
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
HOT Ă RÂREANR.P/ 

DIN 3,.9 .01.2018 
Privind: aprobarea Re2ulainentului de or2anizare si functionare a Consiliului Local al 

Municipiului Tecuci. 
Iniţiator: Viceprimarul Municipiului Tecuci - D ănuţ  Pintilie, Consilierii Locali - Bogdan 

Buliga si Mihai Martin;  
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului:_° ° /.0 1 .20 1 8 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ordinară, în data de 
01.2018; 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a iniţiatorilor, înregistrată  sub nr. 111i3 .01 .20 1 8 
- raportul 	de 	specialitate 	întocmit 	de 	Serviciul 	Juridic, 	înregistrat 	sub 

nr.///P/3.01.20i8; 
- raportul/rapoartele de avizare aL/ale comisiei /comisiilor de specialitate rir.1,2,3,4 si 5; 

In baza prevederilor: 
- OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, cu modificările si completările ulterioare; 

Legea nr.393/2004 privind statutul a1ei1or locali, cu modific ările si completările ulterioare; - 
art.3 6 alin 3 lit.c), din Legea nr.2 1 5/200 1 privind administra ţia publică  locală, republîcată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.45, alin 1 şi art.115 alinl, lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică  
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1 (1).Se aprobă  regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului Local al 
Municiupiului Tecuci conform anexei ee face parte integrant ă  din această  hotărâre. 

Art.2. Orice prevedere contrar ă  prezentei se abrog ă . 
Art.3. Prezenta hot ărâre va fi dusă  la îndeplinire prin membrilor Consiliului Loeal al Municipiului 

Tecuci. 
Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată  celor interesaţi prin grija Secretarului UAT Municipiul 

Tecuci. 

PREŞED 	 ŢA 	 SECRETAR 
Câ 	i*1 	0 	* 	 JR. Valerica otache 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
VICEPRIMAR 

EXPUNERE DE MOTIVE NR. _U/#& 
DIN 	?3. o/. 2i,J7  

Privind: aprobarea Re2ulamentului de or2anizare si functionare a 
Consiliului Local al Municipiului Tecuci. 

Regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului local al 
Municipiului Tecuci actual, dateaz ă  din anul 2008. În această  perioadă  de timp 
în 1egis1aţia în domeniu au intervenit o serie de modific ări care nu mai sunt 
compatibile cu acest regulament de organizare si funcţionare din anul 2008. 

Necesitatea si oportunitatea adoptării unui nou regulament de organizare 
i funcţionare a Consiliului Local Tecuci rezid ă  din faptul că  vechiul regulament 

nu prevede o serie de reglement ări în ceea ce privete func ţionarea consiliului 
local. 

Astfel, noul regulament prevede atât dispozi ţii privind organizarea si 
funcţionarea consiliului local, cât si drepturile, obligaţiile, incompatibilităţile 
membrilor consiliului local. 

De asemenea, era necesara promovarea acestui proiect de hot ărâre pentru 
a se reglementa. edin ţe1e consiliului local, modul de lucru a comisiilor de 
sopecialitate, • precum a se stabili exact c ă  hotărârile cu caracter individual vor fi 
întotdeauna adoptate prin vot secret 

O altă  noutate pe care o cuprinde acest regulament de organizare si 
funcţionare constă  în aceea că  sunt reglementate incompatibilit ăţile si cazurile 
de conf[ict de interese, în ceea ce privete calitatea de consilier local, dar si 
drepturile, obligaţiiie si competenţele consiliului local. 

Având în vedere aceste aspecte, consider ăm că  este necesar ă  si oportună  
promovarea unui proiect de hotărâre a consiliului local de aprobare a 
regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Local al Municipiului 
Tecuci. . 

Consilier local 
Boan Buliga 
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ROMANIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL CANCELARIE JURIDIC 

RAPORT DE SPECIALITATE NR. 
DIN 	23. 0/• 20/8 

Privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a  
Consiliului Local al Municipiului Tecuci.  

OG nr.35/2002 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliilor locale, cu modific ările şi completările ulterioare, 
stabileşte cadrul general privind organizare ş i funcţionarea consiliului local. 

La nivelul Municipiului Tecuci, Consiliul Local Tecuci func ţionează  după  
un regulament neactualizat din anul 2008, fapt pentru care este necesar ă  
adoptarea unui regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local 
Tecuci care să  cuprindă  toate modificările şi completările aduse prin legile 
adoptate în domeniul în aceast ă  perioadă . 

Legea nr.393/2004 privind statutul ale şilor locali, cu modific ările şi 
completările ulterioare, prevede c ă  , membrii consiliilor locale î şi desfăşoară  
activitate în baza unui regulament de organizare şi funcţionare. 

Având în vedere aceste_ aspecte consider ăm că  proiectul de hotărâre 
îndepline şte condiţiile de legalitate, fapt pentru care îl supunem spre dezbaterea 
şi aprobarea consiliului local. 

Serviciul Juridic 

Nicol 	~u 
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REG1JLAMENTDEORGANIZARE ŞLFIJN€ŢIONAREACONSILIULULLGCAL 
TECUCI. 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

Secţiunea I. Regimul general al autonomiei locale. 
ART.1.In sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 
a) activităţi de administraţie social-comunitară  - acţiunile prin care se concretizeaz ă  relaţia 
autorităţilor adrninistraţiei publice locale cu asocia ţiile de proprietari de pe raza unit ăţii 
administrativ-teritoriale; 
b) aglomerări urbane - asocia ţiile de dezvoltare intercomunitară  constituite pe bază  de 
parteneriat între municipii, altele decât cele prev ăzute la art. 1 alin 2 lit. j) din legea 
nr.2 1 5/200 1 republicat ă  în 2007 cu modificările si completările ulterioare, şi oraşe, împreună  
cu localităţile urbane şi rurale af[ate în zona de inf[uen ţă ; 
c) asociaţii de dezvoltare intercomunitar ă  - structurile de cooperare cu personalitate juridic ă, 
de drept privat, înfiin ţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale pentru 
realizarea în comuri a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea 
în comun a unor servicii publice; 
d) autorităţi deliberative - consiliul local, consiliul jude ţean, Consiliul General al Municipiului 
Bucure şti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor; 
e) autorităţi executive - primarii comunelor, ora şelor, municipiilor, ai subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucure şti şi 
preşedintele consiliului jude ţean; 
f) consilii locale - consilii comunale, orăşeneşti, municipale şi consiliile subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale ale municipiilor; 
g) organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică  de interes local sau judeţean 
- denumirea generică  ce include: 
- 1. instituţii publice şi servicii publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative, denumite în continuare institu ţii şi servicii publice de interes local sau jude ţean; 
- 2. societăţi comerciale şi regii autonome înfiinţate sau reorganizate prin hot ărâri ale 
autorităţilor deliberative, denumite în continuare societ ăţi comerciale şi regii autonome de 
interes local sau jude ţean; 
- 3. asociaţii de dezvoltare intercomunitar ă ; 
- 4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acord ă  servicii sociale în 
condiţiile prevăzute de lege; 
- 5. asociaţii, fundaţii şi federaţii recunoscute ca fiind de utilitate public ă, în condiţiile legii; 

- 6. operatori de servicii comunitare de utilit ăţi publice locale sau jude ţene; 

Secţiunea a-II-a Pricipiile administra ţiei publice. 

ART. 2 (1) Administraţia publică  în unităţile administrativ-teritoriale se organizeaz ă  şi 
funcţionează  în temeiul principiilor: 

- descentralizării, 
- autonomiei locale, 
-deconcentrării serviciilor publice, 
-eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, 
-legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes 

deosebit.• 	 . 



naţional, unitar şi indivizibil al României. 
ART. 3 (1) Prin autonoinie locală  se înţelege dreptul şi capacitatea efectiv ă  a 

autorităţilor administraţiei publice locale de a so!u ţiona şi de a gestiona, în numele ş i Îfl 

interesul colectivit ăţilor locale pe care le reprezint ă, treburile pub!ice, în condi ţiile legii. 
(2) Acest drept se exercit ă  de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, 
autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber 
exprimat. 
(3) Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere posibilit ăţii de a recurge la consultarea locuitorilor 
prin referendum sau prin orice alt ă  formă  de participare directă  a cetăţenilor la treburile 
publice, în condi ţiile legii. 
(4) Prin colectivitate local ă  se înţelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-
teritorială . 

ART. 4 (1) Autonomia locală  este numai administrativ ă  şi financiară, fiind exercitată  
pe baza şi în limitele prevăzute de lege. 
(2) Autonomia local ă  priveşte organizarea, func ţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi 
gestionarea resurselor care, potrivit legii, apar ţin comunei, ora şului, municipiului sau 
judeţului, după  caz. 

ART. 5 (1) Autorităţile administraţiei publice locale exercit ă, în condiţiile legii, 
competenţe exclusive, competenţe partajate şi competenţe delegate. 
(2) Autonomia local ă  conferă  autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele 
legii, să  aibă  iniţiative în toate domeniile, cu excep ţia celor care sunt date în mod expres în 
competenţa altor autorit ăţi publice. 

ART. 6 (1) Raporturile dintre autorit ăţile administraţiei publice locale din comune, 
oraşe şi municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean se bazează  pe 
principiile autonomiei, legalit ăţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea 
problemelor întregului jude ţ . 
(2) In relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean, pe de o 
parte, precum şi între consiliul local şi primar, pe de altă  parte, nu există  raporturi de 
subordonare. 

ART. 7 Descentralizarea competen ţelor către autorităţile administraţiei publice locale 
se face cu respectarea principiilor şi regulilor prevăzute de legea-cadru a descentraliz ării nr. 
1 95/2006, cu modific ările si completările ulterioare. 

ART. 8 (1) Autorităţile administraţiei publice centrale vor consulta, înainte de 
adoptarea oric ărei decizii, structurile aociative ale autorit ăţilor administraţiei publice locale, 
în toate problemele care le privesc în mod direct, potrivit legii. 
(2) Structurile asociative ale autorit ăţilor administra ţiei publice locale sunt: 

a) Asociaţia Comunelor din România; 
b) Asociaţia Oraşelor din România; 

c) Asociaţia Municipiilor din România; 
d) Uniunea Naţională  a Consiliilor Jude ţene din România; 

e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii. 
ART. 9 (1) În cadrul politicii economice naţionale, comunele, oraşele, municipiile şi 

judeţele au dreptul la resurse: I financiare proprii, pe care autorit ăţile administraţiei publice 
locale le stabilesc, le administrează  şi le utilizează  pentru îndeplinirea competenţelor şi 
atribuţiilor ce le revin, în condi ţiile legii. 
(2) Resursele financiare de care dispun autorit ăţile administraţiei publice locale trebuie s ă  fie 
corelate cu competen ţele şi cu atribuţiile prevăzute de lege.  
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de resursele financiare, precum şi de bunurile proprietate public ă  sau privată  ale comunelor, 
oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale. 

ART. 11 (1) Două  sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în 
limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să  coopereze şi să  se 
asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate 
juridică, de drept privat şi de utilitate publică. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitar ă  sunt 
de utilitate publică, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonan ţei 
Guvernului rir. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată  cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 246/2005. 
(2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitar ă  se constituie în condiţiile legii, în scopul 
realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furniz ării 
în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu 
acordul expres al consiliilor locale ale uriit ăţilor administrativ-teritoriale componente au ca 
scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorit ăţile 
deliberative şi executive de la nivelul fiec ărei unităţi administrativ-teritoriale componente î şi 
păstrează  autonomia local ă, în condiţiile legii. 
(3) Unităţile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competen ţelor autorităţilor lor 

deliberative şi executive, să  coopereze şi să  se asocieze şi cu unităţi adrninistrativteritoriale 
din străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor locale sau consiliilor jude ţene, 
după  caz. 
(4) Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, uriit ăţile administrativ-teritoriale au 
dreptul de a adera la asocia ţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii. 

ART. 12 (1) Asociaţiile de dezvoltare iiitercoinunitar ă  se finanţează  prin contribuţii 
din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în 
condiţiile legii. 
(2) Guvernul sprijină  asocierea unit ăţilor administrativ-teritoriale prin programe na ţionale de 
dezvoltare. Aceste programe sunt finan ţate anual prin bugetul de stat şi sunt prevăzute distinct 
în cadrul bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în condi ţiile legii privind finanţele publice 
locale. 
(3) Consiliile judeţene pot iniţia şi derula programe judeţene de dezvoltare, finanţate din 
bugetul local al judeţului şi prevăzute distinct în cadrul acestuia. 

