de drept:
a)in cazul in care acesta nu se intrunegte cel pulin intr-o gedinld ordinarl sau extraordinard, pe durata a patru
luni calendaristice consecutive, deqi 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 numdrul consilierilor locali in funclie este mai mic dec6t jumdtatea numSrului membrilor
consiliului local gi nu a pufut fi completat cu supleanli in conditiile art.122.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al unit6lii/subdiviziunii administrativ-teritoriale,
prefectul sau orice altl persoand interesatd sesizeazd" instanla de contencios administrativ cu privire la
cazurile prevdzute la art. 143 alin. (1). Instanla analizeazd situalia de fapt gi se pronunld cu privire la
dizolvarea consiliului local. Hot5rdrea instanlei este definitivd gi se comunicd prefectului.

Art.33. Referendumul local
(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in oondiliile legii. Referendumul
se organiz eazd ca urnare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel ptlin 25% din numdrul
cetdlenilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau reqedinla in unitatea
admini strativ-teritoriald.
(2) Cerereacuprinde motivele ce au stat labaza acesteia, numele gi prenumele, data 9i locul naqterii,
seria gi numdrul buletinului sau ale c6(ii de identitate gi semndtura olograft ale cetdlenilor care au solicitat
or ganizar ea re ferendumului

.

Art.34. Organizarea referendumului local
(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportd din bugetul unitdlii administrativteritoriale.
(2) Referendumul local este organrzat de c6tre o comisie numitd prin ordin al prefectului, compusd
dintr-un reprezentant al prefectului, cdte un reprezentant al primarului, al consiliului local qi al consiliului
judelean gi un judec[tor de la judec[toria in a cdrei razd teritoriald se aflE unitatea administrativ-teritorial6 in
cauzd.. Secretariatul comisiei este asigurat de institulia prefectului.

(3) Referendumul local este valabil dacd s-au prezentat la urne cel pufin 30o/o din numdrul total al
locuitorilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau reqedinla in unitatea
administrativ-teritori ald.
(4) Activitatea consiliului local inceteazd, inainte de termen dacd s-au pronunlat in acest sens cel
jumdtate
pulin
plus unu din numIrul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultaful referendumului a fost
validat in condiliile legii.

Art.35. Organizarea alegerilor dupl dizolvarea consiliului local sau dupl validarea
rezultatului referendumului
(1) in termen de maximum 90 de zile de la rdmdnerea definitivi a hotdrdrii judecltoreqti prin care s-a
constatat dizolvarea consiliului local sau, dupd caz, de la validarea rezultatului referendumului se
organizeazd alegeri pentru un nou consiliu local.

(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de cltre Guvern, la
propunerea autoritdlilor cu atribulii in organizarea alegerilor locale,pebaza solicitdrii prefectului.

Art.36. Rezolvarea treburilor publice curente in cazul dizolvErii consiliului local
(1) PdnA la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenta acestuia, secretarul general al
unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale rezolvd problemele curente ale comunei, oragului sau
municipiului, cu respectarea competenfelor gi atributiilor ce ii revin, potrivit legii.
(2) in situalia exceplionalS in care consiliul local a fost dizolvat in condifiile art. 143, primarul se
afld in imposibilitatea exercitdrii atribufiilor sale ca urnare a incetdrii sau suspenddrii mandatului sdu ori a
altor situalii prevdzute de lege, iar funcfia de secretar general al unitdliilsubdiviziunii administrativteritoriale este vacantS, prefectul numegte prin ordin o persoand prin detaqare, in condiliile p6(ii a VI-a titlul
II, care sd exercite atribu(iile de secretar general al unitAlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pentru a
rezolva problemele curente ale comunei, oragului sau municipiului, pdnd la ocuparea funcfiei publice de
conducere de secretar general al unitd(iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale in conditiile legii.
(3) Persoana desemnatd potrivit prevederilor art. 147 alin.(2) trebuie sd indeplineasc[ condiliile de
studii gi vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcliei de secretar general al
unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale prevdzute la titlul VII al prezentei p6rti gi lapartea a VI-a titlul
u.
(a) in situafia prevdzntd la art. 147 alin.(2), p.i, exceplie de la prevederile pd\ii a VI-a titlul II din
prezentul cod, concursul pentru ocuparea funcfiei publice de conducere de secretar general al comunei, al
oraqului sau al municipiului, dup6 caz, se organizeazd de institulia prefectului.
(5) Numirea in funclia de secretar general al comunei, al oraqului sau al municipiului, dupd ca4 se
face, in situalia prevdzutd la art. 147 alin. (2) sau in situafia in care procedura de organizare a concursului a
fost demaratd anterior situaliei exceplionale prevdzutela art.l47 alin. (2), de cdtre prefect, dacd nu a incetat
situalia care a determinat imposibilitatea exercitdrii atributiilor de cdtre primar.
Art.37. Rolul, numirea qi eliberarea din func{ie a viceprimarului
(1) Viceprimarul este subordonat primarului qi, in situafiile prevazute de lege, inlocuitorul de
drept al acestuia, situafie in care exercitd, in numele primarului, atribuliile ce ii revin acestuia. Primarul
poate delega o parte din atribuliile sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolutd, din rdndul membrilor Consiliului
Local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pebazd de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeazd.pin
hotdrdre a Consiliului Local.
(a) ln situa(ia in care se aleg doi viceprimari, sunt declarali alegi candidatii care au obtinut votul
majoritdtii absolute. in aceastd situatie, Consiliul Local desemneazd, prin hot6rAre, care dintre cei doi
viceprimari exercit[ primul calitatea de inlocuitor de drept al primarului.
(5) Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de Consiliul Local, prin hotdrdre adoptatd,
prin vot secret, cu majoritatea a doud treimi din numdrul consilierilor in funclie, la propunerea temeinic
motivatd a primarului sau a unei treimi din numdrul consilierilor locali in functie. Eliberarea din funclie a
viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului Consiliului Local.
(6) La deliberarea gi adoptarea hotdrdrilor care privesc alegerea sau eliberarea din funclie a
viceprimarului participd gi voteazd consilierul local care candideazd la functia de viceprimar, respectiv
viceprimarul in funclie a c6rui schimbare se propune.

