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 Avand in vedere: 
Raportul comisiei la Proiectul de hotarâre privind  Regulamentului de functionare a  

Consiliului local  Zagar.  
Tinind seama de prevederile Legii nr.393 / 2004 privind statutul alesilor locali republicata  
In temeiul art.36 al 3,lit.a,art.40  si art 45 al.1 din  Legea  nr.215/2001  privind administratia 

publica locala republicata  
 
 

 

 

H O T A R A S T E  
 
 
 

Art. 1. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local Zagar 
care este anexat prezentei. 

Art. 2. De respectarea prezentei raspunde   primarul comunei Zagar . 
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 Avand in vedere: 
Raportul comisiei la Proiectul de hotarâre privind  Regulamentului de functionare a  

Consiliului local  Zagar.  
Tinind seama de prevederile Legii nr.393 / 2004 privind statutul alesilor locali republicata  
In temeiul art.36 al 3,lit.a,art.40  si art 45 al.1 din  Legea  nr.215/2001  privind administratia 
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PROPUNE 
 
 
 

Art. 1. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a  Consiliului local 
Zagar care este anexat prezentei. 

Art. 2. De respectarea prezentei raspunde   primarul comunei Zagar . 
 
 
 
 
 

P R I M A R 
Prof.ing.TANTAREANU CORNEL ADRIAN 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si  

 functionare a Consiliului local Zagar   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre      

 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si  functionare a Consiliului local 

Zagar.  

Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia 

publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat compartimentul de 

resort  este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  
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RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  
cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si  
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Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre      

 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si  functionare a Consiliului local 

 Zagar . 

 Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia  

publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat comisia de 

specialitate  este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  
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REGULAMENT                      

           Privind Organizarea şi Funcţionarea Consiliului Local al comunei ZAGAR 
 

INTRODUCERE 
 

Consiliul local al  comunei Zagar  este autoritatea administraţiei publice locale deliberative 
constituit din 9 de consilieri pe durata unui mandat de 4 ani, potrivit legii. 
       În activitatea sa Consiliul local este subordonat numai legii, exercitând atribuţiile conform 
limitelor de competenţ  material  stabilite prin Legea 215/2001 ,republicat , privind administraţia 
public  local  şi a celor cuprinse în alte legi şi cu respectarea prevederilor prezentului 
Regulament. 
        Normele de procedur  prev zute de prezentul Regulament sunt obligatorii pentru toţi 
participanţii la şedinţele Consiliului local, oricare este calitatea în care particip  la acestea. 

 
CAPITOLUL I 

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL 
 

 
Art.1. Consliul local este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi 
liber exprimat în condiţiile stabilite de Legea nr.67 / 2004  pentru alegerea autorit ţilor administraţiei 
publice locale republicata. 
Art.2.Validarea alegerii consilierilor se face de c tre judec toria în a c rei raz  se afla unitatea 
administrativ-teritorial , de c tre un judec tor desemnat de preşedintele instanţei. Cererea de 
validare a consilierilor locali se depune în termen de 3 zile de la data constat rii rezultatelor 
alegerilor, în condiţiile legii. 
         Cererea introdus  potrivit alin. (1) se judeca în şedinţa publica, f r  citarea p rţilor. 
         Cererea se judeca de urgenta şi cu prec dere, în termen de 10 zile de la data depunerii, prin 
hot râre executorie. 
         Hot rârea prev zut  la alin. (3) estre supus  c ilor de atac prev zute în cadrul procedurii 
contencioase, instanta pronunţându-se în termen de 10 zile de la data introducerii cererii de apel 
sau de recurs, dup  caz. 
         Invalidarea mandatului intervine în cazul în care se constata înc lcarea condiţiilor de 
eligibilitate sau dac  alegerea consilierului s-a f cut prin frauda electoral , constatat  în condiţiile 
legii. 
        Pentru validarea mandatelor candidaţilor declaraţi supleanţi este aplicabil  aceeaşi procedura. 
Pot fi validati numai candidaţii declaraţi supleanţi care, la data valid rii, fac dovada faptului ca sunt 
înscrişi în partidul politic, alianta politica sau alianta electoral  pe a carei lista au candidat în 
alegeri. 



 
 
Art.3.În conformitate cu prevederile art.31 alin.1 al Legii nr.215/2001, republicat , privind 
administraţia public  local , prefectul convoac , prin ordin, consilierii locali aleşi şi validaţi în funcţie 
la şedinţ  de constituire, în termen de maxim 5 zile de la pronunţarea hot rârii de validare în 
condiţiile art.30 al legii. 
Art.4.La şedinţa de constituire particip  prefectul sau reprezentantul s u şi primarul sau, dup  caz, 
candidatul declarat câştig tor la alegerile pentru funcţia de primar. 
Art.5.Şedinţa se desf şoar  în condiţii legale dac  participa cel puţin majoritatea consilierilor locali 
aleşi şi validati. În cazul în care nu se poate asigura aceasta majoritate, şedinţa se va organiza, în 
aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dac  nici la a doua convocare reuniunea 
nu este legal constituit , se va proceda la o noua convocare de c tre prefect, peste alte 3 zile, în 
aceleaşi condiţii. 
            În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la a treia convocare din cauza 
absentei nemotivate a consilierilor locali, instanta va declara vacante, prin hot râre, locurile 
consilierilor locali aleşi care au lipsit nemotivat la oricare dintre cele 3 convoc ri. Sesizarea 
instanţei se face de c tre prefect în maximum 3 zile de la data şedinţei, pe baza procesului-verbal 
al şedinţei, întocmit de secretarul unit ţii administrativ-teritoriale. Hot rârea instanţei se pronunţa în 
maximum 3 zile de la primirea sesiz rii din partea prefectului şi poate fi atacat  cu recurs la 
instanta competenta. În cazul în care locurile declarate vacante, potrivit procedurii de mai sus, nu 
pot fi ocupate cu supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, potrivit legii, se organizeaz  
alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile. 
    La sedinţa de constituire a consiliului local prezenţa consilierilor aleşi este obligatorie, cu 
excepţia cazurilor când absenţa este temeinic motivat . 
Absenţa consilierilor locali de la şedinţa de constituire este considerat  motivat  dac  se face 
dovada c  aceasta a intervenit din cauza unei boli sau a unor evenimente de forţ  major  care au 
f cut imposibil  prezenţa acestora. 
Art.6.Şedinţa de constituire este deschis  de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invit  
pe cel mai în vârst  dintre consilieri s  preia conducerea sedinţei, ajutat fiind de cei mai tineri doi 
consilieri locali, cu asistenţa de specialitate a secretarului unit ţii administrativ-teritoriale, care 
întocmeşte şi procesul-verbal al şedinţei. 
Dup  preluarea conducerii şedinţei se ia o pauz , în timpul c reia se constituie grupurile de 
consilieri potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul municipiului prezint  
preşedintelui de vârst  şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi validaţi şi pe 
cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la judec torie. Dosarele pot fi însoţite 
de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi şi validaţi care ocup  funcţii incompatibile, potrivit legii, cu 
calitatea de consilier. 
Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe a c ror liste au 
fost aleşi, dac  sunt în num r de cel puţin 3. 
Consilierii care nu îndeplinesc codiţiile prev zute la alin.3 pot constitui un grup prin asociere. 
Grupul de consileri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorit ţii membrilor grupului. 
Prevederile referitoare la grupuri se aplic  şi consilierilor independenţi. Consilierii independenţi se 
pot afilia la oricare dintre grupuri, cu acceptul grupului respectiv. 
Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu 
au întrunit num rul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier. 
În cazul fuzion rii a dou  sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja 
constituite grupuri, pot forma un grup distinct.  
          Art.7. În cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizat  conform 
art.30 alin. (1)-(5) al Legii 215/2001, republicat , iar acesta a candidat şi pentru funcţia de consilier  



