
RO MANI A
JUDETUL BACAU

COMLINA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA
Nr.34 din 9 decembrie 2020

privind aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare
al Consiliului Local Buciumi

Consiliul Local al Comunei Buciumi, Jude{ul Baclu, intrunit in qedinll ordinard in
data de 9 decembrie 2Q2A;

Avdnd in vddere: Referatul de motivar e nr.4798 drn 26.11.2020 prezentat de primarul
comunei, Referatul de necesitate, inregistrat sub nr.4580 din 6.1L2020, prezentat de

secretarul general al comunei qi Ordinul Prefectului Judeplui Baclu nr.437129.10.2020
p{vind constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituire a Consiliului Local Buciumi;

Lnalizdnd Avizul nr.4892 din 8.12.2020 al Comisiei de specialitate juridicd din cadrul
Consiliului Local Buciumi;

in conformitate cu prevederile art. 129 alin{z) lit.a), alin. (3) lit.a) si art.196 alin,(1)
lit.a) din Ordonanla de urgen![ a Guvernului RomAniei nr.57120l9 privind Codul
administrativ, cu inodific[rile qi completbrile ulterioare ,

HorAnAgrE:

Art.1. (1)- Se aprob[ Regulamentul de organizare qi funclionare al Consiliului Local
Buciumi, conform anexei, care face parte integrantd din ptezenta hotdr0re.

(2)- Secretarul general al comunei va pune la dispozilia consilierilor locali
prezentul Regulament gi il va aduce la cunostinld public[ in termen de 5 zile de la adoptare,

Art.2. Cu indeplinirea prevederilor hot[rdrii se incredin\eazd secretarul general al

comunei qi biroul buget, contabilitate, venituri, achizitir publice.
A{1.3.. Hotirnrea poate fi contestat[ de cei interesati in termenul stabilit de Legea

contenciosului administrativ,Legeanr.55412004, cu modificirile si complet[rile ulterioare, la
Tribunalul Bacau - Sectia contencios administrativ si fiscal, actiunea fiind scutit[ de taxa de

timbru.
Art.4. Hotararea va fi comunicatd, prin grija secretarului general al comunei, catre

primarul comunei, biroului buget, contabilitate, venituri, achizitii publice qi Instituliei
Prefectului - Judeful Bacdu, in vederea exercitdrii controlului de legalitate.

Art.S. La data adoptdrii prezentei hotdrdri, prevederile H.C.L. Buciumi nr.37 din
31. 10,2019 se abrog6.

PRE$EDINTE DE $EDINTA , CONTRASEMNEAZA,
Secretar general-Cons.juridic, BILEI ELENA, .r\v%zu-ttuz4L,/, | .

6o W
Adoptat[ cu urmdtorul cvotum:



ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMI.INA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

Anexa
la H,C.L. nr.34 drn9.12.2020

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE

AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BUCIUMI" JUDETUL BACAU

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

Art.L. (1) Consiliul Local al Comunei Buciumi, judetul Bacau este autoritatea

administratiei publibe locale, constituitl la nivelul comunei, pentru exercitarea autoritatii

publice legislative pebaza autonomiei locale, a descentrahzarlt si a eligibilitatii admnistratiei

publice. In acest scop, Consiliul Local hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de

interes local, cu exceptia celor date prin lege in competenta altor autoritati publice locale sau

centrale.
(2) Potrivit legii, in exercitarea mandatului, consilierii locali, in calitatea lor de

reprezentanfi ai colectivit[lii locale, au ?ndatorirea de a participa la indeplinirea atribuliilor

consiliului local cu bun[ credin!6 gi fidelitate f4d de colectivitatea care i-a ales, in serviciul

cdreia se afl[ Ei fat6 de care sunt responsabili, in conditiile legii.
(3) in raporturile dintre cet[{eni qi autorit6lile administra\tei publice locale se foloseqte

limba romind. Actele oficiale se intocmesc, in mod obligatoriu, in limba romdn4, sub

sancliunea nulitAlii.
CAPITOLUL il . CONSTITUIREA SI VALIDAREA CONSILruLUI LOCAL

Art.2, Numlru] membrilor consiliului local al comunei se stabileqte prin ordin al

prefectului, in funclie de numlrul locuitorilor comunei, raportat de Institutul Nalional de