ART. 13 (1) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitar ă  sunt conduse de un consiliu de 
administraţie compus din reprezentan ţi ai unităţilor administrativ-teritoriale componente, 
desemnaţi de consiliul local sau de consiliul judeţean, la propunerea primarului, respectiv a 
preşedintelui consiliului jude ţean, precum şi la propunerea consilierilor locali sau jude ţeni, 
după  caz. 
(2) Consiliul de administraţie este condus de un pre şedinte ales cu votul majorit ăţii membrilor 
sai. 
(3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administra ţie poate îninţa un aparat 
tehnic, finanţat din resursele asociaţiei de dezvoltare intercomunitar ă . 
(4) Organizarea şi modul de funcţionare a consiliului de administra ţie şi a aparatului tehnic 
sunt stabilite prin actul de îrdîin ţare şi statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitar ă, 
aprobate prin hotărârile consiliilor locale, respectiv judeţene asociate. 

ART. 14 Unităţile administrativ-teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot 
participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la ini ţierea şi la realizarea unor programe de 
dezvoltare zonală  sau regională, în baza hot ărârilor adoptate de consiliile locale ori jude ţene, 
după  caz, în condiţiile legii. 
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_________________________________- 
încheia între ele înţelegeri de cooperare transfrontalier ă  cu structuri similare din statele 
vecine, în condiţiile legii. 
(2) Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv pre şedinţii consiliilor judeţene, 
transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare conform ă, proiectele de înţelegeri de 
cooperare pe care acestea inten ţionează  să  le încheie cu unit ăţile administrativ-teritoriale din 
alte ţări, înainte de supunerea lor spre adoptare de c ătre consiliile locale sau jude ţene, după  
caz. 
(3) Prin înţelegerile de cooperare transfrontalier ă  pot fi create şi pe teritoriul României 
organisme care să  aibă, potrivit dreptului intern, personalitate juridic ă. Aceste organisme nu 
au, în sensul prezentei legi, competen ţe administrativ-teritoriale. 
(4) Unităţile administrativ-teritoriale care au încheiat în ţelegeri de cooperare transfrontalier ă  
au dreptul să  participe în alte state la organismele create prin respectivele în ţelegeri, în limita 
competenţelor ce le revin, potrivit legii. 
(5) Autorităţile administraţiei publice locale din România pot încheia acorduri de 
înfrăţire/cooperare cu autorit ăţile administraţiei publice locale din Republica Moldova pentru 
realizarea şi finanţarea unor obiective de investi ţii ale unităţilor administrativ-teritoriale din 
Republica Moldova, programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de 
pregătire profesională  şi a altor acţiuni care contribuie la dezvoltarea rela ţiilor de prietenie. 

ART. 16 (1) Ini(iativa unit ă(ilor administrativ-teritoriale de a coopera şi de a se 
asocia cu unită(i administrativ-teritoriale din str ăinătate, precum şi de a adera la o asociaţie 
internaţională  a unităţilor administrativ-teritoriale va fi comuriicat ă  Ministerului Afacerilor 
Externe şi Ministerului Afacerilor Interue. 
(2) Proiectele de înţelegeri de cooperare pe care unit ăţile administrativ-teritoriale 
intenţionează  să  le încheie cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări vor fi transmise spre 
avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, respectiv pre şedinţii consiliilor 
judeţene, înainte de supunerea lor spre adoptare de c ătre consiliile locale sau consiliile 
judeţene, după  caz. 
(3) Avizele prevăzute la alin. (2) trebuie emise în termen de 30 de zile de la primirea 
solicitării. In caz contrar se va considera c ă  nu sunt obiecţii şi proiectul respectiv poate fi 
supus spre aprobare consiliului local sau jude ţean interesat. 
(4) Responsabilitatea privind înţelegerile de cooperare încheiate de unit ăţile 
administrativteritoriale revine în exclusivitate acestora. 

ART. 17 Consiliile loeale şi consiliile judeţene pot liot ărî asupra particip ării cu 
capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivil ăJilor locale pe care le reprezint ă, 
la înjiin(area, funqionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi 
de utilitate public ă  de interes local saujude(ean, în condijiile legii. 

ART. 18 Controlul administrativ şi controlul financiar al activit ăţii autorităţilor 
administraţiei publice locale se exercită  în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege. 

ART. 19 In unităţile administrativ-teritoriale în care cet ăţenii aparţinând minorităţilor 
naţionale au o pondere de peste 20% din num ărul locuitorilor, autorit ăţile administraţiei 
publice locale, instituţiile publice aflate în subordinea acestora, precum şi serviciile publice 
deconcentrate asigură  folosirea, în raporturile cu ace ştia, şi a limbii materne, în conformitate 
cu prevederile Constitu ţiei, ale prezentei legi şi ale tratatelor interna ţionale la care România 
este pARTe. 

ART. 20 (1) Comunele, ora şele, municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativ-
teritoriale în care se exercit ă  autonomia locală  si în care se organizeaz ă  şi funcţionează  
autorităţi ale administraţiei publice locale. 
(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate. 	 / 
(3) Unele oraşe pot fi declarate municipii, în condi ţiile legii 
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organizare se fac potrivit legii. 
ART. 21 (1) Unităfile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept 

public, cu capacitate juridic ă  deplin ă  şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice 
de drept jîscal, titulare ale codului de înregistrare jîscal ă  şi ale conturilor deschise la 
unităfile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităfile bancare. Unit ăfile administrativ-
teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligafiilor ce decurg din contractele privind 
administrarea bunurilor care aparfin domeniuluipublic şiprivat în care acestea suntparte, 
precum şi din raporturile cu altepersoanejîzice saujuridice, în condifiile legii. 
(2) In justiţie, uriităţile admiriistrativ-teritoriale sunt reprezentate, dup ă  caz, de primar sau de 
preşedintele consiliului judeţean. 
(21) Pentru apărarea intereselor unit ăţilor administrativ-teritoriale, primarul, respectiv 

preşedintele consiliului judeţean, stă  înjudecată  ca reprezentant legal şi nu în nume personal. 
(3) Primarul, respectiv pre şedintele consiliului judeţean, poate împuternici o persoan ă  cu 
studii superioare juridice de lung ă  durată  din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
respectiv al consiliului judeţean, sau un avocat care s ă  reprezinte interesele unit ăţii 
administrativ-teritoriale, precum şi ale autorităţilor administraţiei publice locale respective, în 
justiţie. 
(4) Unitatea administrativ-teritorial ă  are dreptul să  beneficieze de acoperirea cheltuielilor de 
judecată  stabilite în baza hot ărrii instanţei de judecată, inclusiv în situaţia în care 
reprezentarea în justi ţie este asigurat ă  de un consilier juridic din aparatul de specialitate al 
primarului, respectiv al consiliului jude ţean. 
(5) Despăgubirile primite de unităţile administrativ-teritoriale în urrna hot ărri1or pronunţate 
de instanţele de judecată  se constituie în ventituri la bugetele locale. Desp ăgubirile pe care 
trebuie să  le plătească  unitatea administrativ-teritorial ă  în urma hotărârilor pronunţate de 
instanţa de judecată  şi rămase definitive sunt asigurate de la bugetul local. 

ART. 22 Delimitarea teritorial ă  a comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor se 
stabileşte prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai 
prin lege şi numai după  consultarea prealabilă  a cetăţenilor din unităţile administrativ-
teritoriale respective prin referendum, care se organizeaz ă  potrivit legii. 

SECŢIUNEA a III-a 
Autorităţile administra ţiei publice locale 

ART. 23 (1) Autorităţile administraţiei publice prin care se realizeaz ă  autonomia 
locală  în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, or ăşeneşti şi 
municipale, ca autorit ăfi deliberative, şi primarii, ca autorit ăfi executive. Consiliile locale şi 
primarii se aleg în condi ţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorit ăţilor administraţiei 
publice locale. 
(2) Consiliile locale şi primarii funcţionează  ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi 

rezolvă  treburile publice din comune, ora şe şi municipii, în condiţiile legii. 
ART. 24 In fiecare judeţ  se constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a 

administraţiei publice locale, pentru coordonarea activit ăţii consiliilor comunale, orăşeneşti ş i 
municipale, în vederea realiz ării serviciilor publice de interes jude ţean. 

ART. 25 Aleşii1oca1i sunt primarul si consilierii locali . In asigurarea liberului 
exercifiu al mandatului lor, ace ştia îndeplinesc o funcfie de autoritate public ă, benejîciind 
de dispozifiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcfie ce implic ă  
exercifiul autorit ăfii de stat. 

ART. 26 (1) Mandatul primarului, consilierului local este de 4 ani. Mandatul se 
exercită  în condiţiile legii. 	 : 



local , respectiv a vacanţei postului de primar , încheie mandatul precedentei autorit ăţi a 
administraţiei publice locale. 
(3) Consiliul local şi primarul , aleşi în urma organiz ării unor noi unităţi administrativ-
teritoriale sau în urma dizolv ării consiliului, respectiv vacant ării unor posturi de primari , î şi 
exercită  mandatul numai până  la organizarea următoarelor alegeri locale generale. 

ART. 27 În scopul asigurării autonomiei locale, autorit ăţile administraţiei publice 
locale au dreptul să  instituie şi să  perceapă  impozite şi taxe locale, să  elaboreze şi să  aprobe 
bugetele locale ale comunelor, ora şelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii. 

CAPITOLUL 11. 
Constitnirea consilinlui Iocal 

ART. 28 Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali aleşi prin vot universal, 
egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorit ăţilor 
administraţiei publice locale. 

ART. 29 (1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabile şte prin ordin al 
prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei, ora şului sau municipiului, conform 
populaţiei după  domiciliu raportate de Institutul Naţional de Statistică  la data de 1 ianuarie a 
anului în curs. 

ART. 30 (1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va 
avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declara ţi aleşi, la 
şedinţa de constituire a consiliului, se face de c ătre prefect, prin ordin. 
(2) Şedinţa este legal constituită  dacă  participă  cel puţin două  treimi din numărul consilierilor 
declaraţi aleşi. In cazul în care nu se poate asigura aceast ă  majoritate, peste 3 zile se va 
organiza o nouă  şedinţă  In acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dac ă  
nici de această  dată  nu seprezint ă  celpuJin dou ă  treimi din num ărul consilierilor declarali 
aleşi de către biroul electoral de circumscripţie, prefectul va face o nouă  convocare peste alte 
3 zile, emiţând în acest scop un nou ordin. 
(3) Dacă  nici la a treia convocare nu se prezint ă  cel puţin două  treimi din numărul 

consilierilor declaraţi aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat 
neprezentarea la şedinţă  a consilierilor absenţi. Dacă  absenţele nu au la bază  motive 
temeinice, determinate de: 
- boală  care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; 
- deplasarea în străinătate în interes de serviciu; 
- evenimente de for ţă  maj oră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat 
deplasarea; 
- deces în familie sau alte situa ţii similare, 
prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declara ţi aleşi, 
care au lipsit nemotivat de la cele 3 convoc ări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat 
de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. 
Hotărârea instanţei este definitivă  şi irevocabilă . 
(4) Inainte de emiterea ordinului prev ăzut la alin. (3) prefectul va verifica dac ă  pe listele de 
candidaţi depuse de partidele politice, alian ţele politice sau alianţele electorale ai c ăror 
consilieri declaraţi aleşi au lipsit nemotivat măi sunt supleanţi. 1n caz afirmativ, prin acela şi 
ordin se va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la .care vor fi convoca ţi 
supleanţii. 
(5) Dacă  pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau ace ştia refuză, la rândul lor, să  se 

prezinte la şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru, completarea posturilor 
declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condi ţiile legii privind 
alegerile locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, n cel mult 30 de zile 

• 	 . 	 ... 	 . 	
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politice sau alianţele electorale care au depus ini ţial liste de candidaţi, precum şi candidaţi 
independenţi care nu au fost declara ţi aleşi la alegerile anterioare. 

ART. 31. - La şedinţa de constituire legal întrunit ă  poate participa şi primarul care a fost 
declarat ales, chiar dac ă  procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizat ă . 