 
 
şi a obţinut mandatul, dosarul va fi însoţit de opţiunea scris  pentru una din cele dou  funcţii. 
           Art.8. În cazul în care consilierul local declarat ales renunţ  la mandat înainte de validare 
sau refuza sa depun  jur mântul, se supune valid rii mandatul primului supleant înscris pe lista 
partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dac  pân  la validarea 
mandatului partidele şi alianţele politice confirm  în scris apartenenţa la partid. În cazul în care 
locurile r mase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar num rul de consilieri 
locali se reduce sub jum tate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în 
termen de 90 de zile. 
             Art.9. Dup  validare, în şedinţa de constituire a consiliului local, consilierii locali depun 
jur mântul prev zut la art. 32 al Legii 215/2001 republicat . 
Jur mântul se depune dup  urm toarea procedur : secretarul comunei d  citire jur mântului, dup  
care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordinea alfabetic , în faţa unei mese special amenajate, 
pe care se afl  un exemplar din Constituţie şi Biblie. Consilierul v -a pune mâna stâng  atât pe 
Constituţie cît şi, dac  este cazul, pe Biblie şi va pronunţa cuvântul jur, dup  care semneaz  
jur mântul de credinţ , care este imprimat pe un formular special. 
 Jur mântul se semneaz  în dou  exemplare. Un exemplar se p streaz  la dosarul de validare, iar 
al doilea se înmâneaz  consilierului. 
 Consilierii pot depune jur mântul şi f r  formula religioas . În acest caz jur mântul v-a fi imprimat 
pe formular f r  aceast  formul . 
Art.10. Consiliul local se declar  legal constituit, dac  majoritatea consilierilor locali validaţi au 
depus jur mântul. Constituirea consiliului local se constata prin hot râre, adoptat  cu votul 
majorit ţii consilierilor locali validati, care va fi  HOT RÂREA NR. 1. 
 
CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL 
 
Sec iunea 1 
Preşedintele de şedin ă 
 
Art.11. Dup  declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii s i, prin hot râre 
adoptat  cu votul deschis al majorit ţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţ , pe o 
perioada de cel mult 3 luni, care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hot rârile adoptate 
de acesta. 
Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la initiativa a cel puţin unei 
treimi din num rul consilierilor locali, cu votul majorit ţii consilierilor 
locali în funcţie.Consilierul care absenteaz  sau renunţ  la exercitarea acestei atribuţiuni va fi 
înlocuit de consilierul care îl urmeaz . 
Dup  alegerea preşedintelui de şedinţ  acesta preia conducerea lucr rilor consiliului. 
      Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţ  se consemneaz  în HOT RÂREA Nr.2. 
HOT RÂRILE nr.1-2 se semneaz  de preşedintele de vârst  şi de cei doi asistenţi ai acestuia şi se 
contrasemneaz  de secretar. Aceste hot râri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, 
neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie. 
Art.12.Preşedintele de şedinţ  exercit  urm toarele atribuţii principale: 
- a)conduce şedinţele Consiliului local; 
-b)supune votului consilierilor proiectele de hot râri, asigur  num rarea voturilor şi anunţ  
rezultatul vot rii, cu precizarea voturilor contra şi a abţinerilor; 
-c)semneaz  hot rârile adoptate de consiliul local, chiar dac  a votat împotriva adopt rii acestora,  



 
 
precum şi procesul verbal 
-d)asigur  menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desf şurare a şedinţei 
-e)supune votului consilierilor orice problem  care intr  în competenţa de soluţionare a consiliului. 
Acord  cuvântul, asigur  dezbaterea tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, întrerupe şi ridic  
şedinţa 
-f)aplic , dac  este cazul, sancţiunile prev zute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului 
aplicarea unor asemenea sancţiuni 
-g)reprezint  consiliul local pân  la intrarea în atribuţiuni a preşedintelui care îl urmeaz  
Preşedintele de şedinţ  îndeplineşte orice alte atribuţii prev zute de lege, de prezentul Regulament 
sau îns rcin ri date de consiliul local 
 
 
Sec iunea a 2-a 
Alegerea viceprimarului 
 
 
     