Statistic[ la data de 1 ianuarie a anului care precede alegerile, Consiliul Local Buciumi este

constituit dintr-un numar de 13 consilieri.
Art.3.Constituirea consiliului Iocal

(1) Consiliul local se constituie ?n cel mult 60 de zile de la data desfbgurbrii alegerilor

autoritatrilor administraliei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele

consilierilor locali declarali aleqi sunt validate in condiflile prevdzute la art. 114 din Codul

administrativ.
(2) Dupb validarea mandatelor de consilier local este organizatd o qedinld privind

ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurdmintul.

Art. 4.Validarea mandatelor de consilier local
(1) Mandatele consilierilor locali declarali alegi sunt validate in cel mult 25 de zile de la

data desfbqurdrn alegerilor pentru autorit[lile administraliei publice locale de judec[toria in a
cdrei razd teritorial[ se afl6 circumscrip{ia electorall pentru care au avut loc alegeri, in
procedurb necontencioasb, prin ?ncheiere pronun{at[ in camera de consiliu,lard a fi aplicabil6
procedura de regularizare a cererii.

(2) Mandatul unui consilier local este validat dacd,la data pronunlbrii incheierii, consilierul

local declarat ales indeplineqte cumulativ urmdtoarele condilii:
a) are domiciliul pe teritoriul unitdlii administrativ-teritoriale in care a fost ales, dovedit

prin actul de identitate in copie,
b) nu gi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazieruljudiciar;
c) nu qi-a pierdut cahtatea de membru al partidului politic pe lista cdruia a fost ales, urmare

a demisiei siu ,trmare a excluderii prin hotdrdrea definitiv[ a forului competent al partidului

politic ori prin hot[rdre definitivd a unei instan{ei judecLtoreqti, fapt dovedit prin confirmirile
prevdzute la art. 121 ahn. (1) sau prin hotirflre definitivd a instanlei judecdtoreqti, dupi caz;



d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor qi cheltuielilor
electorale in conformitate cu prevederile legii privind finanlarea activitil\ii partidelor politice
qi a campaniilor electorale,fapt dovedit prin depunerea raportului, in condiflile legii;

e) nu a renunlat la mandat, in condiliile arl. 115 din Codul administrativ,
0 nu a fost ales prin fraud[ electoralb constatat[ in condiliile legii privind alegerea

autorit[tilor administraliei publice locale, doveditl prin documentele privind rezultatele
alegerilor inaintate de cdtre biroul electoral de circumscriplie judecdtoriei in a cdrei raz6"

teritorial[ se afl6 circumscriplia electorali pentru care au fost desfrgurate alegeri
(3) Consilierii locali declaratri aleqi au obliga{ia transmiterit cdtre secretarul general al

unit[1iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru indeplinirea
condiliilor prevdzutela ahn, (2)lit. a)-e) in cel mult 15 zile dela data desfbqur[rii alegerilor,
pentru care li se elibereazd o confrcmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de
decddere, caz in care secretarul general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale
transmite judecdtoriei documentele care i-au fost puse la dispozilie in[untrul acestui termen,
precum qi o adresd prin care propune vahdarea consilierilor care au depus documentele
prevdzute Ia ahn. (2) sau, dupd caz, invalidarea consilierilor eare nu au depus aceste
documente.

(4) Secretarul general al unitdliilsubdiviziunii administrativ-teritoriale are obligalia de a
transmite judecltoriei in a cbrei razd,terttoriald se afl[ circumscrip{ia electoralb pentru care au
avut loc alegeri documentele doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevdzute la alin. (2)
lit, a)-e) in termen de 2 zile de la implinirea termenului prevdzut la alin. (3), in vederea
validlrii mandatelor consilierilor locali declarali alegi.