(7) Pe durata exercitdrii mandatului, viceprimarul igi pdstreazd statutul de consilier local, frrd, a
beneficia de indemnizalia aferentd acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitIlile specifice funcliei de
viceprimar prevdzute de cartea I titlul IV din Legeanr.161 I 2003, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
mandatului viceprimarului este egald cu durata mandatului Consiliului Looal.
"in cazul(8)inDurata
care mandatul Consiliului Local inceteazd sau inceteazdcalttatea de consilier local, inainte de
expirarea duratei normale de 4 ani,inceteazd.de drept qi mandatul viceprimarului, fird vreo alt[ formalitate.
Art.38. Suspendarea mandatului de consilier local
(1) Mandatul de consilier local, respectiv de consilier judefean se suspendl in urmdtoarele situalii:
a) a fost dispusi mdsura arestdrii preventive;
b) a fost dispus6 mdsura arestului la domiciliu;
c) a fost insdrcinat de cdtre consiliul din care face parte, de cltre Guvem sau de citre Parlament cu
exercitarea unei misiuniintard sau in strdinltate.
(2) Mdsurile prevlzute la art. 203 alin.(l) lit.a) qi b) dispuse in condifiile Legii nr.135 I 2070 cu
modificarile qi completdrile ulterioare, se comunicd de indatd de cdtre instanfa de judecatd prefectului care,
prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constatd suspendarea mandatului.
(3) Documentele corespunzdtoare situaliei prevdzute la art. 203 alin.(l) lit.c) se comunicd de cdtre
emitent, in termen de 5 zile lucrdtoare de Ia desemnare, secretarului general al unitd{iilsubdiviziunii
administrativ-teritoriale gi primarului, respectiv pregedintelui consiliului jude{ean, iar in prima qedinfd
ulterioari comunicdrii Consiliul Local, respectiv consiliul judelean, dvpd caz, ia act de aceastd situa(ie, prin
hot[r6re.
(4) Suspendarea dureazdpdnd la incetarea situaliei prevdzutela art.203 alin.(1).
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situatiile prev[zute la art.203 alin.(l) lit. a) qi b), respectiv
hotdrirea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in condifiile art. 203 alin.(l) lit.c) se
comunicd de indatd consilierului local, respectiv consilierului judelean, in termen de maximum 48 de ore de
la emiterea ordinului, respectiv hotdrdrii consiliului, dupd caz.
(6) In cazul in care faJd de consilierul local, respectiv consilierul judelean al cdrui mandat a fost
suspendat in condiliileart.2O3 alin.(l) lit.a) gi b), a fost dispusd clasarea ori renunlarea laurmdrireapenald
sau instanfa judecdtoreascd a dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul la
despdgubiri, in condiliile legii.

Art.39. incetarea mandatului de consilier local
(1) Calitatea de consilier local inceteazdla data declardrii ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local inceteazd de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului,
in urmltoarele cazuri:
-demisie;
-constatarea qi sanclionarea, in condiliile Legii nr.776 I 2010, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, a
unei stdri de incompatibilitate;
-schimbarea domiciliului intr-o altS unitate administrativ-teritoriald, inclusiv ca unnare a reotganizdii
acesteia;

-lipsa nemotivatd de la mai mult de 3 qedinle ordinare qi/sau extraordinare consecutive ale consiliului,
desftgurate pe durata a trei luni calendaristice;
-lipsa nemotivatd de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determind
imposibilitatea desfdqur5rii, in condiliile legii, a qedinlelor ordinare qi/sau extraordinare;
-imposibilitatea exercitdrii mandatului pe o perioadd mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor
prevdzute de lege;
-condamnarea, prin hotdrdre judecStoreascd rdmasd definitivd, la o pedeapsd privativd de libertate, indiferent
de modalitatea de individualizare a executdrii pedepsei;
-punerea sub interdiclie judecdtoreascd;
-pierderea drepturilor electorale;
-pierderea calitdlii de membru al partidului politic sau al organrza[iei minoriti]ilor na]ionale pe a cdrei listd a
fost ales;
-condamnarea prin hotdrdre judecStoreascd rdmas6 definitivd pentru sdv6rgirea unei infracliuni electorale pe
durata procesului electoral in cadrul c5ruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicatd, qi de modalitatea de
individualizare a executdrii acesteia;
-deces.

(3) Data incetdrii de drept a mandatului, in cazurile enumeratela art.204 alin.(2) lit.a), c)-f) qi 1), este
data aparitiei evenimentului sau a implinirii condiliilor care determinl situalia de incetare, dupd caz.