Art.13.Consiliul local alege din rândul membrilor acestuia un viceprimar Alegerea se face prin vot 
secret. 
Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, se face de c tre oricare dintre consilieri 
sau de grupurile de consilieri. 
Dup  înregistrarea candidaturilor se ia o pauz  în timpul c reia se completeaz  buletinele de vot. 
Exercitarea votului se face într-o cabin  special amenajat , putându-se folosi, la alegere una dintre 
urm toarele modalit ţi: 
- a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor 
candidaţilor. Din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontal  numele tuturor candidaţilor pe 
care consilierul nu doreşte s  îi aleag . Pe buletin va r mâne nebarat numele  consilierului pe care 
doreşte s  îl aleag  votantul. 
- b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul “DA” în dreptul numelui celui  pe care doreşte s  îl voteze 
-c) alte modalit ţi, la alegerea consiliului 
Este declarat ales primul candidat care a obţinut votul majorit ţii consilierilor  locali în funcţie 
Art.14. În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin. Va fi declarat ales candidatul care a 
obţinut cele mai multe voturi. 
Art.15.Alegerea viceprimarului va fi consemnat  în HOT RÂREA Nr.5 a Consiliului local. 
Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul îşi p streaz  statutul de consilier local, f r  a 
beneficia de indemnizaţia aferent  acestui statut.  
Art.16.Durata mandatului viceprimarului este egal  cu durata mandatului consiliului local. 
În cazul în care mandatul consiliului local înceteaz  înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, 
înceteaz  de drept şi mandatul viceprimarului, f r  vreo alt  formalitate. 
Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliber rii sau revoc rii acestuia din 
funcţie, în condiţiile legii administraţiei publice locale. 
 
 
 
 
 



 
 
Sec iunea a 3-a 
Comisiile de specialitate 
 
 
Art.19. Dup  constituire consiliul local îşi organizeaz  comisii de specialitate, pe principalele 
domenii de activitate. 
Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi 
num rul de membrii, care va fi întotdeauna impar, se stabileşte de c tre consiliul local, luând în 
considerare comisiile prev zute în anexa 2 la Regulamentul cadru. Comisiile de specialitate 
existente la data adopt rii prezentului regulament îşi vor continua activitatea pân  la expirarea 
mandatului. 
Având în vedere specificul local şi neviole activit ţii sale, Consiliul local al comunei Zagar 
organizeaz  urm toarele comisii pe domenii specifice : 
Comisia I – agricultur , activit ţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism ; 
Comisia II – activitaţi social-culturale, culte, înv ţ mânt, s n tate şi familie, munc  şi protecţie 
social  ; 
Comisia III – juridic  şi de disciplin , protecţie mediu şi turism. 
Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. 
    Comisiile de specialitate îşi aleg câte un preşedinte şi un secretar. 
    Comisiile de specialitate analizeaz  şi avizeaz  proiectele de hot râri din domeniul lor de 
activitate.      
Art.20. Comisiile de specialitate lucreaz  valabil în prezenţa majorit ţii membrilor şi iau hot râri cu 
votul majorit ţii membrilor lor. 
Comisia poate invita s  participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului sau din afara acestuia. 

Au dreptul s  participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au f cut propunerile ce stau 
la baza lucr rilor comisiei. 
Comisia poate invita şi alte persoane care s  participe la dezbateri. 
Persoanele participante la lucr ri, altele decât membrii comisiei, pot fi ascultate în cadrul şedinţei 
comisiei, dar nu au dreptul de a participa la vot. 
Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regul , publice. Comisia poate hot rî ca unele şedinţe 
sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi s  se desf şoare cu uşile închise. 
Art.20. Num rul locurilor care revine fiec rui grup de consilier sau consilierilor independenţi în 
fiecare comisie de specialitate se stabileşte de c tre consiliul local în funcţie de ponderea acestora 
în cadrul consiliului. 
Nominalizarea membrilor fiec rei comisii se face de fiecare grup de consilier, iar a consilierilor 
independenţi, de c tre consiliul local, avându-se în vedere, de regul , opţiunea acestora, 
preg tirea lor profesional  şi domeniul în care îşi desf şoar  activitatea. 
Luând în considerare num rul membrilor consiliului se vor forma un num r de 3 comisii de 
specialitate, de baz . Un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de 
baz . Indemnizaţia de şedinţ  se va achita numai pentru activitatea desf şurat  în comisia de 
baz . 
Art.21. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorit ţii consilierilor care o 
compun, câte un preşedinte şi câte un secretar. 
În cazul când preşedintele sau secretarul comisiei nu-şi pot îndeplini atribuţiile din cauze obiective 
acestea se preiau temporar de ceilalţi membrii dup  cum urmeaz  : cel mai în vârst  va exercita 
atribuţiile preşedintelui, iar cel mai tân r atribuţiile secretarului. 



 
 

Art.22.Comisiile de specialitate au urm toarele atribuţii principale: 
- a) analizeaz  proiectele de hot râri ale consiliului local 
- b) se pronunţ  asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare 
 -c) întocmeşte avize asupra proiectelor de hot râri şi asupra problemelor analizate,  pe care le 
prezint  consiliului local 
Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului sau îns rcin ri date prin hot râri ale consiliului local, dac  acestea au 
leg tur  cu activitatea lor.  
Art.23.Preşedintele comisiei de specialitate are urm toarele atribuţii principale: 
 -a) asigur  reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii 
 -b) convoac  şedinţele comisiei 
 -c) conduce şedinţele comisiei 
 -d) propune ca la lucr rile comisiei s  participe şi alte persoane din afara acesteia, dac  apreciaz  
c  este necesar 
 -e)particip  la lucr rile celorlalte comisii care examineaz  probleme ce prezint  importanţ  pentru 
comisia pe care o conduce 
 -f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie 
 -g)anunţ  rezultatul vot rii, pe baza datelor comunicate de secretar 
Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prev zute de 
lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local. 
Art.24.Secretarul comisiei îndeplineşte urm toarele atribuţii principale: 
-a) efectueaz  apelul nominal şi ţine evidenţa particip rii la şedinţe a membrilor comisiei 
-b)num r  voturile şi îl informeaz  pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea 
fiec rei hot râri şi asupra rezultatului vot rii 
-c) asigur  redactarea avizelor şi a proceselor verbale 
Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prev zute de regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului sau îns rcin ri stabilite de comisie sau de c tre preşedinte. 
Art.25.Convocarea şedinţelor comisiei se face de c tre preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile 
înainte. Fac excepţie şedinţele comisiei ce se convoac  înaintea şedinţelor extraordinare ale 
consiliului local sau în situaţii de urgenţ . 
 Ordinea de zi se aprob  de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei 
poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme. 
          Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie 
 În caz de absenţ  la şedinţa comisiei de baz  consilierului în cauz  nu i se acord  indemnizaţie de 
şedinţ . Dac  absenţele continu , f r  a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile 
prev zute în competenţa sa de statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor 
sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea din comisie. 
Art.26.Şedinţele comisiilor de specialitate se desf şoar , de regul , înaintea şedinţelor consiliului, 
atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hot râri asupra 
c rora i se solicit  avizul. 
Art.27.Pentru dezbaterea proiectelor de hot râri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, 
preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurt  prezentare a 
problemei aflate pe ordinea de zi, dac  aceasta nu este prezentat  de iniţiator. 
Consilierul desemnat potrivit alin.1 va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a 
propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor 
consilierilor prezenţi. 
Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesar , atât amendamentele şi  