ART. 32. - (1) Şedinţa de constituire este deschis ă  de prefect sau de reprezentantul 
acestuia, care îl invit ă  pe cel mai în vârstă  dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai 
acestuia să  preia conducerea lucr ărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârst ă  vor fi 
desemnaţi cei mai tineri consilieri. 
(2) După  preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile 
de consilieri, potrivit prevederilor Statutului ale şilor locali, iar secretarul unit ăţii 
administrativ-teritoriale prezint ă  preşedintelui de vrstă  şi asistenţilor acestuia dosarele 
consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la 
biroul electoral de circumscrip ţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor 
aleşi care ocupă  funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier. 
(3) Dacă  primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, 
dosarul acestuia va fi înso ţit de opţiunea scrisă  pentru una dintre cele două  funcţii. 
(4) Prevederile alin. (3) se aplic ă  numai în cazul în care procedura de validare a mandatului 
primarului a fost ftnalizat ă . 

ART.33. - (1) La reluarea lucr ărilor consilierii declara ţi aleşi vor alege prin vot 
deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alc ătuită  din 3-5 consilieri 
locali. Numărul membrilor comisiei se stabile şte prin vot deschis, la propunerea pre şedintelui 
de vârstă. Comisia este aleas ă  pe întreaga durat ă  a mandatului. 
(2) Desemnarea candida ţilor pentru comisia de validare se face de c ătre grupurile de consilieri 
constituite potrivit prevederilor legale. Num ărul de locuri cuvenite fiec ărui grup se determină  
în funcţie de numărul de mandate ob ţinute de grupul în cauză . 
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al 
maj orităţii consilierilor prezen ţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în 
hotărâreanr. 1. 

ART. 34. - Comisia de validare a mandatelor alege din rndu1 membrilor s ăi un 
preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prev ăzute la art. 33 alin. (3). 

ART. 35. (1) După  alegerea comisiei de validare pre şedintele dispune o nouă  pauză , 
în timpul căreia va fi examinată  de către comisie legalitatea alegerii fiec ărui consilier, pe baza 
dosarelor prezentate de pre şedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau 
de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal conform prevederilor 
legale. 
(2) Dacă  primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează  pentru 
funcţia de primar sau dacă  consilierii care deţin funcţii incompatibile opteaz ă  în scris pentru 
renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea valid ării, dosarul supleantului, 
respectiv supleanţilor de pe aceea şi listă, în ordinea în care cei în cauz ă  au fost înscri şi pe lista 
de candidaţi. 
(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propus ă  de comisia de validare numai dac ă  
aceasta a constatat c ă  au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau 
dacă  alegerea s-a facut prin fraud ă  electorală  constatată  de către tiroul electoral, potrivit 
prevederilor legii alegerilor locale, republicat ă, cu modificările şi completările ulterioare. 
Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2). 
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în 
lipsă . 
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partidul pe a cărui listă  a fost ales, la cererea scris ă  a partidului respectiv mandatul acestuia nu 
va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe list ă . 

ART. 36. - (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetic ă, prin 
votul deschis al majorităţii consilierilor prezen ţi la şedinţă . Persoana al cărei mandat este 
supus validării sau invalidării nu participă  la vot. 
(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează  într-o hotărâre, conform prevederilor 
legale, care se comunică  de îndată  consilierilor care au absentat motivat. 

ART.37. - (1) După  validarea mandatelor a cel pu ţin două  treimi din numărul de 
consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea urm ătorului jurământ: Jur să  
respect Constitulia şi legile ţării şi să  fac cu bun ă-credin ţă  tot ceea ce st ă  în puterile şi 
priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Tecuci . A şa să-mi ajute 
Dumnezeu! 
(2) Jurământul se depune după  următoarea procedură: secretarul municipiului va da citire 
jurământului, după  care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetic ă, în faţa unei 
mese special amenajate, pe care se afl ă  un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va 
pune mâna stângă  atât pe Constituţie cât şi, dacă  este cazul, pe Biblie, va pronun ţa cuvântul 
jur, după  care va semnajurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special. 

(3) Jurământul se semnează  în două  exemplare. Un exemplar se p ăstrează  la dosarul de 
validare, iar al doilea se înmâneaz ă  consilierului. 
(4) Consilierii pot depune jurământul fră  formula religioasă. In acest caz jurământul va fi 

imprimat pe formular fră  această  formulă . 
(5) Consilierii care refuz ă  să  depună  jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt 
care se consemneaz ă  în procesul-verbal al şedinţei. 1n acest caz se va supune valid ării 
mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alian ţei politice sau alianţei 
electorale respective, dac ă  până  la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice 
confirmă  în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauz ă . 
(6) După  depunerea jurământului de către cel puţin două  treimi din numărul membrilor 
consiliului local preşedintele de vârst ă  declară  consiliul legal constituit. Declararea 
consiliului ca legal constituit se constat ă  prin hotărâre, conform prevederilor legale. 

ART.38. - (1) După  declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în func ţie 
li se eliberează  o legitimaţie care atest ă  calitatea de membru al consiliului, semnat ă  de primar. 
(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentan ţi aleşi ai 
colectivităţii locale, pe care au dreptul s ă  îl poarte pe întreaga durat ă  a mandatului. 
(3) Modelul legitimaţiei de consilier şi cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hot ărâre a 
Guvernului. Cheltuielile pentru confec ţionarea acestora se suport ă  din bugetul local. 
Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după  încetarea mandatului, cu 
titlu evocativ. 

CAPITOLUL 11 
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL 

SECŢIUNEA 1 
Preşedintele de şedinţă  

ART.39. (1) După  declararea consiliului local ca legal constituit, se procedeaz ă  la 
alegerea pre şedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorit ăţii 
consilierilor în func ţie. Durata mandatului pre şedintelui de şedinţă  nu poate fi mai mare de 3 
Iuni. 
(2) După  alegerea pre şedintelui de şedinţă  acesta preia conducerea lucrărilor consiliului. 
(3) Rezultatul alegerii pre şedintelui de şedinţă  se consemnează  într-o hotărâre, conform 
prevederilor legale.  

/ 
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şi se contrasemneaz ă  de secretar. Aceste hot ărâri au caracter constatator. EIe nu produc 
efectejuridice, neputândforma obiectul unor acjiuni înjustiJie. 

ART. 40. - (1) Preşedintele de şedinţă  exercită  următoarele atribuţii principale: 
a) conduce şedinţele consiliului local; 
b) supune votului consilierilor proiectele de hot ărâri, asigură  numărarea voturilor şi anunţă  
rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor; 
c) semnează  hotărârile adoptate de consiiiul local, chiar dac ă  a votat împotriva adopt ării 
acestora, precum şi procesulverbal; 
d) asigură  menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfa şurare a şedinţelor; 
e) supune votului consilierilor orice problemă  care intră  în competenţa de soluţionare a 
consiliului; 
f) aplică, dacă  este cazul, sanc ţiunile prevăzute de statutul ale şilor locali sau propune 
consiliului aplicarea unor asemenea sanc ţiuni. 
(2) Pre şedintele de şedinţă  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul 
regulament-cadru sau îns ărcinări date de consiliul local. 

SECŢIUNEA a 2-a 
Alegerea viceprimarului 

ART.41. - (1) Consiliul local alege din rândul membrilor s ăi pe viceprimar. Alegerea se face 
prin vot secret. 
(2) Propunerea de candida ţi pentru alegerea viceprimarului, se face de c ătre oricare dintre 
consilieri sau de grupurile de consilieri. 
(3) După  înregistrarea candidaturilor se ia o pauz ă  în timpul căreia se completează  buletinele 
de vot. 
(4) Exercitarea votului se face într-o cabin ă  special ainenajată, putându-se folosi, la alegere, 
una dintre următoarele modalităţi: 
a) fiecare consilier prime şte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor 
candidaţilor. Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontal ă  
numele tuturor candida ţilor pe care consilierul nu dore şte să  îi aleagă. Pe buletin va rămâne 
nebarat numele consilierului sau, dup ă  caz, al consilierilor pe care dore şte să  îl/să  îi aleagă  
votantul; 
b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul 1 DA în dreptul numelui/numelor celui/celor pe care 
doreşte să  îl/să  îi voteze; 
c) alte modalităţi, la alegerea consiliului. 
(5) Este declarat viceprimar candidatul care a ob ţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie. 

ART.42. - In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor 
participa numai candida ţii care se află  în această  situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a 
obţinut cele mai multe voturi. 

ART.43. - Alegerea viceprimarului va fi consemnat ă  în hotărârea consiliului local, 
coriform prevederilor legale. 

ART.44.(l) - Durata mandatului viceprimarului este egal ă  cu durata mandatului 
consiliului local. In cazul în care mandatul consiliului local înceteaz ă  înainte de expirarea 
duratei normale de 4 ani, înceteaz ă  de drept şi mandatul viceprimarului, fară  vreo altă  
formalitate. 
(2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate 
delega atribuţiile sale. 
(3) Viceririmarul este ales cu votul maiorit ătii consilierilor 1oca1i în fijnctie din rândiil 



(4)_Schimbara_dinncie_a.viccprimaru1ui_seoate_facc_de_consi1iulJnca1,_prinhot ărăre 
adoptată  cu votul a două  treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea motivat ă  a 
primarului sau a unei treimi din num ărul consilierilor locali în funcţie 
(5) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau schimbarea din func ţie a 

viceprimarului participă  şi votează  consilierul local care candidează  la funcţia viceprimar, 
respectiv viceprimarul în func ţie a cărui schimbare se propune 
(6) Pe durata mandatului viceprimarul primete o indenimza ţie lunară, ca unică  formă  de 

remunerare pentru activitatea desfaurat ă . 
SECŢIUNEA a 3-a 

Comisiile de specialitate 

ART.45. - (1) După  constituire consiliul local stabile şte şi organizează  comisii de 
specialitate pe principalele domenii de activitate. 
(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora 
şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de c ătre consiliul local, în 
funcţie de specificul activit ăţii din fiecare unitate administrativ-teritorial ă . 
(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii. 

ART. 46. - (1) Comisiile de specialitate lucreaz ă  valabil în prezenţa majorităţii 
membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. 

(2) Comisia poate invita s ă  participe la şedinţele sale speciali şti din cadrul aparatului 
propriu al consiliului local sau din afara acestuia, în special de la unit ăţile aflate în subordinea 
consiliului. Au dreptul s ă  participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au facut propunerile 
ce stau la baza lucr ărilor comisiei. 
(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regul ă, publice. 
(4) Comisia poate invita şi alte persoane care s ă  participe la dezbateri 
(5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi s ă  se 
desf şoare cu uşile înehise. 

ART.47. - (1) Numărul locurilor care revine fiec ărui grup de consilieri sau 
consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabile şte de către consiliul 
local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului. 
(2) Nominalizarea membrilor fiec ărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a 
consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regul ă, opţiunea 
acestora, pregătirea lor profesională  şi domeniul în care î şi desfăşoară  activitatea. 
(3) In funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, 
dintre care una este comisia de baz ă . Indemniza ţia de şedinţă  se va acliita numai pentru 
activitatea desf ăşurată  în comisia de baz ă. 

ART. 48. - Fiecare comisie de specialitate î şi alege, prin votul deschis al majorit ăţii 
consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar, personalul din cadrul 
aparatului permanent de lucru al consiliului local asigură  doar sprijin si consultare juridică  în 
redactarea proiectelor de hot ărâri pe care consilierii locali inten ţionează  să  le promoveze. 

ART. 49. - (1) Comisiile de specialitate au urm ătoarele atribu ţiiprincipale: 
a) analizează  proiectele de hotărâri ale consiliului local; 
b) se pronunţă  asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare; 
c) întocmesc avize asupra proiectelor de hot ărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le 
prezintă  consiliului local. 
(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribu ţii stabilite prin regulamentul de 
organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, 
dacă  acestea au leg ătură  cu activitatea lor. . 