(4) Data incet6rii de drept a mandatului, in cazul prevdzutla art. 204 alin. (2) lit. b), in situalia in care
legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestatS, este
data expirdrii perioadei in care consilierul local, respectiv consilierul judefean, dupd caz, are dreptul sd
conteste raportul de evaluare, in condiliile Legii nr.776 I 2010, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare.
(5) Data incet[rii de drept a mandatului in cazul previmt la art.204 alin. (2) lit. j) este data
comuniclrii citre prefect, secretarul general al unitdfii/subdiviziunii administrativ-teritoriale gi cdtre
consilierul local, a hotdrdrii forului competent sd decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic
sau a organizatrei cetdfenilor aparfindnd minoritd]ilor na]ionale pe a cdrei listd consilierul local sau
consilierul judefean a fost ales, in situalia in care legalitatea acesteia nu a fost contestatd.
(6) In situaliile previzute la art.204 alin.(Z) lit.a), c)-f; gi 1) constatarea incetdrii de drept a
mandatului de consilier local sau de consilier judelean, precum gi vacantarea locului de consilier local sau
de consilier judelean se realizeazd printr-o hotlrdre de constatare a autoritdlii deliberative respective, la
propunerea primarului ori, dupd caz, a pregedintelui consiliului judelean sau a oricdrui alt ales local,
adoptatd in prima gedinf6 desfrguratd dupd aparilia evenimentului. Hotdrdrea autoritdlii deliberative este
comunicatd de indatd judecltoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in condiliile art. 122,
precum qi consilierului local.
(7) Consiliul Local, respectiv consiliul jude(ean are obligafia de a adopta hotdrdrea prevdzutd la
alin.(6)in termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat
de primar gi de secretarul general al unitdfii/subidiviziunii administrativ-teritoriale ori de pregedintele
consiliului judetean gi de secretarul general al judefului, dupl caz) cu privire la una dintre situaliile
prevdzute la art.204 alin.(Z) lit. a), c)-0 qi 1). in termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului
stabilit pentru Consiliul Local, respectiv pentru consiliul judelean, constatarea incetlrii mandatului, precum
gi vacantarea locului de consilier local sau de consilier judelean se realizeazdde cdtre prefect prin ordin, in
baza referalului constatator comunicat de cdtre secretarul general al unit6{ii / subidiviziunii administrativteritoriale, in situatia neadoptdrii acestei hotdriri de cdtre Consiliul Local sau consiliul judefean, dupd caz,
(8) in situatiile prevSzute la art.204 alin. (2) lit. b), g)-k) constatareaincetirii de drept a mandatului de
consilier local sau de consilier judelean, precum gi vacantarea locului de consilier local sau de consilier
judefean se fac de cdtre prefect prin ordin, in termen de maximum 30 de zile dela data ingtiinldrii transmise
prefectului de cdtre autoritatea responsabild de asigurarea integritdlii in exercitarea demnitdfilor gi funcliilor
publice qi prevenirea corupliei institu{ionale sau de cdtre instan}6, dupd" caz.
(9) Ordinul Prefectului emis in situafiile prevdztte la art.204 alin.(7) $i (8) se transmite de indatd
judecdtoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in conditiile art.122, consilierului local gi
secretarului general al unit6fii / subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(10) Hotardrea consiliului are labazd, pentru situaliile prevdzute la art,204 alin.(2) lit. a), c)-f), h) qi
1), un referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparilia evenimentului gi semnat de primar qi de
secretarul general al comunei, al oragului sau al municipiului/subdiviziunii municipiului, respectiv de
preqedintele consiliului jude(ean gi de secretarul general al judefului. Referatul este insolit de acte
justificative.
(11a) Ordinul prefectului are la bazd, pentru situatiile prevdzute la art.204 alin.(2) lit.g),i),k),
ingtiintdrile transmise prefectului de c[tre instan(d.
(12) In cazulprevdzutlaart.204 alin.(2) litj), ?n termen de 30 de zile de la data comunicdrii hotdrdrii
forului competent s5 decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaliei cetltenilor
aparlindnd minorit6lilor nationale pe a cdrei listd consilierul local sau consilierul judelean a fost ales,
prefectul constatd, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local sau judetean inainte de expirarea
duratei normale a acestuia gi declard vacant locul consilierului local sau judelean. Ordinul prefectului se
transmite de indatd judecdtoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in condiliile art.122,
consilierului local qi secretarului general al unit[]iilsubdiviziunii administrativ- teritoriale.
(13) In cazli,le prevdzute la art. 204 alin. (2) lit. c)-f) hotdrdrea poate fi atacatd de consilierul local,
respectiv de consilierul judelean ?n cauzd la instanla de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la
comunicare. Instanfa se pronunjd in termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabild procedura de
regtlaizare a cererii. ?n acest caz, procedura prealabild nu se mai efectueazd, iar hot[rdrea primei instan]e
este definitivd.
(1a) In toate cazurile, hotdrdrea instanlei se comunicd p6r(ilor, prefectului gi secretarului general al
unitalii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care are obligalia afigdrii acesteia la sediul unitdfii I
subdiviziunii administrativ-teritoriale, in termen de maximum2 zile de la comunicare.
(15) Functia constatatl vacanti in condiliile art. 204 alin. (6)-(8) se completeazd cu supleantul
desemnat de partidul politic, alianla politic5 sau alianla electoralE respectivd, care este validat gi depune
jurdmdntul, in condiliile art.117, ulterior r6mdnerii definitive a hotdrdrii instanfei.

incetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier judeJean in cazti schimbdrii
domiciliului in altd unitate administrativ-teritoriald poate interveni numai dupd efectuarea in actul de
identitate al celui in cauzd a menliunii corespunzdtoare, de cdtre organul abilitat potrivit legii.
(i7) Incetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier judefean, in cazul demisiei, se
constat[ in prima gedintd a consiliului desftqurat[ dup[ aparitria evsnimentului gi in baza demisiei scrise
inaintate secretarului general al unitdfii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, primarului, pregedintelui de
qedinfd, pregedintelui consiliului jude{ean, dttpd caz.
(18) Hotarirea consiliului prin care se ia act de demisie gi se declard vacant locul consilierului local,
respectiv judefean, se comunicd de indatd judecatoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in
condiliile art.l2Z.
(19) Prevedeile art.204 alin(2) lit. g)-i) qi k) devin aplicabile numai dupd rdminerea definitivi a
hotdrArii judecltoregti. in aceste cazui, data respectivd este gi data la care inceteazd de drept mandatul.
(20) In situafia in care este contestatd legalitatea actului prevlzut la art.204 alin.(4) sau a hotdrdrii
prevdzute la art.204 alin. (5), data incetdrii de drept a mandatului este data rdmdnerii definitive a hotlrdrii
judecdtoregti.
(21) De la data incetdrii mandatului, consilierul local sau consilierul judetean respectiv:
a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru qedinlele autoritSlii
deliberative din care face parte;
b) nu mai poate participa la vot in cadrul gedinlelor autoritdlii deliberative din care face parte, precum qi
in cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
c) nu mai are dreptul la indemnizatralvnard.

(i6)

Art.40. incetarea mandatului de vicepreqedinte
viceprimar ca urmare a incetirii mandatului de consilier

al

consiliului judefean, precum qi

de

(1) incetarea mandatului de consilier, in condiliile art.204 alin.(2), ate ca efect incetarea de drept, la
aceeagi dat6, qi a mandatului de vicepregedinte al consiliului judefean, respectiv de viceprimar.
(2) Mandatul de viceprimar, respecuv de vicepregedinte al consiliului judelean poate incheia inainie
de termen in urma eliberdrii acestuia din functie in condiliile art.152, respectiv art.l87 alin.(3) gi 188
alin.(4), &tpd" caz.