 
propunerile acceptate, cât şi cele respinse. 
Avizul întocmit potrivit alin 2 şi 3 se prezint  secretarului municipiului, se ataşeaz  procesului 
verbal al comisiilor de specialitate. Conţinutul avizului se comunic  membrilor consiliului local în 
scris sau dac  timpul nu permite, verbal în timpul şedinţei. 
Art.28.Votul în comisii este, de regul , deschis. În anumite situaţii comisia poate hot rî ca votul s  
fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia. 
Art.29.Lucr rile şedinţelor comisiei se consemneaz , prin grija secretarului acesteia, într-un proces 
verbal. Dup  încheierea şedinţei procesul verbal va fi semnat de c tre preşedintele şi secretarul 
comisiei. 
Preşedintele poate încuviinţa ca procesele verbale ale şedinţelor s  fie consultate de alte persoane 
interesate care nu au participat la şedinţ , cu excepţia proceselor verbale întocmite în şedinţele ale 
c ror lucr ri s-au desf şurat cu uşile închise. 
Art.30.Dac  în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modific ri de fond în 
conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţ  poate hot rî retrimiterea proiectului pentru 
reexaminare c tre comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv 
raportul. 
Art.31. Comisiile de specialitate lucreaz  în plen şi adopt  hot râri cu votul majorit ţii membrilor lor. 
 Comisiile de specialitate sunt obligate s  prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi 
f cut public prin grija secretarului unit ţii administrativ teritoriale. 
Art.32. Consiliul local poate hot rî organizarea, din proprie iniţiativ  sau la iniţiativa primarului, a 
unor comisii speciale de analiz  şi verificare, pe perioad  determinat . 
Componenţa nominal  a comisiilor prev zute la alin.1, obiectivele şi tematica activit ţii acestora, 
perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hot râre a consiliului local. Aceste 
hot râri se adopt  cu votul a dou  treimi din num rul consilierilor prezenţi la şedinţ . 
Comisia de analiz  şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul 
întocmit în urma analizelor şi verific rilor efectuate. Raportul va cuprinde, dac  este cazul, 
propuneri concrete de îmbun t ţire a activit ţii în domeniul supus analizei sau verific rii. 
    Art.33.Consiliul locale poate organiza, din proprie iniţiativ  sau din iniţiativa primarului, dup  caz, 
comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioada 
determinat . Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desf şurare a activit ţii 
acestora se stabilesc prin hot râre a consiliului local. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice. 
Art. 34.Operaţiunile desf şurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, 
num rul şi denumirea acestora, num rul membrilor fiec rei comisii şi modul de stabilire a locurilor 
ce revin fiec rui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi competenţa nominal  a 
acestora se stabilesc prin HOT RÂREA Nr.6 a consiliului local. 
 
Sec iunea a 4-a 
Alte dispozi ii 

 
 
            Art.35.Dup  preluarea conducerii lucr rilor consiliului local de c tre preşedintele de 
şedinţ  se trece la ceremonia de depunere a jur mântului de c tre primar, dac  procedura de 
validare a mandatului ,reglementat  de art.30 alin. (1) - (5) a Legii nr. 215/2001, republicat , a 
fost finalizat .  
            În acest scop judec torul desemnat de preşedintele judec toriei prezint  în şedinţa de 
constituire a consiliului local sau, dup  caz, într-o şedinţ  extraordinar , rezultatul valid rii sau 
invalid rii alegerii primarului, rezultat care se aduce şi la cunoştinţa prefectului. 
 Dup  prezentarea hot rârii de validare primarul va depune jur mântul prev zut la art.32 alin.1, al  



Legii 215/2001 republicat , folosindu-se procedura stabilit  la art. 9 alin.2  din prezentul 
Regulament. 
Primarul care refuz  s  depun  jur mântul este considerat demisionat de drept. 
    În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data 
alegerilor.  
Acestea se organizeaz  în termen de maximum 90 de zile de la data invalid rii sau, dup  caz, de 
la data r mânerii definitive şi irevocabile a hot rârii judec toreşti, în condiţiile legii. 
Art.36. Dup  depunerea jur mântului primarul intr  în exerciţiul de drept al mandatului. 
 Primarul va ocupa în sala de şedinţ  un loc distinct. 
 Art.37. Primarul particip  la şedinţele Consiliului local şi are dreptul s  îşi exprime punctul de 
vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se 
consemneaz , în mod obligatoriu în procesul – verbal de şedinţ . 
Art.38. Secretarul unit ţii administrativ-teritoriale particip  în mod obligatoriu la şedinţele 
consiliului local. 
 Secretarului îi revin urm toarele atribuţii principale privitoare la şedinţele Consiliului local: 
-a) asigur  îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau cel 
puţin a unei treimi din num rul consilierilor în funcţie 
-b) asigur  efectuarea lucr rilor de secretariat 
-c) efectueaz  apelul nominal şi ţine evidenţa particip ri la şedinţe a consilierilor 
-d) num r  voturile şi consemneaz  rezultatul vot rii, pe care îl prezint  preşedintelui de şedinţ  
-e) informeaz  pe preşedintele de şedinţ  cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea 
fiec rei hot râri a consiliului local 
-f) asigur  întocmirea procesului verbal, pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiec rei şedinţe 
procesul verbal al şedinţei anterioare, asupra conţinutului c rora solicit  acordul consiliului 
-g) asigur  întocmirea dosarului de şedinţ , legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi 
ştampilarea acestora 
-h) urm reşte ca la deliberarea şi adoptarea unei hot râri ale consiliului local s  nu ia parte 
consilieri care se încadreaz  în dispoziţiile art.46 alin.1 din legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001. Îl informeaz  pe preşedintele de şedinţ  cu privire la asemenea situaţii şi face 
cunoscute sancţiunile prev zute de lege în asemenea cazuri 
-i) prezint  în faţa consiliului local punctul s u de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de 
hot râri sau a altor m suri supuse deliber rii consiliului. Dac  este cazul, refuz  s  avizeze 
proiectele de hot râre  pe care le consider  ilegale 
-j) contrasemneaz , în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hot rârile consiliului local pe 
care le consider  legale 
-k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor 
ordinare ale consiliului local 
-l) acord  membrilor consiliului asistenţ  şi sprijin de specialitate în desf şurarea activit ţii, 
inclusiv la redactarea proiectelor de hot râri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de 
consiliu. Asemenea obligaţii revin şi serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
- j) asigur  gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, 
precum şi între aceştia şi prefect 
-i) asigur  transparenţa şi comunicarea c tre autorit ţile, instituţiile publice şi persoanele 
interesate a hot rârilor consiliul local, în condiţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
 Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi 
funcţionare a consiliului sau îns rcin ri date de consiliul local privitoare la buna organizare şi 
desf şurare a şedinţelor consiliului. 
 