(5) incheierea judecdtoriei privind validarea sau, dup6 eaz" invalidarea mandatelor
consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale cdror mandate au fost validate qi se

comunic[ de indat[ prefectului gi secretarului general al unitllii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale. in prima zi lvcrdtoare ulterioard comunic[rii incheierii, secretarul general al
unit[1iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale informeazd consilierii locali declarali alegi cu
privire la vahdarea mandatelor lot, supleanlii acestora cu privire la rnvahdarea mandatelor
consilierilor locali declarali alegi qi partidele politice sau organiza{iile cet[lenilor aparfindnd
minorit[trilor na{ionale. Incheierea judecltoriei prin care sunt invalidate mandatele este
comunicatl qi respectivilor consilieri locali declarali aleqi.

(6) In termen de 3 zile de la comunicare, cei interesali pot formula apel impotriva incheierii
judec[toriei de validare sau invalidare amandatelor. Apelul se solulioneazd de tribunalul in a
cirui circumscrip{ie se afl6 judec[toria care a pronuntat incheierea in termen de 5 zile de la
depunerea apelului, in procedurl necontencioas[, fard a fi aplicabil[ procedura de regularizare
a cererii, hotdrdrea fiind definitivd, Hotdrirea se comunicd de indatb de la pronunfare
prefectului, secretarului general al unit[1iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale qi

consilierului local declarat ales.
(7) Pronunlarea incheierii judecdtoriei, respectiv pronun\areahotdrdrii tribunalului se poate

amdna, o singur[ dat6, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea incheierii, respectiv a
hotbrffrii este de cel mult 48 de ore de la pronunfare,

Art.S.Renunfarea la mandat inainte de validare
(1) Consilierul local declarat ales poate renunla la mandat in cel mult 10 zile de la data

desfbqurdrii alegerilor, situalie ?n care comunicd, in acelaqi termen, sub semn[tur6, decizia sa

secretarului general al unitblii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(2) Secretarul general al unitAlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite

judec[toriei ?n a cbreirazdteritorrald se afl6 circumscripfia electoral[ pentru care au avut loc
alegeri qi prefectului declaraliile semnate de consilierii locali declaratri aleqi, prevdzu\i la ahn.
(1), ?n termenul prevdzutla art. Il4 alin. (a) din Codul administrativ.



Art. 6. $edinfele privind ceremonia de constituire a consiliului local
(1) Pentru fiecare consiliu local din jude!, prefectul convoacd consilierii locali pentru

qedinp privind ceremonia de constituire a consiliului local in cel mult 5 zile de la
comunicarea ?ncheierii judecdtoriei previzute la arl. II4 aIin. (5) ori a comunicdrii hotbrdrii
tribunalului in condiliile art. 1 14 alin. (6) qi (7), din Codul administrativ, dup[ caz, in situa{ia
?n care num[ru] mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decdt primul numdr
natural strict mai mare dec0t jumdtate din num[rul membrilor consiliului local stabilit potrivit
art.Il2 din Codul administrativ.

(2) Prefectul ?i comunicl secretarului general al unit[1iilsubdiviziunii administrativ-
teritoriale data gi ora,stabilite pentru qedinla privind ceremonia de constituire a consiliului
local, la care parlicip[ prefectul, subprefectul sau un reprezentant al instituliei prefectului
desemnat prin ordin de citre prefect. In situalii motivate, cu respectarea dispozitiilor alin. (1)
prefectul poate comunica o altd dat[ qi o alt[ or[.
'(3) Secretarul general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunicd

consilierilor locali ale cdror mandate au fost validate data qi ora qedinlei privind ceremonia de

constituire convocatd de prefect, carc are loc la sediul consiliului local.
(4) $edin{a pentru ceremonia de constituire este condus[ de cel mai in vdrst[ consilier

local al cdrui ma4dat afost validat" ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale clror
mandate au fost validate.