ART. 50. - (1) Preşedintele comisiei de specialitate.are urm ătoarele atribu ţii 
principale 

10 



-) asigură_reprezentareaisiei_îri_raporri1e_acesteia_cconsi1iuLJaL şi_cu_ce1e1a1te 
comisii; 
b) convoacă  şedinţele comisiei; 
c) conduce şedinţele comisiei; 
d) propune ca la lucrările comisiei să  participe şi alte persoane din afara acesteia, dac ă  
apreciază  că  este necesar; 
e) participă  la lucrările celorlalte comisii care examineaz ă  probleme ce prezintă  importanţă  
pentru comisia pe care o conduce; 
f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie; 
g) anunţă  rezultatul vot ării, pe baza datelor comunicate de secretar. 
(2) Pre şedintele comisiei îndepline şte orice alte atribu ţii referitoare la activitatea comisiei, 
prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de 
consiliul local. 

ART. 51. - (1) Secretarul comisiei îndepline şte următoarele atribuţii principale: 
a) efectuează  apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei; 
b) numără  voturile şi îl informează  pe pre şedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea 
fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării; 
c) asigură  redactarea avizelor şi proceselor-verbale etc. 
(2) Secretarul comisiei îndepline şte orice alte sarcini prev ăzute de regulamentul de organizare 
şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de c ătre preşedinte. 

ART. 52. - (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de c ătre preşedintele acesteia 
cu cel puţin 3 zile înainte. 
(2) Ordinea de zi se aprobă  de comisie la propunerea pre şedintelui. Oricare dintre membrii 
comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme. 
(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. 
(4) În caz de absenţă  la şedinţa comisiei de bază  consilierului în cauză  nu i se acordă  
indemnizaţie de şedinţă. Dacă  absenţele continuă, fără  a fi motivate, preşedintele comisiei 
poate aplica sanc ţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul ale şilor locali sau poate 
propune consiliului aplicarea altor sanc ţiuni statutare, inclusiv îniocuirea lui din comisie. 

ART.53. - Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea 
şedinţelor consiliului, atunci cnd ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau 
proiecte de hotărâri asupra c ărora i se solicită  avizul. 

ART. 54. - (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hot ărâri sau a celorlalte probleme 
repartizate comisiei pre şedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul 
şedinţei o scurtă  prezentare a problemei af[ate pe ordinea de zi, dac ă  aceasta nu este 
prezentată  de iniţiator. 
(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor 
şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor 
consilierilor prezenţi. 
(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesar ă, atât 
amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse. 
(4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) şi (3) se prezintă  secretarului unit ăţii administrativ-
teritoriale, care se va îngrij i de multiplicarea şi difuzarea acestuia c ătre consilieri, o dat ă  cu 
ordinea de zi. 	 : 

ART.55. - Votul în comisii este, de regul ă, deschis. Iri anumite situaţii comisia poate 
hotărî ca votul să  fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia. 

ART. 56. - (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consernneaz ă, prin grij a secretarului 
acesteia, într-un proces-verbal. Dup ă  încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de c ătre 
preşedintele şi secretarul comisiei.  
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2)Reşedinte1e_poateineuii ţacaprcese1eeria1e_a1e şedinţe1orsă Jie_consuItatede_a1te 
persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite 
în şedinţele ale căror lucrări s-au destaşurat cu uşile închise. 

ART. 57. - Dacă  în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări 
de fond în conţinutul proiectului, pre şedintele de şedinţă  poate hotărî retrimiterea proiectului 
pentru reexaminare de c ătre comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, 
respectiv raportul. 

ART. 58. - (1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de 
analiză  şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului. 
(2) Componenţa nominală  a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi tematica activit ăţii 
acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hot ărâre a consiliului 
local. 
(3) Comisia de analiză  şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de 

acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, 
dacă  este cazul, propuneri concrete de îmbun ătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau 
verificării. 

ART. 59. - Operaţiunile desfaşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de 
specialitate, numărul şi denumirea acestora, num ărul membrilor fiecărei comisii şi modul de 
stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independen ţi, precum şi 
componenţa nominală  a acestora se stabilesc prin hotărârea nr. 6 a consiliului local. 

SECŢIUNEA a 4-a 
Alte dispoziţii 

ART.60. (1) După  preluarea conducerii Iucrărilor consiliului Iocal de c ătre 
preşedintele de şedinţă  se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă  
procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizat ă. In acest scop judecătorul sau altă  
persoană  desemnată  de preşedintele judecătoriei prezintă  în faţa consiliului local hotărârea de 
validare. (2) După  prezentarea hot ărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la 
alin. (1) al art.37, folosindu-se procedura stabilit ă  în acelaşi text. 

ART. 61. - (1) După  depunerea jurământului primarul intră  în exerciţiul de drept al 
mandatului. 
(2) Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct. 
(3) Dacă  la lucrările consiliului local participă  prefectul, pre şedintele consiliului jude ţean sau 
reprezentanţii acestora, ace ştia vor ocupa un loc distinct. 

ART. 62. - Primarul particip ă  la şedinţele consiliului şi are dreptul să  îşi exprime 
punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al 
primarului se consemneaz ă, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţă . 

ART. 63. - (1) Secretarul particip ă  în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. 
Secretarului îi revin urm ătoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local: 
a) asigură  îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau 
a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în func ţie; 
b) asigură  efectuarea lucr ărilor de secretariat; 
c) efectuează  apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor; 
d) numără  voturile şi consemnează  rezultatul votării, pe care îl prezint ă  preşedintelui de 
şedinţă ; 	 . 
e) informează  pe preşedintele de şedinţă  cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea 
fiecărei hotărâri a consiliului local;  
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înaintea fiec ărei şedinţe procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiat ă  a şedinţei 
anterioare, asupra con ţinutului cărora solicită  acordul consiliului; 
g) asigură  întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi 
ştampilarea acestora; 
h) urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hot ărâri ale consiliului local să  nu ia parte 
consilierii care se încadreaz ă  în dispoziţiile art. 47 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 21 5/2001. Ii informeaz ă  pe preşedintele de şedinţă  cu privire la asemenea situaţii ş i 
face cunoscute sanc ţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; 
i) prezintă  în faţa consiliului local punctul s ău de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte 
de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă  este cazul, refuz ă  să  
contrasemneze hot ărârile pe care le consider ă  ilegale; 
j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local 
pe care le consideră  legale; 
k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor 
ordinare ale consiliului local; 
1) acordă  membrilor consiliului asistenţă  şi sprijin de specialitate în desfa şurarea activit ăţii, 
inclusiv la redactarea proiectelor de hot ărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de 
consiliu. Asemenea obligaţii revin şi aparatului propriu al consiliului local. 
(2) Secretarul îndepline şte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare 
şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare 
şi desfaşurare a şedinţelor consiliului. 

CAPITOLUL 111 
Funcţionarea consiliului loeal 

SECŢIUNEA 1 
Desfăşurarea şedinţelor 

ART. 64 (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, 
prin lege organică, în caz de război sau catastrof. 
(2) Consiliul local îşi exercită  mandatul de la data constituirii până  la data deelarării ca legal 

constituit a consiliului nou-ales. 
ART.65 (1) Consiliul local se întrune şte în şedinţe ordinare, lunar, la eonvocarea 

primarului. 
(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a 
cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului. 
(3) Convocarea consiliului local se face prin email,sms, prin intermediul secretarului unit ăţii 
administrativ-teritoriale, cu cel pu ţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu eel pu ţin 3 zile 
înainte de şedinţele extraordinare. Odat ă  cu notificarea convocării, sunt puse la dispozi ţie 
consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi. 
(4) In caz de forţă  majoră  şi de maximă  urgenţă  pentru rezolvarea intereselor locuitorilor 

comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situa ţii urgente, cum ar fi : necesitatea aprob ării 
unor proiecte, documenta ţii privind finanţarea unor investi ţii din fonduri europene, rectific ări 
de buget privind transferuri de fonduri de la bugetul de stat la bugetul local, etc, convocarea 
consiliului local se poate face de îndată . 
(5) In invitaţia la şedinţă  se vor preciza data, ora, locul desf ăşurării şi ordinea de zi a acesteia. 
(6) Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cuno ştinţă  locuitorilor cornunei sau ai 
orau1ui prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. 	 / 
7) In toate cazurile convocarea se consemneaz ă  în procesul-verbal al şedinţei 	 / 
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consilierilor locali în funcţie. 
(2) Prezenţa consilierilor locali la şedinţă  este obligatorie. Cazurile în care absen ţa este 

motivată  sunt următoarele: 
- concediu medical; 
-concediu de odihnă; 
- deces în familie; 
-lipsa din localitate/ ţară ; 
(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă  este obligat să  aducă  la cuno ştinţă  această  
situaţie preşedintelui de şedinţă  sau secretarului unit ăţii administrativ-teritoriale 
(3) Consilierul local care absenteaz ă  nemotivat de două  ori consecutiv este sanc ţionat, în 
condiţiile prezentului regulamentului de organizare şi fncţionare a consiliului local. 

ART. 67. Şedinţele consiliului local sunt conduse de un pre şedinte de şedinţă, ales în 
condiţiile prevăzute la art. 39. 

ART. 68 (1) Şedinţele consiliului local sunt publice. 
(2) Lucrările şedinţelor se desfăşoară  în limba română . 
(3) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul 
fiecare consilier local se consemneaz ă  într-un proces-verbal, semnat de pre şedintele de 
şedinţă  şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. 
(4) Preşedintele de şedinţă, împreună  cu secretarul unit ăţii administrativ-teritoriale î şi asumă, 

prin sernnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate. 
(5) La începutul fiec ărei şedinţe, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei 
anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să  conteste conţinutul 
procesului-verbal şi să  ceară  menţionarea exactă  a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară . 
(6) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă  se depun într-un dosar 
special al şedinţei respective, care va fi numerotat, sernnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă  
şi desecretar, după  aprobarea procesului-verbal. 
(7) In termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, seeretarul unit ăţii administrativ-teritoriale 

afişează  la sediul primăriei şi, după  caz, pe pagina de internet a unit ăţii administrativteritoriale 
o copie a procesului-verbal al şedinţei. 

ART.69. - (1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de 
hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau inform ări ale conducătorilor 
unităţilor subordonate sau eare se afl ă  sub autoritatea consiliului, timpul aeordat declara ţiilor 
politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme eare se supun dezbaterii 
consiliului. Ordinea de zi este înscris ă  în euprinsul invitaţiei de şedinţă  transmise consilierilor 
şi se aduce la cuno ştinţă  locuitorilor prin massmedia sau prin orice alt mij loc de publicitate. 
(2) Proiectul ordinii de zi se întocme şte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, 
comisiilor de specialitate sau la solicitarea cet ăţenilor. 

ART. 70 (1) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă  de consiliul local, la propunerea 
eelui care, în condiţiile art. 65, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se 
poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate pân ă  la şedinţa următoare, 
şi numai cu votul majorit ăţii consilierilor locali prezenţi. Scoaterea unui proiect de hot ărâre de 
pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul ini ţiatorului sau dacă  acesta nu îndepline şte 
condiţiile prevăzute la alin 5 din prezentul articol. 
(2) In cazul neaprobării ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (1), nu se acord ă  
indemnizaţia cuvenită  consilierilor locali pentru şedinţa respectivă . 
(3) Proieetul ordinii de zi se supune aprob ării consiliului. 
(4) Proiectele de hot ărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de 
cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unit ăţii 
administrativ-teritonale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
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dezbătute dacă  nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea 
proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excep ţia cazurilor 
prevăzute la art. 65 alin. (2) şi (4). 
(6) Dacă  rapoartele prev ăzute la alin. (4) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la 

înregistrarea proiectului, acestea se consider ă  implicit favorabile. Raportul compartimentului 
de resort se întocme şte şi se depune la secretarul unit ăţii administrativ-teritoriale, înainte de 
întocmirea avizului de c ătre comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de c ătre 
această  comisie. 

ART. 71. (1) Dezbaterea problemelor se face, de regul ă, în ordinea în care acestea 
sunt înscrise pe ordinea de zi aprobat ă. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a 
proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face ini ţiatorul. 
Apoi se dă  cuvântul pre şedintelui comisiei de specialitate şi, dacă  este cazul, şefului 
compartimentului care a întocmit raportul 
(2) După  efectuarea prezent ărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri. 
(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Pre şedintele de şedinţă  
are dreptul s ă  limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. In acest scop 
el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiec ărui vorbitor, precum şi 
timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul s ău să  se refere 
exclusiv la problema care formeaz ă  obiectul dezbaterii. Pre şedintele de şedinţă  va urmări ca 
prezenţa la dezbateri s ă  se facă  din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul unor 
probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiec ărui grup de consilieri, în func ţie de 
mărimea acestuia. 