 
 
 
CAPITOLUL III 
FUNC IONAREA CONSILIULUI LOCAL 
 
Sec iunea 1 
Desfăşurarea şedin elor 
 
Art.39. Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hot râri, rapoarte ale 
comisiilor de specialitate, rapoarte sau inform ri al personalului din aparatul propriu al unit ţii 
administrative-teritoriale, timpul acordat declaraţiilor politice, întreb rilor, interpel rilor, petiţiilor şi 
altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscris  în cuprinsul 
invitaţiei de şedinţ  transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţa locuitorilor prin mass-media 
sau prin orice alt mijloc de publicitate. 
Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor 
de specialitate sau la solicitarea cet ţenilor. 
Proiectul ordinii de zi se supune aprob rii consiliului. 
Proiectele de hot râri şi celelalte probleme asupra c rora urmeaz  s  se delibereze se înscriu pe 
ordinea de zi numai dac  sunt însoţite de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului c rora 
le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul apartatului 
de specialitate al primarului. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la 
secretarul comunei, înainte de întocmirea avizului de c tre comisia de specialitate, spre a putea fi 
avut în vedere de c tre aceast  comisie. 
 În toate cazurile convocarea se consemneaz  în procesul verbal al şedinţei. 
Art.40.Consilierii sunt obligaţi s  fie prezenţi la lucr rile consiliului şi s  îşi înregistreze prezenţa 
în evidenţa ţinut  de secretar. 
Consilierul care nu poate lua parte la şedinţ  este obligat s  aduc  la cunoştinţ  aceast  situaţie 
preşedintelui de şedinţ  sau secretarului comunei. 
Art.41. Dezbaterea problemelor se face, de regul , în ordinea în care acestea sunt înscrise în 
ordinea de zi aprobat . Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a poiectului de hot râre sau 
a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul sau preşedintele de şedinţ . Apoi 
se d  cuvântul preşedinţilor comisiilor de specialitate şi, dac  este cazul, persoanei care a 
întocmit raportul. 
Dup  efectuarea prezent rilor prev zute la alin.1 se trece la dezbateri. 
Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. 
Preşedintele de şedinţ   va urm ri ca prezenţa la dezbateri s  se fac  din partea tuturor 
grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiec rui grup 
de consilieri, în funcţie de m rimea acestuia. 
Nimeni nu poate lua cuvântul decât dac  este dat de preşedinte şi maximum de dou  ori la 
aceeaşi tem  supus  dezbaterii. 
În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, secretarul unit ţii administrativ teritoriale afişeaz  la 
sediul prim riei, şi dup  caz pe pagina de internet a unit ţii administrativ teritoriale o copie a 
procesului verbal al şedinţei.         
Art.42. Preşedintele de şedinţ  va permite oricând unui consilier s  r spund  într-o problem  de 
ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor. 
Prevederile alin.1 se aplic  şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la 
regulament. 
Persoanelor invitate li se poate acorda cuvântul numai în probleme în care au fost solicitate. 



 
 
Art. 42 ^ 1.Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliul local sunt reprezentaţi la 
şedinţele de consiliu de un delegat s tesc. 
          Delegatul s tesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de c tre o adunare 
s teasc , constituit  din câte un reprezentant al fiec rei familii, convocat  şi organizat  de primar 
şi desf şurat  în prezenţa primarului sau viceprimarului. 
        La discutarea problemelor privind satele respective delegatul s tesc va fi invitat în mod 
obligatoriu. Votul acestuia are caracter consultativ. 
Art.43. Preşedintele de şedinţ  sau reprezentantul oric rui grup de consilieri poate propune 
încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. 
 Discuţiile vor fi sistate dac  propunerea a fost acceptat  de majoritatea consilierilor. 
Art.44. Este interzis  profanarea de insulte sau calomnii de c tre consilierii prezenţi la şedinţ , 
precum şi dialogul dintre vorbitor şi cei prezenţi în sal . 
Este interzis  folosirea, în sala de şedinţ , în timpul şedinţelor a telefoanelor mobile de c tre 
oricare persoan , indiferent de calitatea acesteia. 
Art.45. În cazul în care desf şurarea lucr rilor este perturbat , preşedintele de şedinţ  poate 
întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de statutul aleşilor locali în competenţa 
sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunz toare. 
         Durata maxim  a unei şedinţe nu va dep şi 4 ore. Consiliul decide prin majoritate simpl  de 
voturi dac  doreşte s  dezbat  ordinea de zi peste cele 4 ore, dar nu mai mult de 30 de minute. 
Art.46. Asupra proiectelor de hot râri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând 
formula amendamente de fond sau de redactare. 
Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formul rii lor.Dac  s-a 
adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse, f r  a se mai supune votului. 
Preşedintele de şedinţ  sau consilierii, pot propune ca oricare din punctele cuprinse pe ordinea 
de zi, s  se transmit  serviciilor sau comisiilor de specialitate pentru analiz  şi prezentare. 
Asupra acestei propuneri, consiliul hot r şte prin vot simplu, f r  dezbateri. 
Art. 47 Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hot rârilor consilierul local care, fie 
personal, fie prin soţ, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes 
patrimonial în problema supus  dezbaterilor consiliului local. 
            Hot rârile adoptate de consiliul local cu înc lcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. 
Nulitatea se constata de c tre instanta de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdus  de 
orice persoana interesat . 
 