CAPITOLUL III:
DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSILIERILOR LOCALI
Art.41. Legitimafia gi semnul distinctiv ale alegilor locali
(1) DupA depunerea jurdmdntului de primar, respectiv de pregedintele consiliului judelean, acestora li
se inmAneazdlegitima\ia, semnatd de pregedintele gedinfei in care a fost adoptat modelul acesteia, un semn
distinctiv al calitS(ii de primar, respectiv de pregedinte al consiliului judefean, pe care aceqtia au dreptul sd le
poarte, potrivit legii, pe intreaga duratd a mandatului, precum gi o eqarfb, in culorile drapelului nalional al
Romdniei. Legitimatia primarului, respectiv a preqedintelui consiliului judefean este inm6natd de cdtre
secretarul general al unit6fii/subdiviziunii administrativ-teritoriale,
(2) Dupd alegerea viceprimarului, respectiv a vicepreqedintelui consiliului judefean, acestuia i se
irtmdneazd,legitimalia, semnatd de primar sau pregedintele consiliului judetean, dupd caz, precum gi un
semn distinctiv al ca1it6! ii de viceprimar, respectiv de vicepregedinte al consiliului judetean. Legitimalia
viceprimarului, respectiv a vicepregedintelui consiliului jude{ean este inm6nat6 de cdtre secretarul general al
unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(3) DupA declararea ca legal constituit a Consiliului Local sau judelean, dupd caz, consilierilor in
funclie li se elibereazd o legitimalie care atest6 calitatea de membru al Consiliului Local, respectiv al
consiliului judefean, semnatd de primar sau de pregedintele consiliului judefean, drtpd caz, gi primesc un
semn distinctiv al calitd{ii lor de reprezentan}i alegi ai colectivitd}ii locale, pe caro au dreptul sd il poarte pe
intreaga duratd a mandatului.
(4) Modelul legitimatiei de primar, de viceprimar, de preqedinte al consiliului judefean, de
vicepreqedinte al consiliului judefean, de consilier local, respectiv de consilier judetean qi modelul semnului
distinctiv pentru ace$tia se stabilesc prin hotar0re a Guvernului.
(5) Cheltuielile pentru confeclionarea legitimafiilor, semnelor distinctive, respectiv a egarfelor se
suport[ din bugetul local.
(6) Legitimalia gi semnul distinctiv se pot pdstra, dupd incetarea mandatului, cu titlu evocativ.

(7) Eqarfa in culorile drapelului nalional al Romdniei se poartd in mod obligatoriu la Zita Nalional5 a
Rom6niei, la solemnitdti, receplii, ceremonii publice qi la celebrarea cdsdtoriilor, indiferent de locul de
desfrqurare a acestora.

Art.42, Protecfia consilierilor locali
(1) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru solutionarea gi gestionarea
treburilor publice in interesul colectivitdfii locale pe care o reprezintd este garantatd.
(2) Aleqii locali nu pot fi tragi la rdspundere juridicd pentru opiniile politice exprimate in exercitarea
mandatului.
(3) Refinerea, dispunerea mdsurii arestdrii preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea in
judecata penald a alegilor locali, precum gi faptele sdvdrqite care au determinat luarea mdsurilor se aduc la
cunogtinld atdt autoritdlii administrafiei publice din care fac parte, c6t gi prefectului, in termen de cel muJt24
de ore, de cdtre organele care au dispus mdsurile respective.
(a) Pe intreaga durat[ a mandatului, alegii locali se considerd in exerci]iul autorit[fii publice gi se
bucurd de protectia prevdzutd de lege.
(5) De aceeagi proteclie prevdztttd la art. 207 alin.(4) beneficiazd gi membrii familiei alesului local sof, sotie gi copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmdreqte nemijlocit exercitarea de
presiuni asupra alesului local in legdtur6 cu exercitarea mandatului sdu.

Art.43. Grupurile de consilieri locali sau consilieri judefeni
(1) Consilierii locali gi consilierii judeleni se pot constitui in grupuri, in functie de partidele sau
alianfele politice pe ale cdror liste au fost alegi, dac[ sunt in numdr de cel pufin 3.
(2) Consilierii locali gi consilierii judeleni care nu indeplinesc condiliile prevdzutela art.208 alin.(1)
pot constitui un grup prin asociere.
(3) Grupui de Consilieri locali, respectiv judeleni este condus de un lider, ales prin votul deschis al
maj oritdlii membrilor grupului.
(4) Prevederile art. 208 alin.(1) si (2) se aplicd gi consilierilor independenli.
(5) Consilierii locali gi consilierii judeleni nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au
participat la alegeri sau care nu au intrunit numdrul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin
un consilier.

(6) In cazul fuziondrii, doud sau mai multe partide, care sunt rcprezentate in Consiliul Local sau in
consiliul judefean sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
Art.44. Raporturile de muncl sau de serviciu definute anterior
(1) Pe perioada exercitdrii mandatului de primar, viceprimar, pregedinte al consiliului judelean sau
vicepregedinte al consiliului judelean se suspendd contracful de muncd, respectiv raportul de serviciu al
acestuia, in cadrul unei institu{ii sau autoritdli publice, ori in cadrul regiilor autonome sau societdtilor cu
capital integral ori majoritar de stat sau al unit6filor administrativ-teritoriale, cu excepfia situafiilor
prevdzute de lege.
(2) Consilierul local, respectiv consilierul judelean al cdrui raport de serviciu ori contract individual
de munc6 este suspendat, in condiliile legii, la data inceperii exercitdrii mandatului, igi reia activitatea in
executarea aceluiaqi raport de serviciu sau contract individual de muncd, dupd caz,la incetarea mandatului
de consilier local, respectiv consilier judefean.
(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncd sau a actului de numire cadrele didactice,
cercetltorii qtiinlifiJi, persoanele care detin funcfii sau desftgo ard activitd\i in domeniul crealiei literarartistice.
(a) In func(iile delinute de persoanele ale cdror contracte de munc[ sau acte de numire au fost
suspendate potrivit art.209 alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe duratd determinatd.
(5) La incetarea mandatului de primar, de viceprimar, de pregedinte al consiliului judelean sau
vicepreqedinte al consiliului judefean, persoanele in ca,,tzd igi reiau activitatea in executarea aceloraqi
contracte de munc6 sau raporturi de serviciu, dupd caz. La stabilirea clasei qi a gradului de incadrare se iau
in calcul qi perioadele lucrate in funcliile de demnitate publicd alese.
(6) In cazul in care conducerea persoanei juridic e refuzd, reluarea activit6lii in funcfia delinutd anterior
alegerii, persoana incauzd se poate adresa instanlei de judecatd competente, cererea fiind scutitd de taxa de
timbru judiciar.
(7) Persoanelor prevdzute la art.209 alin.(l) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncd
pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani dela data incet[rii mandatului, cu excep]iile prevlzute

-

de lege.