ART. 72. - (1) Pre şedintele de şedinţă  va permite oricând unui consilier să  răspundă  
într-o problemă  de ordin personal sau atunci când a fost noininalizat de un alt vorbitor. 
(2) Prevederile alin. (1) se aplic ă  şi în ca.zul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la 
regulament. 

ART.73. - Pre şedintele de şedinţă  sau reprezentantul oric ărui grup de consilieri poate 
propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discu ţia consiliului local. Propunerea de 
încheiere a dezbaterii se supune votului. Discu ţiile vor fi sistate dac ă  propunerea a fost 
acceptată  de majoritatea consilierilor. 

ART. 74. - Este interzis ă  proferarea de insulte sau calomnii de c ătre consilierii 
prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele af[ate în sal ă . 

ART. 75. - In cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbat ă, preşedintele de 
şedinţă  poate întrerupe dezbaterile. E1 poate aplica sanc ţiunile stabilite de Statutul ale şilor 
locali în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sanc ţiuni corespunzătoare. 

ART. 76. - Asupra proiectelor de hotărâri 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 formulării lor. Dacă  s-a adoptat un amendament, 
celelalte se socotesc respinse f ără  a se mai supune votului. 

ART.77. Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea liot ărârilor consilierul 
local care,jiepersonal,jieprin so, so(ie, ajini sau rudepân ă  la gradul alpatrulea inclusiv, 
are un inleres patrimonial în problema supus ă  dezbaterilor consiliului local. 
(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu înc ălcarea dispozi ţiilor alin. (1) sunt nule de 
drept. Nulitatea se constată  de către instanţa de contencios administrativ. Ac ţiunea poate fi 
introdusă  de orice persoană  interesată . 

SECŢIUNEA a 2-a 
Elaborarea proiectelor de hot ărâri 
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ART. 78. - (1) Dreptul la iniţiativă  pentru proiectele de hot ărâri ale consiliului local 
aparţine primarului şi consilierilor. 
(2) Proiectele de hot ărâri vor fi înso ţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în 
conformitate cu normele de tehnic ă  legislativă. In acest scop secretarul unit ăţii 
administrativteritoriale şi personalul de specialitate din aparatul propriu aI consiliului vor 
acorda sprijin şi asistenţă  tehnică  de specialitate. 

ART. 79. - (1) Proiectele de hot ărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin 
menţionarea titlului şi a iniţiatorului. 
(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cuno ştinţă  consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor 
cărora le-au fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente. 
(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizeaz ă  prin grija secretarului unit ăţii 
administrativ-teritoriale. 

ART.80. - (1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi 
avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort 
ale aparatului de specialitate al primarului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea 
comisiilor şi compartimentelor c ărora li se trimit materiale spre analiz ă  se face de c ătre primar 
împreună  cu secretarul. 
(2) O dată  cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi a 
avizului, avându-se grij ă  ca raportul să  poată  fi trimis şi eomisiei de specialitate înainte de 
întocmirea de către aceasta a avizului. 
(3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renun ţa, în orice 
moment, la susţinerea lor. 

ART. 81. - (1) După  examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a 
consiliului local întocme şte un aviz cu privire la adoptarea sau, dup ă  caz, respingerea 
proiectului ori propunerii examinate. Dac ă  se propune adoptarea proiectului, se pot formula 
amendamente. 
(2) Avizul se transmite secretarului unit ăţii administrativ-teritoriale, care va dispune m ăsurile 
corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu o dat ă  cu invitaţia 
pentru şedinţă . 

ART. 82. - Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, înso ţite de avizul comisiei de 
specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, 
se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă  
ordinară  a acestuia. 

SECŢIIJNEA a 3-a 
Procedura de vot 

ART. 83. - (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret. 
(2) Votul deschis se exprim ă  public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal. 
(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea pre şedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va 
folosi, în afară  de cazul în care prin lege sau prin prezentul regulament se stabile şte o anumită  
modalitate. 

ART. 84. - (1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară  în modul următor: 
preşedintele explică  obiectul votării şi sensul cuvintelor pentru şi contra. Secretarul 
unităţii administrativ-teritoriale va da citire numelui şi prenumelui fiec ărui consilier, în 
ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridic ă  şi pronunţă  cuvântul pentru sau 	, 
contra, în func ţie de opţiunea sa 
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lipsit la primul tur. 
ART. 85.(1) - Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate 

întotdeauna prin vot secret, cu excep ţiile prevăzute de lege. 
(2) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. 
(3) Redactarea buletinelor de vot va fi clar ă  şi precisă, fără  echivoc şi fără  putinţă  de 
interpretări diferite. Pentru exprimarea op ţiunii se vor folosi, de regul ă, cuvintele da sau 
,,nU,?  
(4) Buletinele de vot se introduc într-o um ă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul 
buletinele de vot pe care nu a fost exprimat ă  opţiunea clară  a consilierului sau au fost folosite 
ambele cuvinte prevăzute la alin. (3). 

ART. 86. -( 1) In exercitarea atribu ţiilor ce îi revin consiliul local adopt ă  hotărâri, Cu 
votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară  de cazurile în care legea sau regulamentul de 
organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă  majoritate. 
(2) Se adoptă  cu votul majorităţii consilierilor locali în func ţie următoarele hotărâri ale 
consiliului local: 
a) hotărârile privind bugetul local; 
b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condi ţiile legii; 
c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale; 
d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare jude ţeană, regională, zonală  sau 
de cooperare transfrontalieră ; 
e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistic ă  a localităţilor şi amenajarea 
teritoriului; 
f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorit ăţi publice, cu persoane juridice 
române sau străine. 
(3) Hotărârile privind patrimoniul se adopt ă  cu votul a două  treimi din numărul total al 

consilierilor locali în func ţie. 
(4) Dacă  bugetul local nu poate fi adoptat dup ă  două  şedinţe consecutive, care vor avea loc la 
un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desf ăşura pe baza bugetului anului precedent 
până  la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data public ării legii 
bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(5) Abţinerile se contabilizează  la voturile contrat. 

(6) Dacă  în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, pre şedintele amână  votarea până  la 
întrunirea acestuia. 

ART. 87. - Consilierii au dreptul să  solicite ca în procesul verbal s ă  se consemneze 
expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat s ă  se conformeze. 

ART. 88. - Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi 
readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleia şi şedinţe. 

Secţiunea a-IV- a 
Semnarea i comunicarea hot ărârilor. 

ART. 89 (1) Hotărârile consiliului local se semneaz ă  de pre şedintele de şedinţă, ales 
în condiţiile prevăzute la art. 39, şi se contrasemneaz ă, pentru legalitate, de c ătre secretar. 
(2) In cazul în care pre şedintele de şedinţă  refuză  să  semneze, hotărârea consiliului local se 

semnează  de 3-5 consilieri locali. 
(3) In cazul în care pre şedintele de şedinţă  lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din 
rândul acestora este ales un alt pre şedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată  cu votul 
majorităţii consilierilor locali prezen ţi, care va conduce şedinţa respectiv ă. Acesta exercită  
atribuţiile prevăzute de lege pentru pre şedintele de şedinţă . 

: 	
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în cazul în care consideră  că  aceasta este ilegal ă. In acest caz, va depune în scris şi va expune 
consiliului local opinia sa motivat ă, care va fi consemnată  în procesul-verbal al şedinţei. 
(2) Secretarul unit ăţii admiriistrativ-teritoriale va comunica hot ărârile consiliului local 
primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucr ătoare de la data adopt ării. 
(3) Comunicarea, înso ţită  de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de 
către secretar şi va fi înregistrată  într-un registru special destinat acestui scop. 

ART.91 (1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la 
data aducerii lor la cuno ştinţă  publică, iar cele individuale, de la data comunic ării. 
(2) Aducerea la cuno ştinţă  publică  a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 

zile de la data comunicării oficiale către prefect. 
Secţiunea a-V-a 

Intrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali 

ART. 92. - (1) Consilierii pot adresa întreb ări primarului, viceprimarului şi 
secretarului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul 
de specialitate al primarului sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate. 
(2) Prin întrebare se solicit ă  informaţii cu privire la un fapt necunoscut. 
(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă  nu este posibil, la următoarea 
şedinţă  a consiliului. 

ART. 93. - Interpelarea constă  într-o cerere prin care se solicită  explicaţii în legătură  
cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obliga ţia de a răspunde în scris, până  la următoarea 
şedinţă  a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării. 

ART. 94. - (1) Consilierii pot solicita informa ţiile necesare exercitării mandatului, iar 
compartimentul, serviciul sau unitatea vizată  sunt obligate să  i le furnizeze la termenul 
stabilit. 
(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral. 

ART.95. - (1) Orice cet ăţean are dreptul să  se adreseze cu petiţii consiliului local. 
Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglement ărilor 
legale în vigoare. 
(2) Semestrial consiliul analizeaz ă  modul de soluţionare a petiţiilor. 

CAPITOLUL IV 
Exercitarea mandatului de consilier 

Secţiunea —I- 
Dispoziţii generale 

ART. 96. - (1) Participarea ale şilor locali la activitatea autorit ăţilor administraţiei 
publice locale are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale 
colectivităţii în care îşi exercită  mandatul. 
(2) In exercitarea mandatului, ale şii locali se afiă  în serviciul colectivit ăţii locale şi sunt 
responsabili în faţa acesteia. 

ART.97. - In asigurarea liberului exerci ţiu al mandatului lor, ale şii locali îndeplinesc o 
funcţie de autoritate public ă  şi sunt ocrotiţi de 1ege. 

ART. 98. - Consilierii locali î şi exercită  drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe 
întreaga durat ă  a mandatului pentru care au fost ale şi. 

ART.99. - (1) Consilierii validaţi intră  în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la 
data declarării ca legal constituit a consiliului local, potrivit Legii nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
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(2)CQnsi1ier1idaţLipă inţadeconstituirensi1iuiintră îiiexerciţiuLmandatu1ui 
de consilier după  depunereajurământului. 

Secţiunea a-II-a 
Suspendarea si încetarea inandatului de consilier local 

ART.100 (1) Mandatul de consilier local se suspendă  de drept numai în cazul în care 
acesta a fost arestat preventiv. M ăsura arestării preventive se comunică  de îndată  de către 
instanţa de judecată  prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la 
comunicare, constată  suspendarea mandatului. 
(2) Suspendarea dureaz ă  până  la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1). Ordinul de 
suspendare se comunică  consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea 
ordinului 
• (3) In cazul în care consilierul local al c ărui mandat a fost suspendat a fost g ăsit nevinovat, 
acesta are dreptul la desp ăgubiri, în condiţiile legii. 

ART.101. - (1) Calitatea de consilier local încetează  la data declarării ca legal 
constituit a noului consiliu ales. 
(2) Calitatea de consilier local încetează  de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, în următoarele cazuri: 
a) demisie; 
b) incompatibilitate; 
c) schimbarea domiciliului într-o altă  unitate administrativ-teritorial ă, inclusiv ca urmare a 
reorganizării acesteia; 
d) lipsa nemotivată  de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului; 
e) imposibilitatea exercit ării mandatului pe o perioadă  mai mare de 6 luni consecutive, cu 
excepţia cazurilor prev ăzute de lege; 
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească  rămasă  definitivă, la o pedeapsă  privativă  de 
libertate; 
g) punerea sub interdic ţie judecătorească ; 
h) pierderea drepturilor electorale; 
h ) pierderea calit ăţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor 
naţionale pe a cărei listă  a fost ales; 
i) deces. 
(3) Cazul prevăzut la alin. (2) lit. h) se aplică  şi viceprimarului. 
(4) Incetarea de drept a mandatului de consilier se constat ă  de către consiliul local prin 
hotărâre, la propunerea primarului ori, dup ă  caz, a pre şedintelui consiliului judeţean sau a 
oricărui consilier. 
(5) In cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) şi h), hotărârea consiliului poate fi atacat ă  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. In acest caz, procedura prealabil ă  nu 
se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitiv ă  şi irevocabilă . 