 
Sec iunea a 2-a 
Elaborarea proiectelor de hotărâri 
 
 
Art.48. Dreptul la iniţiativ  pentru proiectele de hot râri ale consiliului local aparţine primarului, 
consilierilor locali, viceprimarilor şi cet ţenilor. 
Proiectele de hot râri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu 
normele de tehnic  legislativ . În acest scop, secretarul muicipiului, personalul de specialitate din 
aparatul de specialitate al primarului vor acorda sprijin şi asistenţ  tehnic  de specialitate. 
Art.49. Proiectele de hot râri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului  
Proiectele de hot râri se aduc la cunoştinţa consilierilor de îndat , cu indicarea comisiilor c rora 
le-au fost transmise spre avizare, şi cu invitaţia de a formula amendamente. 
Operaţinile prev zute la alin.2 se realizeaz  prin grija secretarului municpiului. 



 
 
Art.50. Proiectele de hot râri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor 
de specialitate ale consiliului local, precum şi aparatului propriu al primarului, în vederea întocmirii 
raportului.Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor c rora li se transmit materialele spre 
analiz  se face de c tre primar împreun  cu secretarul. 
Odat  cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi avizului, 
avându-se grij  ca raportul s  poat  fi transmis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea 
de c tre acesta a avizului. 
 Art.51 Raportul compartimentuli de resort va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea 
iniţiatorului. 
Iniţiatorul proiectului sau a altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa în orice moment, la 
susţinerea lor. 
Art.52.Dup  examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local 
întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, dup  caz, respingerea proiectului ori propunerii 
examinate. Dac  se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente. 
 Avizul se transmite secretarului comunei care va dispune m surile corespunz toare transmiterii  
lui c tre primar şi c tre consileri, cel  mai târziu la începerea şedinţei. 
Art.53. Proiectele de hot râri şi celelalte propuneri, însoţite de expunerea de motive, de raportul 
compartimentului din aparatul propriu al  prim riei şi de avizul comisiei de specialitate dac  
acestea s-au întocmit anterior şedinţei se înscriu pe ordinea de zi. 
Se supun dezbaterii şi votului consiliului local în prima şedinţ  ordinar  doar proiectele de 
hot râri care au şi avizul comisiei de specialitate . 
Art.54.Publicarea hot rârilor Consiliului local se face  prin afişarea la avizierul prim riei. 
 
 
Sec iunea a 3-a 
Procedura de vot 
 
 
Art.55.Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret. 
Votul deschis se exprim  public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal. Abţinerile şi votul 
împotriv  în cazul votului deschis prin ridicarea mâini vor fi consemnate nominal în procesul 
verbal al sedinţei.  
Votul prin apel nominal se va utiliza şi la propunerea a minimum 3 consilieri în funcţie. 
Consiliul local hot r şte, la propunerea preşedintelui de şedinţ , ce modalitate de vot se va folosi, 
în afar  de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumit  modalitate. 
Votul secret se va utiliza la propunerea preşedintelui de şedinţ  sau a unei treimi din num rul 
consilierilor în funcţie. 
         Hot rârile cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret. 
Art.56. Votarea prin apel nominal se desf şoar  în modul urm tor: preşedintele explic  obiectul 
vot rii în sensul cuvintelor “pentru” şi “contra”. Secretarul comunei va da citire numelui şi 
prenumelui fiec rui consilier, în ordinea alfabetic . Consilierul nominalizat se ridic  şi pronunţ  
cuvântul “pentru” sau “contra”, în funcţie de opţiunea sa, dup   care semneaz . 
Dup  epuizarea listei votul se repet  prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la 
primul tur. 
Art.57. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. 
Redactarea buletinelor de vot va fi clar  şi precis , f r  echivoc şi f r  putinţa de interpret ri 
diferite. Pentru expimarea opţiunii se vor folosi, de regul , cuvintele DA sau NU. 



 
 
Buletinele de vot se introduc într-o urn . La num rarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de 
vot pe care nu a fost exprimat  opţiunea clar  sau au fost folosite ambele cuvinte prev zute la 
alin.2. 
Art.58. Hot rârile şi alte propuneri se adopt  cu votul majorit ţii consilierilor prezenţi, în afar  de 
cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel. 
 Abţinerile se contabilizeaz  la voturile “contra”. 
Dac  în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amân  votarea pân  la 
întrunirea acestuia. 
În caz de paritate de voturi hot rârea nu se adopt  şi se reiau dezbaterile în şedinţa urm toare. 
Art.59.Consilierii au dreptul s  solicite ca în procesul – verbal s  se consemneze expres modul în 
care au votat, secretarul fiind obligat s  se conformeze. 
Art.60.Proiectele de hot râri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea 
acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe. 
 
 
 CAPITOLUL IV 
 Declara ii, întrebări, interpelări, peti ii şi informarea consilierilor locali 
 
Art.61. Înainte de aprobarea ordinii de zi în şedinţa ordinar  reprezentanţii grupurilor de consilieri 
din Consiliul local au dreptul de a formula declaraţii în domeniile în care sunt vizate problemele 
de interes local. Durata declaraţiei va putea fi de maxim 2 minute. 
Consilierii pot adresa întreb ri primarului, viceprimarului şi secretarului comunei, precum şi 
personalului din aparatul propriu . 
Prin întrebare se solicit  informaţii cu privire la un fapt necunoscut. 
Cei întrebaţi vor r spunde, de regul , imediat sau, dac  nu este posibil, la urm toarea şedinţ  a 
consiliului. 
Art.62.Interpelarea const  într-o cerere prin care se solicit  explicaţii în leg tur  cu un fapt 
cunoscut. 
Cel interpelat are obligaţia de a r spunde în scris, pân  la urm toarea şedinţ  a consiliului, sau 
oral, la proxima şedinţ , potrivit solicit rii autorului interpel rii. 
Art.63.Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi 
îngr dit. 
Autorit ţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi 
persoanele juridice de drept privat sunt obligate s  asigure informarea corect  a aleşilor locali, 
potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local. 
Art.64.Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercit rii mandatului, iar compartimentul, 
serviciul sau unitatea vizat  sunt obligate s  i le furnizeze la termenul stabilit.Informaţiile pot fi 
cerute şi comunicate în scris şi oral. 
Art.65.Orice cet ţean are dreptul s  se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu 
într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglement rilor legale în vigoare. 
 