Art.45. Dreptul de ini{iativl in promovarea actelor administrative
Alegii locali au dreptul de initiativd in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.

Art.46. Indemniza{ia
(1) Pentru participarea la gedinlele consiliului gi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali,
respectiv consilierii judefeni au dreptul la o indemniza\ie 1unar6. Primarilor, viceprimarilor, pregedinfilor gi
vicepreqedintilor consiliilor judelene nu li se acordd indemnizalie pentru participarea la gedinfe.
(2) Indemnizalia lunari pentru consilierii locali, respectiv judeleni care participS la qedinlele ordinare
ori la gedinlele extraordinare ale Consiliului Local, respectiv consiliului judefean gi ale comisiilor de
specialitate este in cuantum de pAnS la l0% din indemnizalia lunard a primarului, respectiv a preqedintelui
consiliului judelean, in condiliile prezentului cod, respectiv ale regulamentului de organizare gi funclionare
a autoritalii deliberative.

(3) Consilierii locali, respectiv consilierii judeleni au dreptul la indemnizalia lunard doar dacl
participd la cel pulin o qedin{6 a autoritdlii deliberative gi o qedin}6 a comisiei de specialitate, pe lund,
desfEgurate in condiliile legii.
(4) Plata indemnizaliilor stabilite potrivit prevederilor art. 212 alin.(2) se efectueazd exclusiv din
veniturile secliunii de funclionare din bugetul unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(5) Consilierilor locali, respectiv consilierilor judeteni li se aplicd in mod corespunzdtor prevederile
art.153 alin, (2).
(6) Prevederile art. 212 ahn. (l)-(5) se aplicd in mod corespunzdtor gi delegatului sdtesc.
(7) Consiliul Local, respectiv consiliul judelean poate hotdri diminuarea cuantumului indemnizafiei
prevdzute la art. 212 alin. (2) qi a cotei in care se face decontarea conform prevederilor art.212 alin.(5), in
concordantd cu posibilitEfile de finan{are.
(8) Drepturile bdnegti cuvenite alegilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte
venituri, in condiliile legii.
(9) Consilierii locali, respectiv consilierii judeleni qi delegatul sdtesc care participd la qedinlele de
consiliu local, respectiv judefean, organizate in timpul programului de lucru, se considerd invoifi de drept,
ftrd a Ie fi afectat salariul gi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncd.
Art,47. Dreptul la asociere
Aleqii locali se pot asocia liber in partide politice qi in alte forme de asociere, in condiliile legii.

Art.48. Obliga(iile consilierilor locali. Respectarea legii
(1) Alegii locali sunt obligali si respecte Constitutia gi legile fdrii, precum gi sd se supun[ regulilor de
curtoazie gi disciplini gi sd nu foloseascd in cuvdntul lor sau in relaliile cu cetdfenii expresii injurioase,
ofensatoare ori calomnioase.
(2) Consilierii locali gi consilierii judeJeni sunt obligali sd respecte regulamentul de organizare 9i
funclionare a Consiliului Local, respectiv a consiliului judetean, &lpd" caz.
Art.49. Participarea Ia
de specialitate

lucrlrile Consiliului Local sau ale consiliului judefean

qi ale comisiilor

Consilierii locali qi consilierii judeleni, pregedinlii consiliilor judelene 9i vicepregedinlii consiliilor
judefene, precum qi viceprimarii nu pot lipsi de la lucrdrile Consiliului Local, respectiv ale consiliului
judefean sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepfia situaliilor prevdzute in
regulamentul de organizare gi funcfionare.
Art.50. Buna-credin(5 qi fidelitatea
Consilierii locali qi consilierii judefeni, aflali in serviciul colectivitdlii locale, precum gi primarii 9i
pregedinlii consiliilor judetene, dupd caz, in calitatea lor de reprezentan(i legali ai unitdtilor/subunitdlilor
administrativ-teritoriale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenlelor
autoritdtilor administraliei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintS,, dupd, caz, cu bun6credinff, gi fidelitate fa{6 de {ar6 gi de colectivitatea care i-a ales.
Art.S1. Probitatea qi discrefia profesionall
Aleqii locali sunt obligali la probitate gi discrelie profesionald.

Lrt.52. Cinstea qi corectitudinea
corectitudine; este
(1) In exercitarea mandatului, alegii locali sunt obligali sd dea dovadd de cinste 9i
avantaje'
alte
sau
foloase materiale
interzis alesului to.uira ceard,pentru sine sau pentru altul, bani,
in exercitarea unei activit[]i de
(2) Aleqii locali nu pot face uz$i;;; iof ptruutu de aceasti calitate
interes personal.

Art.53. Dispozifii privind obtigafiile de informare pentru aleqii locali
cel qulin o datd pe
(1) Alegii locali sunt obligati .u, In Lxercitarea mandatului, sd organizezepenodic,
in consiliul Local, respectiv in consiliul
trimestru, int6lniri cu cetdJenii, sd acorde audienfe gi sE prezinte
ridicate la intdlnirea cu cetafenii.
. .: respectiv
iuaelea, b informare privind problemele
(Z) Fiecare consiliei local, respectiv . co:rsilier judelean, precum $1 ucepnmanl'
anual de activitate, care este fbcut
vicepreqedinlii consiliului judeleun ,rni-6uiigEi sr prezintl un raporl
public p6n gri1u r"r."tu-tlrl general al unitalil/subdiviziunii administrativ-teritoriale'
privind starea economicd,
(3) Fiecare primar prezintd*uui, i, fata autoritdlii deliberative, un raport
FieCare preqedinte al consiliului
sociald qi de mediu a unitatii/subdiviziunii adminisirativ-teritoriale.
indeplinire a atribu{iilor
judelean prezintdurrrui i., iala autoritalii deliberative un raport privind modul de
sale.