ART.102. - Consilierii locali pot demisiona, anun ţând în scris pre şedintele de şedinţă, 
respectiv pre şedintele consiliului judeţean, care ia act de aceasta. Pre şedintele propune 
consiliului adoptarea unei hot ărâri prin care se ia act de demisie şi se declară  locul vacant. 

ART. 103. - (1) Incetarea mandatului de consilier în cazul schirnb ării domiciliului în 
altă  unitate administrativ-teritorial ă  poate interveni numai dup ă  efectuarea în actul de 
identitate al celui în cauz ă  a menţiunii corespunzătoare, de c ătre organul abilitat potrivit legii. 
(2) Prevederile art. 1 01 alin. (2) lit. e) nu se aplic ă  în cazul în care consilierul a fost însărcinat 
de către consiliul din care face parte, de c ătre Guvern sau de c ătre Parlarnent cu exercitarea 
unei misium în ţară  sau în străinătate Pe durata exercit ării misiunii înciedinţate exercitaea 
mandatului se suspendă . 
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irevocabilă  a hotărârii judecătoreşti. 
ART. 104. (1) Cu excepţia cazului prevăzut la art. 101 alin. (2) lit. h), în situa ţiile de 

încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local adopt ă  în 
prima şedinţă  ordinară, la propunerea primarului, o hot ărâre prin care se ia act de situa ţia 
apărută  şi se declară  vacant locul consilierului în cauz ă . 
(2) Hotărârea va avea la baz ă, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de 
secretarul municipiului. Referatul va fi înso ţit de actele justificative. 
(3) In cazul prevăzut la art. 101 alin. (2) lit. h 1), în termen de 30 de zile de la data sesiz ării 
partidului politic sau a organiza ţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei 
listă  consilierul local ales, prefectul constat ă, prin ordin, încetarea mandatului consilierului 
local înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară  vacant locul consilierului 
local. 

SECŢIIJNEA a III-a 
Atribuţiile consiliului local 

ART. 105 (1) Consiliul local are ini ţiativă  şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate 
problemele de interes local, cu excep ţia celor care sunt date prin lege în competen ţa altor 
autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. 
(2) Consiliul local exercită  următoarele categorii de atribu ţii: 
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes local; 
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-social ă  şi de mediu a comunei, ora şului sau 
municipiului; 
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat aI comunei, ora şului sau 

municipiului; 
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate c ătre cetăţeni; e) atribuţii privind 
cooperarea interinstituţională  pe plan intern şi extern. 
(3) In exercitarea atribu ţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 
a) aprobă  statutul comunei, ora şului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare 
şi funcţionare a consiliului local; 
b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiin ţarea, organizarea şi statul de 
funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institu ţiilor şi serviciilor publice de 
interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local; 
c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în 
condiţiile legii. 
(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, vir ările de credite, modul de utilizare a 
rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerci ţiului bugetar; 
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi 
contractarea de datorie public ă  locală  prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unit ăţii 
administrativ-teritoriale, în condi ţiile legii; 
c) stabileşte şi aprobă  impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii; 
d) aprobă, la propunerea primarului, documenta ţiile tehnico-economice pentru lucr ările de 

investiţii de interes local, în condiţiile legii; 
e) aprobă  strategiile privind dezvoltarea economic ă, socială  şi .de mediu a unităţii 

admimstrativ-teritonale, 	 \ 
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prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare european ă  în domeniul protecţiei 
mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cet ăţenilor. 
(5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate public ă  
a comunei, oraşului sau municipiului, după  caz, precum şi a serviciilor publice de interes 
local, în condiţiile legii; 
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privat ă  a comunei, 
oraşului sau municipiului, după  caz, în condiţiile legii; 
c) avizează  sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenaj are a teritoriului şi 
urbanism ale localităţilor; 
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de 
interes public local. 
(6) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes local privind: 
1. educaţia; 

2. serviciile sociale pentru protec ţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri af[ate în nevoie social ă; 
3. sănătatea; 
4. cultura; 
5. tineretul; 
6. sportul; 
7. ordinea publică ; 
S. situaţiile de urgenţă ; 
9. protecţia şi refacerea mediului; 
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a 
parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; 
11. dezvoltarea urbană ; 

12. evidenţa persoanelor; 
13. podurile şi drumurile publice; 
14. serviciile comunitare de utilitate public ă: alimentare cu ap ă, gaz natural, canalizare, 
salubrizare, energie termic ă, iluminat public şi transport public local, după  caz; 
15. serviciile de urgenţă  de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor; 
16. activităţile de aclministraţie social-comunitară; 
17. locuinţele soeiale şi celelalte unităţi locative af[ate în proprietatea unit ăţii 

administrativteritoriale sau în administrarea sa; 
18. punerea în valoare, în interesul comunit ăţii locale, a resurselor naturale de pe raza unit ăţii 
administrativ-teritoriale; 
19. alte servicii publice stabilite prin lege; 
b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi 
didactic; 
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; 
d) poate solicita inform ări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor 

prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică  de interes local; 
e) aprobă  construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuin ţelor sociale şi a 

utilităţilor locative af[ate în proprietatea sau în administrarea sa; 
f) poate solicita inform ări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor 
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică  de interes local. 
(7) In exercitarea atribu ţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 



străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte 
de interes public local; 
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, ora şului sau municipiului cu unităţi 
administrativ-teritoriale din alte ţări; 
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit ăţi administrativteritoriale 
din ţară  sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale 
autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romne sau str ăine cu merite deosebite 

titlul de cetăţean de onoare al comunei, ora şului sau municipiului, în baza unui regulament 
propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. 
(9) Consiliul local îndepline şte orice alte atribu ţii stabilite prin lege. 

ART. 106. Persoanele împuternicite s ă  reprezinte interesele unit ăţii administrativ-
teritoriale în societ ăţi comerciale, regii autonome de interes local, asocia ţii de dezvoltare 
intercomunitară  şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hot ărâre a 
consiliului local, în condi ţiile legii, respectându-se configura ţia politică  de la ultimele alegeri 
locale. 

SECŢIUNEA a IV-a 
Protecţia legală  a aleşilor locali 

ART.107. - (1) În exercitarea mandatului, ale şii locali sunt în serviciul colectivit ăţii, 
fiind ocrotiţi de lege. 
(2) Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantat ă . 

ART. 108. - Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică  pentru opiniile politice 
exprimate în exercitarea mandatului. 

ART. 109. - Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecat ă  penală  ori contravenţională  
a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea m ă.surilor se aduc la 
cuno ştinţă  atât autorit ăţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen 
de cel mult 24 de ore, de c ătre organele care au dispus m ăsurile respective. 

ART. 110. (1) Pe întreaga durat ă  a mandatului, ale şii locali se consideră  în exerciţiul 
autorităţii publice şi se bucură  de protecţia prevăzută  de lege. 
(2) De aceea şi protecţie juridică  beneficiază  şi membrii familiei - so ţ, soţie şi copii - în cazul 
în care agresiunea împotriva acestora urm ăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra 
alesului local în legătură  cu exercitarea mandatului s ău. 

Secţiunea a-V-a 
Grupurile de consilieri 

ART.111. - (1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în func ţie de partidele sau 
alianţele politice pe ale c ăror liste au fost ale şi, dacă  sunt în număr de cel puţin 3. 
(2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin 
asociere. 
(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorit ăţii 
membrilor grupului. 

ART. 112. - Prevederile art 111  alin. (1) se aplic ă  şi consilierilor independenţi. 
ART. 113. - Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au 

participat la alegeri sau care nu au întrunit num ărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu 
cu cel puţin un consilier.  

22 



ART.1IncaufuzionărdQnă saumaimn1tepaecaresuntreprezentate în --
consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. 

Secţiunea a-VI-a 
Drepturile ale şilor Iocali 

ART. 115.  - Aleşii locali au dreptul de iniţiativă  în promovarea actelor 
administrative, individual sau în grup. 

ART.116. - (1) Pentru participarea la lucr ările consiliului şi ale comisiilor de 
specialitate, consilierii au dreptul la o iridemniza ţie de şedinţă . 
(2) Indemnizaţia de şedinţă  pentru membrii consiliului care particip ă  la şedinţele ordinare ale 
consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de pân ă  la 10 % din indemnizaţia 
lunară  a primarului. 
(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemniza ţia, potrivit alin. (2), 

este de o şedinţă  de consiliu ş i 1 şedinţă  de comisie de specialitate pe lună . 
(4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) se efectueaz ă  exclusiv 

din veniturile proprii ale bugetelor locale. 
(5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut în exercitarea 

mandatului, în condi ţiile legii. 
ART.117. - Drepturile b ăneşti cuvenite ale şilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu 

pensia sau cu alte venituri, în condi ţiile legii. 
ART.118. - Consilierii care participă  la şedinţele de consiliu organizate în mod 

excepţional în timpul programului de lucru, se consider ă  învoiţi de drept, fără  a le fi afectat 
salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munc ă. 

ART. 119. - Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personal ă  sau 
mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliaz ă  în 
localitatea în care se desf ăşoară  şedinţa consiliului local, sau a comisiilor de specialitate pot 
primi contravaloarea transportului, în limita fondurilor disponibile si în baza unor documente 
justificative. 

ART.120. - (1) Aleşii locali beneficiază  de plata cursurilor de preg ătire, formare şi 
perfecţionare profesional ă  organizate de institu ţii specializate, în decursul mandatului, 
conform hotărârii consiliului local saujude ţean. 
(2) Aleşii locali au obligaţia de a participa la cel pu ţin un curs de pregătire în domeniul 
administraţiei publice locale, în decursul primului an de mandat. 
(3) Se exceptează  de la prevederile alin. (2) ale şii locali care au deţinut anterior un alt mandat 
de consilier local, consilier jude ţean, pre şedinte al consiliului judeţean, primar sau au exercitat 
funcţia de prefect, au fost func ţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar sau au 
studii economice, juridice sau administrative. 
(4) Cursurile de pregătire vor fi organizate de institu ţiile abilitate de lege. 

ART. 121. - (1) Dreptul ale şilor locali de a avea acces la orice informa ţie de interes 
public nu poate fi îngr ădit. 
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum 
şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate s ă  asigure informarea corect ă  a ale şilor 
locali, potrivit competen ţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de 
interes local. 

ART.122. - (1) Dreptul de asociere este garantat ale şilor locali. 
(2) In virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivit ăţile locale, structurile asociative 1  
legal constituite ale ale şilor locali vor fi consultate de c ătre autoriţăţile  administraţiei pub1ice 
centrale în toate problemele de interes local.  
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prezinte, la prima şedinţă  ordinară  de consiliu, un raport privind deplas ările efectuate. In cazul 
primarului, viceprimarului şi consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului 
este de 30 de zile de la data încheierii misiunii. 
(2) In cazul nerespect ării prevederilor alin. (1), ale şii locali vor suporta cheltuielile deplas ării. 

Secţiunea a VII-a 
Obligaţiile aleşilor locali 

ART. 124. - Ale şii locali, în calitate de reprezentan ţi ai colectivităţii locale, au 
îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea func ţiilor autorităţilor 
administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezint ă, cu bună-credinţă  şi 
fidelitate faţă  de ţară  şi de colectivitatea care i-a ales. 

ART. 125. - Consilierii locali sunt obliga ţi să  respecte Constituţia şi legile ţării, 
precum şi regulamentul de func ţionare a consiliului, să  se supună  regulilor de curtoazie şi 
disciplină  şi să  nu folosească  în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresîi injurioase, 
ofensatoare ori calomnioase. 

ART. 126. - Aleşii locali sunt obligaţi să  menţioneze expres situaţiile în care interesele 
lor personale contravin intereselor generale. In cazurile în care interesul personal nu are 
caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului. 

ART. 127. - Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională . 
ART. 128. - Aleşii locali sunt obligaţi să  dea dovadă  de cinste şi corectitudine; este 

interzis alesului local s ă  ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte 
avantaje. 

ART. 129. - (1) Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cuno ştinţă  cetăţenilor toate 
faptele şi actele administrative ce intereseaz ă  colectivitatea locală . 
(2) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, s ă  organizeze periodic, cel pu ţin o 
dată  pe trimestru, întâlniri cu cet ăţenii, să  acorde audienţe şi să  prezinte în consiliul local o 
informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cet ăţenii. 
(3) Comisiile de specialitate sunt obligate s ă  prezinte consiliului un raport anual de activitate, 
care va fi făcut public prin grija secretarului municipiului. 