 
Capitolul V 
Dispozi ii privind exercitarea mandatului de consilier 
 
 
Art.66.Dup  validarea alegerilor, consilierului i se elibereaz  legitimaţia de consilier, precum şi  



 
semnul distinctiv prev zut de statutul aleşilor locali. 
Art.67. Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, consilierul 
primeşte o indemnizaţie de şedinţ  în cuantumul şi în condiţiile stabilite de lege (art.34,alin.2). 
Num rul maxim de sedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, prev zut  la alin.1, este de 
o sedinţ  de consiliu şi 1-2 sedinţe de comisii de specialitate pe lun . 
Consilierul are dreptul, dup  caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de 
cazare pentru activit ţile prilejuite de exercitarea mandatului. 
Art. 68.Consilierii care particip  la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în timpul 
programului de lucru, se consider  învoiţi de drept, f r  a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi 
ce le revin, potrivit legii, de la locul de munc . 
Art.69.Schimb rile survenite în activitatea consilierului, în timpul exercit rii mandatului, se aduc la 
cunoştinţa consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora. 
Art.70. Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este 
obligatorie. 
Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face 
parte decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, 
dac  are motive temeinice. 
Nu se consider  absent consilierul care nu particip  la lucr ri întrucât se afl  în îndeplinirea unei 
îns rcin ri oficiale. 
Art.71.Consilierului local care absenteaz  nemotivat la trei şedinţe ordinare consecutive i se vor 
aplica prevederile art.9 alin.2 lit.d din Statutului aleşilor locali. 
Art.72.Consilierul local poate demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţ , care ia act de 
aceasta. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite potrivit prevederilor 
Statutului aleşilor locali. 
Art.73.Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este 
garantat .Aleşii locali nu pot fi traşi la r spundere juridic  pentru opiniile politice exprimate în 
exercitarea mandatului. 
Art.74.Consilerii locali au obligaţia : 
-a) de a participa, pe durata manadatului, la exercitarea funcţiilor autorit ţilor administraţei publice 
locale din care fac parte sau pe care le reprezint , cu bun  credinţ  şi fidelitate faţ  de 
colectivitatea care i-a ales. 
-b) de a menţiona expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. 
În cazul în care interesul personal nu are caracter patrimonial consiliul local poate permite 
participarea la vot a consilierului. 
-c) la probitate şi discreţie profesional  
-d) s  dea dovad  de cinste şi corectitudine. Este interzis consilierului local s  cear , pentru sine 
sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje. 
-e) de a aduce la cunoştinţa cet ţenilor toate faptele şi actele administrative ce intereseaz  
colectivitatea local . 
-f) s  organizeze periodic, cel puţin o dat  pe trimestru, întâlniri cu cet ţenii, s  acorde audienţe 
şi s   
prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cet ţenii. 
-g) nu pot face uz şi nu se pot prevala de aceast  calitate în exercitarea unei activit ţi private. 
-I) s  respecte Constituţia, legile t rii, precum şi regulamentul de funcşionare a consiliului, s  se 
supun  regulilor de curtoazie şi disciplin  şi s  nu foloseasc  în cuvântul lor sau în relaţiile cu 
cet ţenii expresii injurioase, ofensatoare sau calomnioase, 
-j)consilierii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona preg tirea în domeniul administraţiei publice 
locale. 



 
Art.75. Calitatea de consilier local înceteaz  la data declar rii ca legal constituit a noului consiliu 
ales. 
Calitatea de consilier local înceteaz  de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, 
în urm rtoarele cazuri : 
-a) demisie 
-b) incompatibilitate 
-c) schimbarea domiciliului într-o alt  unitate administrativ teritorial , inclusiv ca urmare a 
reorganiz rii acesteia 
-d) lipsa nemotivat  de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului 
 -e) imposibilitatea execut rii mandatului pe o perioad  mai mare de 6 luni consecutiv, cu 
excepţia cazurilor prev zute de lege 
-f) condamnarea, prin hot râre judec toreasc  definitiv , la o pedeaps  privativ  de libertate 
 -g) punerea sub interdicţie judec toreasc  
 -h) pierderea drepturilor electorale 
- h^1) pierderea calit ţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorit ţilor naţionale 
pe a carei lista a fost ales 
- i) deces 
Încetarea de drept a mandatului de consilier se constat  de c tre Consiliul local, prin hot râre, la 
propunerea primarului sau a oric rui consilier. 
 În cazurile prev zute la alin.(2) lit.c) -  e) şi h^1 hot rârea consiliului poate fi atacat  de consilier, 
la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va 
pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabil  nu se mai 
efectueaz , iar hot rârea primei instanţe este definitiv  şi irevocabil . 
Art.75^1 Mandatul de consilier local se suspenda de drept numai în cazul în care acesta a fost 
arestat preventiv. M sura arest rii preventive se comunica de îndat  de c tre instanta de 
judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului. Suspendarea dureaz  
pana la încetarea situaţiei prev zute la alin.(1). Ordinul de suspendare se comunica de îndat  
consilierului local. În cazul în care consilierul local al c rui mandat a fost suspendat a fost g sit 
nevinovat, acesta are dreptul la desp gubiri, în condiţiile legii. 
 
Capitolul VII 
Declara iile de avere şi de interese 
 
Art.76.Aleşii locali au obligaţia declar rii averii şi a intereselor conform Legii 144/21.05.2007 
privind înfinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.  
 Declaraţiile de avere şi de interese reprezint  acte personale şi irevocabile, putând fi rectificate 
numai în condiţiile prev zute de lege. 
     Declaraţia de avere se face în scris, pe proprie r spundere, şi cuprinde bunurile proprii, 
bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, 
potrivit art. 3 alin. (1)  
din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor 
persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, precum şi prevederilor 
Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru 
declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, aprobat  prin Legea nr. 158/2005, care se 
aplica în mod corespunz tor. 
Declaraţia de interese se face, în scris, pe proprie r spundere şi cuprinde funcţiile şi activit ţile, 
potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele m suri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi  