unor atribulii stabilite prin lege,
(a) In urma efectu6rii unor deplasdri in strdinatate pentru exercitarea
gedinld ordinard a autoritdtii deliberative o informare privind
alegii locali sunt obtigali s6 prezinte
deplasdrile efectuate.
de la data incheierii deplasdrii'
(5) Termenul maxim de prezentare a informdrii este de 45 de zile
cheltuielile deplasdrii'
(6) In cazul nerespectarii prevederilo r art.225 alin.(4), alegii locali suporta
qi responsabilitali'
(7)Viceprirnarul prezintala inceput de rnandatprincipalele atribulii
privind stadiul lucrdrilor de
raport
un
luni
(g) presedintele comisiei de..""p1i. prezintdL fi".ur. 3
investilie de pe tazaComunei Dumbrdvila'

d;.il

Art.54. Transparen{a activitlfii
ca, prin intermediul secretarului
(1) primarul, respectiv p.rg.ati.te consiliului judelean este obligat
gi al aparatului de specialitate, sd pund la dispozilie
general al unit6liilsuboiririrrrii ua*inirlrutiv-teritoriaG
acestora, fn termen de cel mult 10 zile
consilierilor locali, respectiv consitierilor.ludeleni, la'cererea
in condi{iile legii'
lucr6toare, inrormatiite i.".rur" in vederea inaeptlnlrii mandatului
qi interpelari primarului'
judeleni
pot
adresa
(2) Consilierii iocali, respectiv consilierii
intrebari
judelean, vicepreqedirtilg consiliului judefean, dupd caz'
viceprimarulul, respecii" priq.aiirterui consiliului
(2) se transmite, de regul6, imediat
(3) R[spunsrit soticitat in conformi;; ." pievederile art.226 alin'.
Local, respectiv a consiliului judelean'
sau, dac6 nu este posibil, la urmdtoarea fedinld a consiliului
pind cel mai tdrziu la
(a) Cel interpelat are obligatia de a iaspunde in. scris sau, dipi caz, oral
judelean'
urmatoaiea gedinfd a Consiliului iocal, respectiv a consiliului
Art.55. Accesul la informa{ii
interes public nu poate fi ingrddit'
(1) Dreptul aleqilor locali de a avea acces la orice informafie de
serviciile publice, precum 9i
(2) Autorit[file administratiei prUti.. centrale gi locale, instituliile,
a aleqilor locali, potrivit
persoanele juridice de drept privat sunt obligate s[ urigur" infonnarea -corect6
problemelor de interes local'
competenlelor ce t" ,*ln, urrrpru treburilor pr6t". 9i asupra

incompatibilit5(ilor
Art.56. Incompatibilitn(ile aleqilor locali qi conflictul de interese.Regimul
aplicabil alegilor locali
primar general 9i
(1) Regimul incompatibilitajilor aplicabil. functiei de primar qi.-viceprimar,
judetean, consilier local qi
viceprimar al municipiului Bucuregti, prefidinte qi vicepreqedinie.al_consiliului
IV din Legea nr. 1 61 I 2oo3 , cu modificdrile qi
consilier judelean, dupd caz, este cel prevazut in cartea t tittut
completlrile ulterioare.
de interese pentru
(2) Constatarea qi sanclionarea stdrii de incompatibilitate^ 9i ^a conflictului
in condiliile Legii nr.77612010, cu
persoanele care ocup6 functiile prevdzute ra art. 227 arin. (1) se fac
modifrc6rile qi compietirile ulterioare, gi ale prezentului cod.
primarul general 9i
(3) prin activitrti in domeniui Aiaactlc pe care pri-maryl 9i viceprimarul,
judelean
le pot desfaqura, in
consiliului
viceprimarul municipiului Bucureqti, ;r"EeJintele ii vicepregedintele
in exercitarea demnitdtilor
condiliile legislaliei speciale privind ,rrr"i" m6suri pentru urigurur"u tr11sg3r9ntrei
prUti"" qi u i.rrr"1iitt. p"Ufi"", se inJeleg activit6lile ptevdz',iela art. 462 alin'2'

Art.57. Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleqii locali
(1) Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile previzute de cartea I titlul IV din Legea
nr.161 I 2003, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, are obligafia sd se ablini 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) so], solie sau rude ori afini pdnd la gradul al Il-lea inclusiv;
b) orice persoand fizicd, sau juridicd fald de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligalii;
c) o societate la care detine calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la care obline
venituri;
d) o alt[ autoritate din care face parte;
e) orice persoand fizicd sau juridicd, alta decdt autoritatea din care face parte, care a ftcut o platf, cdtre
acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
asociafie sau fundalie din care face parte.
(2) In exercitarea funcfiei, consilierul local sau consilierul judelean aflat in una dintre situaliile
prevdzute la art.228 alin.(l) are obligalia sd anunfe la inceputul qedinlei Consiliului Local, respectiv a
are la adoptarea hotdrdrii respective, anun! care se
consiliului judelean interesul personal pe care
consemneazd in mod obligatoriu in procesul-verbal al gedinfei.
(3) Ulterior anunj5rii interesului personal, consilierul local sau judetean nu mai este luat in calcul
pentru cvorumul necesar adoptirii hotdrdrii consiliului cu privire la care acesta gi-a anunlat interesul qi nu
are drept de vot la adoptarea acestei hotdrdri.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incllcarea prevederilor
art.228 alin.(l) sunt lovite de nulitate absolutd in condiliile Legii nr.17612010, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare.
(5) Fapta alegilor locali de a incdlca prevederile art.228 alin. (1) qi legislafia in materie privind
conflictul de interese constituie abatere disciplinard qi se sanclioneazl cu diminuarea indemnizaliei cu l)Yo
pe o perioadd de maximum 6 luni.
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Art.58. Declara(ia de interese gi declarafia de avere
Aleqii locali au obligafia s[ intocmeascd, si depund gi sd actualizeze declaratii de avere 9i declara]ii
de interese in conformitate cu prevederile Legiinr.lT6 I 2010, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Art.59. Sancfiuni pentru nedepunerea declara{iei de avere gi a declara{iei de interese
Nerespeciarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaratiei de avere qi de
interese previzute de lege atrage sanc{iunile prevdzute de Legea nr.l76 I 2010, cu modificdrile qi
complet[rile ulterioare.
Art.60. Rlspunderea consilierilor locali gi a consilierilor jude(eni
(1) Consilierii locali, respectiv consilierii judefeni rdspund in nume propriu, pentru -activitatea
desftguratd in exercitarea mandatului, precum qi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte qi
pentru hotdrdrile pe care le-au votat.
(2) in procesul-verbal al gedinlei Consiliului Local, respectiv a consiliului judetean se consemneazd
rezultatui votului, iar, la cererea consilierului local, respectiv a consilierului judetean, se men{ioneazd in
mod expres votul acestuia.