ART. 130. - Ale şii locali au îndatorirea de a- şi perfecţiona pregătirea în domeniul 
administraţiei publice locale, urmând cursurile de preg ătire, formare şi perfecţionare 
organizate în acest scop de institu ţiile abilitate. 

ART. 131. - (1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucr ările consiliului sau ale 
comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situa ţiile prevăzute în regulamentul de 
funcţionare. 
(2) Nu se consider ă  absent consilierul care nu particip ă  la lucrări întrucât se afl ă  în 
îndeplinirea unei îns ărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin prezentul 
regulamentul de func ţionare a consiliului. 

ART. 132. - Ale şii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această  calitate în 
exercitarea unei activit ăţi private. 	 . 

Secţiunea a-VIII-a 	.. 
Răspunderea aleş ilor locali. Sancţiuni 



ART.131(1) -_ 
după  caz, pentru faptele s ăvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii. 
(2) Consilierii locali , după  caz, primarii, viceprimarii,secretarii unit ăţilor administrativ-
teritoriale si personalul din aparatul de specialitate al primarului, dup ă  caz, contraven ţional, 
administrativ, civil sau penal pentru faptele s ăvârite în exercitarea atribu ţiilor ce le revin, în 
condiţiile legii. 
(3) Primarul, preedinte1e deedin ţă  al consiliului local , precum i persoana împuternicit ă  să  
exercite această  funcţie, prin semnare, învestesc cu formul ă  de autoritate executarea actelor 
administrative emise sau adoptate în exercitarea atribu ţiilor care le revin potrivit legii. 
(4) Aprecierea necesit ăţii si oportunitatea adoptării si emiterii actelor administrative apar ţin 
exclusiv autorităţilor deliberative, respectiv executive si nu pot face obiectul controlului altor 
autorităţi. Jntocmirea rapoartelor prev ăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru 
legalitate si semnarea notelor de fundamentare angaj eaz ă  răspunderea administrativă, civilă  
sau penală, după  caz, a semnatarilor, în cazul înc ălcării legii, în raport cu atribu ţiile specifice. 

ART. 134. - (1) Consilierii r ăspund în nume propriu, pentru activitatea desf ăşurată  în 
exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi 
pentru hotărârile pe care le-au votat. 
(2) In procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea 
consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia. 

ART.135. - (1) Incălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, a prevederilor prezentei legi şi ale prezentului 
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea urm ătoarelor 
sancţiuni: 
a) avertismentul; 
b) chemarea la ordine; 
c) retragerea cuvântului; 
d) eliminarea din sala de şedinţă ; 
e) excluderea temporară  de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate; 
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe. 
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplic ă  de către pre şedintele de şedinţă, iar 
cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către consiliu, prin hot ărâre. 
(3) Pentru aplicarea sanc ţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de 
specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport 
întocmit pe baza cercet ărilor efectuate, inclusiv a explica ţiilor furnizate de cel în cauz ă . 

ART. 136. - La prima abatere, pre şedintele de şedinţă  atrage atenţia consilierului în 
culpă  şi îl invită  să  respecte regulamentul. 

ART. 137. - (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui ş i 
continuă  să  se abată  de la regulament, precum şi cei care încalcă  în mod grav, chiar pentru 
prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine. 
(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă . 

ART. 138. - (1) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de c ătre 
preşedinte să  îşi retragă  sau să  explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care 
ar atrage aplicarea sanc ţiunii. 
(2) Dacă  expresia întrebuinţată  a fost retras ă  ori dacă  explicaţiile date sunt apreciate de 
preşedinte ca satisf ăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică . 

ART. 139. - În cazul în care după  chemarea la ordine un consilier continu ă  să  se abată  
de la regulament, pre şedintele îi va retrage cuvântul, iar dac ă  persistă, îl va elimina din sală . 
Eliminarea din sală  echivalează  cu absenţa nemotivată  de la şedinţă .  
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abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanc ţiunea excluderii temporare a 
consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de speeialitate. 
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilit ă  de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate 
aspecte j uridice, în cel mult 10 zile de la sesizare. 

ART. 141. - Excluderea temporară  de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de 
specialitate nu poate dep ăşi două  şedinţe consecutive. 

ART. 142. - Excluderea de la lucr ările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are 
drept consecinţă  neacordarea indemnizaţiei de şedinţă  pe perioada respectiv ă . 

ART. 143. - ln caz de opunere, interzicerea particip ării la şedinţe se execută  cu 
ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui. 

ART. 144. - (1) Sancţiunile prevăzute la art.135 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică  prin 
hotărâre adoptată  de consiliu cu votul a cel puţin două  treimi din numărul consilierilor în 
funcţie. 
(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauz ă  sunt sco şi din cvorumul de lucru. 

ART. 145. - Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, 
preşedinţii acestora au acelea şi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica 
sancţiunile prevăzute la art. 135  alin. (1) lit. a)-d). 

ART. 146. - (1) Pentru abateri grave şi repetate, săvărşite în exercitarea mandatului de 
viceprimar, persoanei în cauz ă  li se pot aplica următoarele sancţiuni: 
a) mustrare; 
b) avertisment; 
c) diminuarea indemnizaţiei cu 5 - 10% pe timp de 1-3 luni; 
d) eliberarea din funcţie. 
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la 
propunerea motivat ă  a primarului. 
(3) In cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), hotărărea se adoptă  cu votul deschis 
al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sanc ţiunilor prevăzute la lit. c) şi d), cu votul 
secret a cel puţin două  treimi din numărul consilierilor în func ţie. 
(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) poate fi iacută  numai dacă  se face 
dovada că  viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat 
interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea 
administrativ-teritorială  respectivă . 
(5) La eliberarea din func ţie se aplică  în mod corespunz ător prevederile Legii nr. 21 5/2001, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

ART. 147. - Impotriva sancţiunii prevăzute la art.146 alin. (1) lit. c) şi d) persoana în 
cauză  se poate adresa instan ţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabil ă  
nu este obligatorie. 

CAPITOLUL V 
Dizolvarea consiliului local 

ART. 148 (1) Consiliul local se dizolv ă  de drept sau prin referendum local. Consiliul 
local se dizolvă  de drept: 
a) în cazul în care acesta nu se întrune şte timp de două  luni consecutiv, de şi a fost convocat 

conform prevederilor legale 
b) în cazul în care nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nicio hot ărâre; 

c) în situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nuse poate \ 
completa prin suplean ţi 
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persoană  interesată  poate să  sesizeze instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile 
prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează  situaţia de fapt şi se pronunţă  cu privire la dizolvarea 
consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă  şi se comunică  prefectului. 
(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condi ţiile legii. 
Referendumul se organizeaz ă  ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel 
puţin 25% din numărul cetăţeriilor cu drept de vot înscri şi pe listele electorale ale unit ăţii 
administrativ-teritoriale. 
(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prev ăzut la alin. (3) se suport ă  din bugetul 
local. 
(5) Referendurnul local este organizat, în condi ţiile legii, de către o comisie numit ă  prin ordin 
al prefectului, compusă  dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al 
primarului, al consiliului local şi al consiliului judeţean şi un judecător de la judecătoria în a 
cărei jurisdicţie se află  unitatea administrativ-teritorial ă  în cauză. Secretarul comisiei este 
asigurat de instituţia prefectului. 
(6) Referendumul este valabil dac ă  s-au prezentat la urne cel pu ţin jumătate plus unu din 
nurnărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local înceteaz ă  înainte de 
termen dac ă  s-au pronunţat în acest sens cel pu ţin jurnătate plus unu din numărul total al 
voturilor valabil exprirnate. 
(7) Până  la constituirea noului eonsiliu local, primarul sau, în absen ţa acestuia, secretarul 
unităţii administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, ora şului sau 
municipiului, potrivit competen ţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii. 
(8) In situaţia excepţională  în care primarul se afI ă  în imposibilitatea exercit ării mandatului în 

conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69-71din legea 215/2001 republicat ă, consiliul 
local este dizolvat în condiţiile alin. (1)-(6), iar func ţia de secretar al unit ăţii administrativ-
teritoriale este vacant ă, prefectul nume şte prin ordin o persoană  prin detaşare în condiţiile art. 
89 alin. (1) şi (2) şi, după  caz, art. 92 din Legea rir. 1 88/1999 privind Statutul func ţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care s ă  exercite atribuţiile de 
secretar al unit ăţii administrativ-teritoriale pentru a rezolva problemele curente ale 
municipiului, pnă  la ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar în conformitate cu 
prevederile legislaţiei privind funcţia publică  şi funcţionarii 
(9) Persoana desemnat ă  potrivit prevederilor alin. (8) trebuie s ă  îndeplinească  condiţiile de 
studii şi vechime în specialiţatea studiilor în condiţiile prezentei legi şi ale legislaţiei privind 
funcţia publică  şi funcţionarii publici 
(1 0) In situaţia prevăzută  la alin. (8), prefectul trebuie s ă  solicite cu celeritate Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea func ţiei de 
conducere de secretar al municipiului, în condi ţiile legii. 
(1 1) Numirea în func ţia de secretar al comunei, ora şului sau municipiului, după  caz, se face, 

în situaţia prevăzută  la alin. (10), de către prefect, la propunerea Agen ţiei Naţionale a 
Funcţionarilor Publici 

ART. 149 (1) In cazul dizolv ării consiliului local în condiţiile art.148 alin. (1) lit. a) şi 
b), acesta se reconstituie din membrii suplean ţi, convocarea consilierilor suplean ţi fiind facută  
de către prefect. 
(2) Şedinţa de reconstituire este legal întrunit ă  dacă  la aceasta particip ă  un număr de membri 
supleanţi mai mare decât jum ătate plus unu din numărul total al consilierilor din consiliul 
local respectiv. 
(3) Prevederile art. 30 alin. (2)-(5) şi ale art. 31-35 din legea nr.215/2001 republicat ă, se 
aplică  corespunzător. 	 .. 



--- RegistruLJinterese 

ART. 150. - (1) Ale şii locali sunt obligaţi să  îşi facă  publice interesele personale 
printr-o declaraţie pe propria răspundere, depus ă  în dublu exemplar la secretarul 
municipiului, 
(2) Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se p ăstrează  de către secretar într-
un dosar special, denumit registru de interese. 
(3) Al doilea exemplar al declara ţiei de interese se transmite la secretarul general al 
prefecturii, care le va p ăstra într-un dosar special, denumit registru general de interese. 
(4) Modelul declaraţiei va fi pus la dispoziţia consilierilor locali prin grija Compatimentului 
Resurse Umane. 

ART.151. - Aleşii locali au un interes personal într-o anumit ă  problemă, dacă  au 
posibilitatea să  anticipeze că  o decizie a autorit ăţii publice din care fac parte ar putea prezenta 
un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: 
a) soţ, soţie, rude sau afrni pnă  la gradul al doilea inclusiv; 
b) orice persoană  fizică  sau juridică  cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura 
acestuia; 
c) o societate comercială  la care deţin calitatea de asociat unic, func ţia de administrator sau de 
la care obţin venituri; 
d) o altă  autoritate din care fac parte; 
e) orice persoană  fizică  sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a f ăcut o 
plată  către ace ştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; 
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. 

ART.152. - In declaraţia privind interesele personale, ale şii locali vor specifica: 
a) funcţiile deţinute în cadrul societ ăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, 
asociaţiilor şi fundaţiilor; 
b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoan ă  fizică  sau juridică  şi natura colaborării 
respective; 
c) participarea la capitalul societ ăţilor comerciale, dacă  aceasta dep ăşeşte 5% din capitalul 
societăţii; 
d) participarea la capitalul societ ăţilor comerciale, dac ă  aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul 
societăţii, dar depăşeşte valoarea de 100.000.000 lei; 
e) asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt; 
f) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune; 
g) funcţiile deţinute în cadrul societ ăţilor comerciale, autorit ăţilor sau instituţiilor publice de 
către soţ/soţie; 
h) bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de c ătre soţ/soţie şi copii minori; 
i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unit ăţii administrativ-teritoriale din ale c ăror autorităţi 
ale administraţiei publice locale fac parte; 
j) cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje iăcute de orice persoan ă  fizică  ori 
juridică, legate sau decurgnd din funcţia deţinută  în cadrul autorităţii administraţiei publice 
locale; orice cadou sau donaţie primită  de aleşii locali într-o ocazie public ă  sau festivă  devin 
proprietatea acelei institu ţii ori autorităţi; 
k) orice alte interese, stabilite prin hot ărâre a consiliului local, în cazul: primarilor, 
viceprimarilor şi consilierilor locali. 