 
sancţionarea coruptiei, cu modific rile şi complet rile ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de 
urgenta a Guvernului nr. 14/2005. 
Modelul declaraţiilor se aprob  prin hot râre a Guvernului. 
       Art. 77.Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de 15 zile de la data alegerii 
în funcţie. 
Aleşii locali au obligaţia sa depun  sau sa actualizeze declaraţiile de avere şi de interese anual, 
cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.  
        În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului aleşii locali au obligaţia sa 
depun  o noua declaraţie de avere şi declaraţie de interese. 
    Art.78.Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se evidenţiaz  în registre speciale, cu 
caracter public, denumite Registul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese. 
    Dac  în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei, persoana desemnat  potrivit prevederilor 
art. 9 al Legii 144/2007 sau persoana care semneaz  declaraţia sesizeaz  deficiente în 
completarea acesteia va recomanda, în scris, persoanei în cauza rectificarea declaraţiei, în 
termen de cel mult 20 de zile. Declaraţia rectificata poate fi însoţit  de documente justificative. 
Art.79. Fapta alesului local care, cu intenţie, depune o declaraţie de avere sau o declaraţie de 
interese care nu corespund adevărului constituie infracţiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte 
potrivit Codului penal.    
Art.80.Registrul declaraţiilor de avere şi Registru declaraţiilor de interese au caracter public, 
putând fi consultate de c tre orice persoan , în condiţiile prev zute de Legea nr.544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public. 
 
Capitolul VIII 
Dispozi ii finale 
 
 
Art.81.Înc lcarea de c tre consileri a obligaţiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie 
abatere şi se sancţioneaz  potrivit prevederilor Legii 393/2004 privind Statului aleşilor locali 
republicata, prevederi, care vor fi incluse în regulamentul de organitare şi funcţionare a consiliului 
local. 
Art.82. Înc lcarea de c tre consilieri a prevederilor Legii 215/2001, republicat , a prevederilor 
Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare 
ale consiliului local atrage aplicarea urm toarelor sancţiuni: 
-a) avertismentul 
-b) chemarea la ordine 
-c) retragerea cuvântului 
-d) eliminarea din sala de şedinţ  
-e) excluderea temporar  de la lucr rile consiliului şi ale comisiei de specialitate 
-f) retragerea indemnizaţiei de şedinţ , pentru 1-2 şedinţe. 
Art.83. Sancţiunile prev zute la Art.86 lit.a)-d) se aplic  de c tre preşedintele de şedinţ , iar cele 
de la  
litera e) şi f) de c tre consiliu , prin hot râre, cu votul a cel puţin dou  treimi din num rul 
consilierilor în funcţie. 
Art.84. La prima abatere, preşedintele de şedinţ  atrage atenţia consilierului în culp  şi îl invit  s  
respecte regulamentul. 
 Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de şedinţ  şi continu  s  se 
abat  de la regulament, precum şi cei care încalc  în mod grav, chiar pentru prima dat ,  
 



 
 
 
dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine. Chemarea la ordine se înscrie în procesul  
verbal al şedinţei. 
 Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de c tre preşedinte s  işi retrag  sau s  
explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii. 
Dac  expresia întrebuinţat  a fost retras  ori dac  explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte 
ca satisf c toare, sancţinea nu se mai aplic . 
 În cazul în care dup  chemarea la ordine un consilier  continu  s  se abat  de la regulament, 
preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dac  persist , îl va elimina din sal . Eliminarea din sal  
echivaleaz  cu absenţa nemotivat  de la şedinţ . 
Art.85. În cazul unor abateri grave, s vârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de 
grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucr rile 
consiliului şi ale comisiilor de specialitate. 
Excluderea temporar  de la lucr rile consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate dep şi 
dou  şedinţe consecutive. 
Excluderea temporar  de la lucr rile consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept 
consecinţ  neacordarea indemnizaţiei de şedinţ  pe perioada respectiv . 
Art.86.Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au 
aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţ . Aceştia pot aplica sancţiunile prev zute la art.86 
alin.1 lit.a-d. 
Art.87. Pentru abaterile grave şi repetate s vârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, se 
vor aplica urm toarele sancţiuni: 
          - a) mustrare 
          - b) avertisment 
          - c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni 
          - d) eliberarea din funcţie 
Sancţiunile prev zute la alin.(1) lit.a) şi b) se aplic  prin hot râre a consiliului, la propunerea 
motivat  a Primarului.  Motivele care justific  propunerea de sancţionare vor fi aduse la 
cunoştinţa consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei. 
În cazul sancţiunilor prev zute la alin. (1) lit.a) şi b), hot rârea se adopt  cu votul deschis al 
majorit ţii consilierilor în funcţie, la propunerea motivat  a primarului, iar în cazul sancţiunilor 
prev zute la litera c) şi d), cu votul secret a cel puţin dou  treimi din num rul consilierilor în 
funcţie. 
Aplicarea sancţiunilor prev zute la alin.(1) lit.(c) şi (d) poate fi f cut  numai dac  se face dovada 
c  viceprimarul a înc lcat Constituţia, celelalte legi ale ţ rii sau a prejudiciat interesele ţ rii, ale 
unit ţilor administrativ teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ- teritorial  
respectiv . 
La eliberarea din funcţie se aplic , în mod corespunz tor, prevederile Legii administraţiei publice 
locale. 
Art.88.Împotriva sancţiunilor prev zute la art.91 alin.(1) lit.(c) şi (d), persoana în cauz  se poate 
adresa instanţei de contencios administrativ competent . Procedura prealabil  nu este 
obligatorie. 
Art.89.Secretarul comunei, aparatul de specialitate ale primarului asigur  consilierilor asistenţ  de 
specialitate. 
 
 
 



 
 
 
 
Art.90.La elaborarea proiectelor de hot râri cu caracter normativ de competenţa consiliului local, 
precum  
şi la dezbaterea problemelor de interes public se vor respecta, în mod obligatoriu, prevederile şi 
procedura instituit  prin Legea 52/2003 privind tranparenţa decizional  în administraţia public . 
Art.91.Adoptarea şi modificarea regulamentului propriu de organizare şi funcţionare a consiliului 
local se face pe baza votului unui num r de dou  treimi din num rul consilierilor în funcţie şi intr   
în vigoare de la data aprob rii prin hot râre. 
Art.92. Prevederile cuprinse în Cap. VII din prezentul Regulament vor fi aplicabile de la data în 
vigoare a Legii 144/21 mai 2007. 
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