Art.61. Sancfiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali qi consilierilor judefeni
(1) Pentru incalcarea de c6tre consilierii locali, respectiv de cdtre consilierii judeteni a prevederilor
prezentuiui cod, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese qi a prevederilor regulamentului de
organizare qi funClionare a Consiliului Local sau a consiliului judelean, dupd caz, Consiliul Local sau
consiliul jude{ean poate aplica urmdtoarele sanc}iuni disciplinare:

a)

avertismentul;

e)

excluderea temporard de la lucrdrile consiliului gi ale comisiei de specialitate;
diminuarea indemniza{iei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
retragerea indemnizafiei lunare pentru una sau doud luni.

b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvdntului;
d) eliminarea din sala de gedin!6;

0

g)

(2) Sancliunile prevdzute la art. 233 alin.(l) lit. a)-d) se aplicd de c6tre pregedintele de gedinj6, iar
cele de la art. 233 alin.(l) lit.e)-g) de c[tre Consiliul Local, respectiv de c6tre consiliul jude{ean, prin
hot[r0re.
(3) Sanctiunile previzute la art. 233 alin.(1) lit. a)-e) sunt aplicabile 9i viceprimarilor gi
vi cepre g edinli lor consili ilor j udef ene, dupd caz.
(4) Pentru aplicarea sancliunilor prevdzute la afi.233 alin.(l) lit.e), cazul se transmite comisiei de
specialitate care are in obiectul de activitate qi aspectele juridice, aceasta prezentdnd un raport intocmit pe
baza cercetlrilor efectuate, inclusiv a explicafiilor fumizate de cel in cauzd,.
Art,62, Avertismentul
La prima abatere, pregedintele de gedinld atrage atenfia consilierului local, respectiv consilierului
judelean in culp[ gi il invit[ sd respecte regulamentul.

Art. 63. Chemarea la ordine
nesocotesc avertismentul gi invita(ia
pregedintelui de gedinji gi continud sE se abatd de la regulament, precum gi cei care incalcd in mod grav,
chiar pentru prima dat6, dispoziliile regulamentului sunt chemali la ordine.
(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de qedin{6.
inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local, respectiv consilierul jude{ean este invitat de cdtre
preqedintele de qedinfd sd igi retragd sau si explice cuv0ntul ori expresiile care au generat incidentul gi care
ar atrage aplicarea sancfiunii.
(3) Dacd expresia intrebuinlatd a fost retrasd ori dacd explicaliile date sunt apreciate de preqedintele
de qedinj[ ca satisfbcdtoare, sanctiunea nu se mai aplicd.

(1) Consilierii locali, respectiv consilierii judeteni care

Art,64. Retragerea cuvintului gi eliminarea din sall
In cazul in care, dupd chemarcala ordine, un consilier local sau consilier judetean, dt;rpd caz,
continu[ s[ se abatd de la regulament, preqedintele de gedin]d ii va retrage cuvAntul, acesta nemaiputAnd lua
cuvdntul pe perioada desfbqur6rii qedinlei consiliului. in situalia in care un consilier persistd sd se abatd de la
regulament, preqedintele de gedinld il va elimina din sald. Eliminarea din sald echivaleazd cu absenla
nemotivatd de la gedinj6.

Art.65. Excluderea temporari de la lucr5rile consiliului gi ale comisiei de specialitate

(1) In cazul unor abateri grave, s[vdrgite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit

de grave,
Consiliul Local, respectiv consiliul judefean poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului
local, respectiv a consilierului judetean de la lucrdrile Consiliului Local sau ale consiliului judefean, dup[
caz, qi ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii este stabilitd 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 lucrdrile Consiliului Local, respectiv ale consiliului judetean gi ale
comisiilor de specialitate nu poate depdgi dou[ qedin]e consecutive.
(4) Excluderea de la lucrdrile Consiliului Local, respectiv ale consiliului judelean gi ale comisiilor de
specialitate are drept consecinld neacordarea indemnizaliei lunare.
(5) In caz de opunere, interzicerea participdrii la qedinfe se execut6 cu ajutorul personalului care
asigurf, ordinea publicd local5.
Art.66. Aplicarea sancfiunilor
(1) Sanc(iunile prevdzute la arl.233 alin.(l) lit.e) qi 0 din cod se aplicd prin hotdrAre adoptatd de
Consiliul Local, cu majoritatea absoluti.
(2) Pe perioada aplicdrii sancliunilor prevdzute la art.233 alin.(1) lit.e) qi f) din cod, consilierii locali
in cauzd nu vor fi socotili la cvorumul pentru gedinld.
(3) Pentru menfinerea ordinii in gedinlele comisiilor de specialitate, pregedin]ii acestora au aceleagi
drepturi ca qi pregedintele de gedinf6. Aceqtia pot aplica sancliunile prevdzute la art. 233 alin.(l) lit.a-d) din
cod.

(4) Sanctiunile prevdzute la art.233 alin.(l) din cod se pot aplica in mod corespunzdtor
viceprimarilor, pentru abaterile sdv0rgite in calitatea lor de consilier local, respectiv de viceprimar.
Art.67 . Sancfiuni aplicabile viceprimarilor
(1) Pentru abateri grave gi/sau repetate, s6vdrqite in exercitarea mandatului de viceprimar sau
vicepregedinte al consiliului judefean, persoanelor in cauzd li se pot aplica urmdtoarele sanc(iuni:

de

a)

mustrare;

b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaliei
d) eliberarea din funcfie.

cu 5-10% timp de 1-3 luni;