ART. 153. - (1) Consilieriii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de 
hotărări dacă  au un interes personal în problema supus ă  dezbaterii. 
(2) In situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali sunt obliga ţi să  anunţe, la începutl 
dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectiv ă  

28 



procesul-verbal al şedinţei. 
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consilierii locali pot lua parte la votul consiliului 
local, dacă  se află  în una dintre situaţiile prevăzute de art. 57 alin. (4 ) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 2 1 5/200 1, republicat ă, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

ART. 154. - Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de c ătre orice 
persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/200 1 privind liberul acces la informa ţiile de 
interes public. 

ART.155. - (1) Declara ţia privind interesele personale se depune dup ă  cum urmează : 
- în termen de 1 5 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit, în cazul consilierilor 
locali; 
b) în termen de 1 5 zile de la alegere, în cazul viceprimarului. 

ART. 156. - (1) Ale şii locali au obligaţia să  reactualizeze declara ţia privind interesele 
personale la începutul fiec ărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dac ă  au intervenit 
modificări semnificative faţă  de declaraţia anterioară . 
(2) Secretarul unit ăţii administrativ-teritoriale va transmite secretarului general al prefecturii, 
până  la data de 1 martie a fiec ărui an, un exemplar al declaraţiilor reactualizate. 

ART. 157. - Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispozi ţiilor art. 1 53 sunt nule de 
drept, potrivit dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu modific ările şi 
completările ulterioare. 

ART. 158. - (1) Nerespectarea declara ţiei privind interesele personale în termenul 
prevăzut la art. 79 atrage suspendarea de drept a mandatului, pân ă  la depunerea declaraţiei. 
(2) Refuzul depunerii declara ţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a 
mandatului. 
(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constat ă  prin hotărâre a consiliului local. 

ART.159. - Cadourile şi orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 
152 lit. j) sunt supuse confisc ării. 

CAPITOLUL VII 
Incompatibilităţi. 

ART. 160. (1) Funcţia de consilier local este incompatibil ă  cu exercitarea următoarelor 
funcţii sau calităţi: 
a) funcţia de primar; 
b) funcţia de prefect sau subprefect; 
c) calitatea de func ţionar public sau angajat cu contract individual de munc ă  în aparatul 
propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului jude ţean ori al 
prefecturii din jude ţul respectiv; 
d) funcţia de pre şedinte, vicepre şedinte, director general, director, manager, asociat, 
administrator, membru al consiliului de administra ţie sau cenzor la regiile autonome ş i 
societăţile reglementate de Legea nr. 3 1/1 990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, de interes jude ţean ori înfiinţate sau af1ate sub autoritatea consiliului jude ţean sau 
la regiile autonome şi societăţile reglementate de Leea nr. 3 1/1 990, repub1icat ă,cu 
modificările şi completările ulterioare, de interes na ţionalcare îşi au sediul sau care deţin 
filiale în unitatea administrativ - teritorial ă  respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în 
adunarea general ă  a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea rir. 3 1/1 990, republicat ă, 
cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administra ţie ale 
unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din  
reţeaua autorit ăţilor admirustraţiei publice locale sau a altor reprezentan ţi ai institutiilor 
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-  

teritorială  respectivă  deţine participaţie, în cazul consilierului local, respectiv la regiile 
autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 3 1/1 990, republicat ă, cu modificările ş i 
completările ulterioare, de interes local înfiin ţate sau afiate sub autoritatea consiliului local, 
precum şi la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 3 1/1 990, republicat ă, cu 
modificările şi completările ulterioare, de interes na ţional care î şi au sediul sau care deţin 
filiale în unitatea administrativ - teritorial ă  respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în 
adunarea general ă  a acţionarilor la societ ăţile reglementate de Legea nr. 3 1/1 990, republicat ă , 
cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale 
unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din 
reţeaua autorit ăţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentan ţi ai instituţiilor 
publice din subordinea unit ăţilor administrativ - teritoriale sau la care unitatea administrativ - 
teritorială  respectivă  deţine participaţie, în cazul consilierului jude ţean; 
e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adun ărilor generale ale ac ţionarilor sau asociaţilor la 
o societate comercială  de interes local ori la o societate comercial ă  de interes naţional care îşi 
are secliul sau care de ţine filiale în unitatea administrativ-teritorial ă  respectivă ; 
f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comercial ă  care îşi are sediul ori care de ţine 
filiale în unitatea administrativ-teritorial ă  respectivă ; 
g) calitatea de deputat sau senator; 
h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat şi funeţiile asiinilate acestora. 
(2) Activitatea desfăşurată  de consilierul local, în ealitate de membru al consiliilor de 
administraţie al unei entităţi economice din subordinea sau la care unitatea administrativ - 
teritorială  pe care o conduce de ţine partieipaţie, la unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat 
sau confesionale şi la spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale 
sau a altor reprezentan ţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ - 
teritoriale nu este retribuit ă  
(3) O persoană  nu poate exercita în acela şi timp un mandat de consilier local şi un mandat de 
consilier judeţean. 

ART.161. - (1) Calitatea de ales local este incompatibil ă  şi eu calitatea de ac ţionar 
semnificativ la o societate comercial ă  în±iinţată  de consiliul local, respectiv de consiliul 
judeţean. 
(2) Incompatibilitatea există  şi în situaţia în care soţul sau rudele de gradul I ale alesului local 
deţin calitatea de ac ţionar semnificativ la unul dintre agen ţii economici prevăzuţi la alin. (1). 
(3) Prin acţionar seinnificativ se înţelege persoana care exercit ă  drepturi aferente unor 
acţiuni care, cumulate, reprezint ă  cel puţin 1 O% din capitalul social sau îi confer ă  cel puţin 
10% din totalul drepturilor de vot în adunarea general ă . 

ART.162. - (1) Consilierii locali care au func ţia de preşedinte, vicepre şedinte, director 
general, director, manager, administrator, membru al consiliului de adnrinistra ţie sau cenzor 
ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societ ăţile 
comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unit ăţi 
administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prest ări de servicii, de 
executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorit ăţile 
administraţiei publice locale din care fac parte, cu institu ţiile sau regiile autonorne de interes 
local afiate în subordinea ori sub autoritatea consiliuluilocal saujude ţean respectiv ori cu 
societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile jude ţene respective. 
(2) Prevederile alin. (1) se aplică  şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt 
deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local. 

ART.163. - (1) Starea de incompatibilitate intervine numai dup ă  validareamandatului, 
iar în cazul prevăzut la art. 160 alin. (2), dup ă  validarea celui de-al doilea mandat, respectiv 
după  numirea sau angajarea alesului local, ulterior valid ării mandatului, într-o func ţie 
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incompatibiIă cucadea1esJoca1.  
(2) În cazul prevăzut la art. 161,  incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data 
la care alesul local, so ţul sau ruda de gradul I a acestuia devin ac ţionari. 
(3) Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută  înainte de a fi numit sau ales în func ţia care 
atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în aceast ă  
funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei sec ţiuni 
este obligat să  demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 
(4) In situaţia în care alesul local afiat în stare de incompatibilitate nu renun ţă  la una dintre 
cele două  funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin 
prin care constată  încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului 
de 15 zile sau, după  caz, 60 de zile, la propunerea secretarului uiiit ăţii administrativ-
teritoriale. Orice persoan ă  poate sesiza secretarul unit ăţii administrativ-teritoriale. 
(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instan ţa de contencios 
administrativ competent ă . 

ART. 164. - (1) Incălcarea dispoziţiilor art. 162 atrage încetarea de drept a mandatului de 
ales local la data încheierii contractelor. 
(2) Consilierii locali care au contracte încheiate cu înc ălcarea art. 162 au obliga ţia ca, în 
termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, s ă  renunţe la contractele 
încheiate. Orice persoană  poate sesiza secretarul unit ăţii administrativ-teritoriale. 
(3) Incălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) atrage încetarea de drept a mandatului de ales 
local. 
(4) Constatarea încetării mandatului de consilier local se face prin ordin al prefectului, la 
propunerea secretarului unit ăţii administrativ-teritoriale. 
(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instan ţa de contencios 
administrativ competentă . 
(6) Prevederile alin. (1) şi (3) nu se aplică  dacă, până  Ia emiterea ordinului de c ătre prefect, se 
face dovada că  încălcarea dispoziţiilor art. 162 a încetat. 

ART. 165. - (1) Prevederile art. 162 se aplic ă  şi persoanelor încadrate cu contract 
individual de muncă  în aparatul propriu al consiliului local ,ori la regiile autonome afiate sub 
autoritatea consiliilor respective sau Ia societ ăţile înfiinţate de consiliile locale sau consiliile 
judeţene respective. 
(2) Incălcarea de către persoanele prev ăzute la alin. (1) a dispozi ţiilor art. 162 atrage încetarea 
de drept a raporturilor de muncă . 
(3) Constatarea încetării raporturilor de munc ă  se face prin ordin sau dispozi ţie a 
conducătorilor autorităţilor publice sau ai agenţilor economici prevăzuţi la alin. (1). 
(4) Prevederile art. 164 alin. (6) se aplic ă  în mod corespunzător. 

CAPITOLUL VIII. 
Aparatul permanent de lucru al consiliului local 

ART. 166. (i) Pentru buna organizare a lucr ărilor consiliului local, precum şi pentru 
soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanent ă  
la comune şi oraşe şi 1-2 posturi la municipiu, pe care vor fi încadrate, prin hot ărre, persoane 
care au studii superioare, de regul ă  juridice sau administrative. 
(2) Funcţiile pe care vor fi încadrate persoanele prevzute la alin. (1) se stabilesc prin hot ărâre 
a consiliului local, iar selec ţionarea acestor persoane se face pe baz ă  de concurs sau examen 
organizat în condi ţiile legii. Comisia de concurs se stabile şte de consiliul local. 

ART. 167 Salarizarea persoanelor prev ăzute Ja art. 166 se face potrivit legii salariz ării 
personalului contractual din sectorul bugetar. 
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face de persoanele angajate, potrivit art.166, dac ă  acestea au preg ătirea profesional ă  
corespunzătoare, sau de un ap ărător ales, în măsura în care asisten ţa juridică  nu poate fi 
asigurată  altfel. Cheltuielile se suportă  din bugetul local. 
(2) In situaţiile prevăzute la alin. (1) împuternicirea se semneaz ă  de preşedintele de şedinţă . 

ART. 169 (1) Posturile prevăzute la art.166 nu se includ în num ărul maxim de posturi 
rezultat din aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autorit ăţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată  cu 
modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Personalului angajat potrivit art.166 nu i se aplic ă  prevederile Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, cu modific ările ulterioare, acesta urmând a- şi desfăşura 
activitatea pe baz ă  de contract de munc ă . 
(3) Persoanele încadrate pe posturile create potrivit art. 1 66 î şi desfăşoară  activitatea sub 
coordonarea secretarului unit ăţii administrativ-teritoriale şi colaborează  cu acesta la pregătirea 
şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi 
difuzarea către ace ştia a dosarelor de şedinţă  şi a oricăror alte materiale. 

CAPITOLUL 1X 
Dispoziţii finale 

ART.170. Prezentul regulament a fost elaborat cu respectarea prevederilor: OG 
nr.35/2002 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare si func ţionare a consiliilor 
locale, Legea nr.215/2001 privind administra ţia publică  locală, republicată  în 2007 cu 
modificările si completările ulterioare, Legea nr.393/2004 privind statutul a1ei1or locali, cu 
modificările si completările ulterioare, Legea nr.161/2003 privind unele m ăsuri pentru 
asigurarea transparen ţei în exercitarea demnit ăţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de 
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,, Legea ANI nr.176/2010 cu modific ările si 
completările ulterioare si Legea nr. 1 53/201 7 privind salarizarea personalului din sectorul 
bugetar. 

ART.171. Prezentul regulament se completeaz ă  cu prevederile legale ce reglementeaz ă  
activitatea alesilor locali. 

ART.172. Prezentul regulament con ţine un număr de 32 file. 