(2) Sancliunile prev[zute la art.239 alin.(l) lit.a)-c) se aplic6, prin hot[rdre a Consiliului Local, la
propunerea motivatd a primarului. Motivele care justific[ propunerea de sanctionare sunt aduse la cunoqtinld
consilierilor locali cu cel pulin 5 zile inaintea gedinfei.
(3) In cazul sancliunilor prevdzute la art.239 alin.(l), hotdrdrea se adoptd prin vot secret, cu
majoritatea cahficatd de doud treimi din num[ru] consilierilor locali in func]ie, dupd caz.
(a) Prin exceplie de la prevederile art.239 alin.(3), aplicarea sancliunii prevdzute la alin.(1) lit.d) se
face cu respectarea prevederilor art,152 sau art. 88 din cod, dupd caz.
impotriva sancliunilor prevdzute la alin.(l) lit.c) gi d) persoana in cauzd" se poate adresa instanlei de
contencios administrativ competente. Procedura prealabil[ nu este obligatorie.
(5) Aplicarea sancfiunii prevdzutela art.239 alin.(l) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de
consilier local sau al viceprimarului, dupa caz.
Art.68. Rlspunderea aferenti actelor administrative
(1) Primarul, respectiv preqedintele de qedin|6 al Consiliului Local, dupd caz, prin semnare,
investeqte cu formuld de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate in exercitarea
atribu(iilor care ii revin potrivit legii.
(2) Aprecierea neiesitdlii qi oportunitatea adoptdrii qi emiterii actelor administrative aparfine exclusiv
autoritalilor deliberative, respectiv executive. Intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare
prev6zuie de lege, contrasemnarea sau avizareapentru legalitate gi semnarea documentelor de fundamentare
angajeazdrAspunderea administrativS, civild sau penal6, dupd caz, a semnatarilor, in cazul inc[lcdrii legii, in
atribuliile specifice.
raport
' cu
(3) Actele u,rto.italilor administrafiei publice locale angajeazd, in condi(iile legii, rdspunderea
adminiitiativ6, civild sau penal6, dupd caz, a funcfionarilor publici gi personalului contracfual din aparatul
de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judelean care, cu incdlcarea prevederilor legale,
fundamenteazl din punct de vedere tehnic qi al legalitdlii emiterea sau adoptarea 1or sau contrasemneazd ori
avizeazd, dupd. caz, pentru legalitate aceste acte.
( ) In cazul in care printr-un act administrativ al autoritd]ilor administratiei publice locale emis sau
adoptat frrd a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalitdlii s-au
produs consecinle vdtamatoare, este angajatd rdspunderea juridicd a autoritdjii executive sau autorit[tii
deliberative, dupd caz,in condiliile legii gi ale prezentului cod.
(5) Funclionarii publici sau personalul contractual, dupd caz, responsabili cu operafiunile prevdzute
la alin.(3) pot formula obieclii ori refuza efectuarea acestora in condiliile art.490, respectiv art. 553.
(O) freveaerile art. 240 alin.(l)-(s) se aplic6 qi in cazul altor acte administrative sau asimilate
acestora in condiliile legii emise, respectiv adoptate de autoritdlile administraliei publice locale.
Art.69. Contravenfii gi sanc{iuni
(1) Constituie contravenfii la dispoziliile prezentei secliuni, dacd nu sunt sdvdrqite in astfel de condilii
incdt sd fie considerate, potrivit legii penale, infracliuni:
a) nepunerea in aplicare, cu rea-credinld, a hotdr6rilor Consiliului Local de cdtre primar;
bj nepunerea in aplicare, cu rea-credinf[, a hotdr0rilor consiliului jude]ean de cdtre proqedintele
consiliului judetean;
c) neprezentarea, in termenul prevdzut de legislalia care reglementeazd finanlele publice locale, a
proiectului bugetului unitdlii administrativ-teritoriale de cdtre primar, respectiv preqedintele consiliului
judetean, din culpa lor;
d) neprezentarea de c6tre aleqii locali a rapoartelor prevdzute de lege, din culpa lor;
e) neluarea mdsurilor necesare, stabilite de lege, de cdtre primar sau preqedintele consiliului judelean, in
calitatea acestora de reprezentan(i ai statului in unit61ile administrativ-teritoriale;
f) netransmiterea in termenul prevdzut la art. 243 alin. (3) din cod cdtre camera notarilor publici a
sesizdrii pentru deschiderea pro cedurii succesorale.
(2) Contravenliile prevdzute la art.241 alin. (1) se sancfioneazd cu amendd de la 1.000 lei la 5.000
lei.
(3) Constatarea contravenfiilor, instituirea mdsurilor de remediere, urmdrirea indeplinirii misurilor de
remediere qi aplicarea amenzilor se fac de cdtre prefect, in calitatea sa de autoritate publicd, reprezentant al
Guvernului pe plan local, in condiliile legii.

(4) Dispoziliile prezentului articol se completeazd in mod corespunzdtor cu prevederile legislaliei
privind regimul juridic al contravenfiilor.

CAPITOLUL IV
DISPOZITII FINALE
Art.70. Structurile aparatului de specialitate al primarului Ei secretarul general al comunei
asigurd consilierilor locali asistenfd de specialitate in desftqurarea activitAlii.

Art.7l. in cadrul fiecdrei qedinle ordinare a Consiliului Local se acluc la cunoEtinfa consilierilor,
locali de cdtre o persoana ins[rcinatl de primar, toate sesiz6rile Ei reclamafiile inregistrate la secretariatul
unit6trii administrativ-teritoriale, stadiul qi modul de rezolvare al acestora.

Art.72. Adoptarea, modificarea Ei completarea prezentului regulament se poate face cu votul
majoritatii consilierilor locali numili in funclie.
Art,73, Prezentul regulament a fost intocmit inbaza prevederilor OUG nr.57/2019, iar articolele
menlionate in cuprinsul acestuia sunt cele prevdzute de ordonanld.

Lrt.74. Dispoziliile prezentului regulament se completeazd in mod corespunzdtor cu prevederile
OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare, Legii:,;ul. 161/2003
privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenfei in exercitarea demnit[tilor publice, a func]iilor publice
qi in mediul de afaceri, prevenirea gi sanc{ionarea corupfiei, cu modificarile si completarile ulterioare, a
Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea funcfiilor gi demnitdlilor publice, pentru modificarea qi
completarea Legii nr. 14412007 privind infiinfarea, organizarea gi funcfionarea Agenfiei Nalionale de
Integritate, precum gi pentru modificarea qi completarea altor acte normative, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.
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