(5) Consilierii locali ale cdror mandate au fost validate depun jurlmdntul prevdzut la art.
117 din Codul administrativ, in cadrul qedinlei privind ceremonia de constituire a consiliului
local.

(6) in cazul in care numdrul consilierilor locali care au depus jurdmdntul in condiliile alin,
(5) este mai mic decdt primul numdr natural strict mai mare decdt jumdtate din numdrul
membrilor consiliului local stabilit potrivit art. II2 din Codul administrativ, prefectul
convoacb consilierii locali pentru o a doua qedinJ[ privind ceremonia de constituire ?n termen
de 20 de zile de la data primei qedinfe.

(7) in cadrul celei de a doua qedinp pot depune jur[mdntul consilierii locali validali care

au absentat de la prima qedin@ qi supleanlii ale ciror mandate au fost validate in condiliile art,

119 din Codul administrative gi consilierii locali validali in condiflile art. 1I4 ahn. (6) qi (7)

Cod administrativ qi care nu au fost convoca\i la prima gedinld de constituire a consiliului
local,

(8) Prin exceplie de la dispoziliile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut
depune jur[m0ntul, ca urmare a absenlei pentru motive temeinice, poate depune jurlmdntul in
cadrul primei qedinle a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice sprtahzarea sau

imobilizarea la pat, dovedit[ prin certificat medical, ori situalii precum deplasarea in
strlinbtate in interes de serviciu, evenimente de for![ major[, cum ar fi inunda{ii sau alte
catastrofe care au impiedicat deplasarea, deces in familie ori alte situalii similare.

(9) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat care nu depune jurdmintul nici ?n cea de

a doua qedin!6 privind ceremonia de constituire ori in condiliile prevlzute la alin. (8) sau care

refuzd sd depund jurdmdntul este considerat demisionat de drept.
(10) Locurile consilierilor locali declarali aleqi ale c[ror mandate nu au fost validate sau

care sunt considerali demisionali de drept qi care nu pot fi completate cu supleanli se declard
vacante prin ordin al prefectului ?n termen de 5 zile de la prima qedin{[ ordinar[ a consiliului
local.

Art.7. JurimAntul
(1) Consilierii locali aleqi al c[ror mandat a fost validat depun urmdtorul jurbmint in limba

romflni: "Jur s[ respect Constitulia qi legile {6rii qi s6 fac, cu bun6-credin{[, tot ceea ce



std in puterile qi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Bdrsbnegti. Aqa sb imi
ajute Dumnezeu!" Formula religioasd de ?ncheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase, jur[mdntul putflnd fi depus qi fArd formula religioas[. Jurlmdntul se imprim[ pe un

formular special qi se semneaz6,in doud exemplare, de fiecare ales local.
(2) Un exempl ar al jurdmAntului se pdstreaz[ la dosarul de constituire, iar al doilea se

inmdneazb. consilierului local ales. Dosarul de constituire se pdstreazd de cdtre secretarul

general al unitlli i/sub diviziuni i admini strativ-teritori al e.

Art. S.Declararea consiliului Iocal ca Iegal constituit
(1) Consiliul local este legal constituit dacd num[rul consilierilor locali care au depus

jurlmdntul in condiliile art. 116 alin. (5)-(7) din Codul administrative este mai mare decAt

primul numbr natural strict mai mare decdt jumdtate din num6ru1 membrilor consiliului local,

stabilit potrivit art.II2 Cod administrativ.
(2) Data constituirii consiliului local este considerat[ data desfbquririi primei qedinle

privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dupd caz.

,(3) in termen de 3 zlle de la data constituirii consiliului local, in condiliile ahn. (2),

prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituire a

consiliului local, care se comunic[ secretarului general al unit[1iilsubdiviziunii administratl-
teritoriale gi se aduce la cunoqtintb public6.

(a) in situalia in care consiliul local nu este legal constituit in condiliile alin. (1), in termen

de 3 zile de la implinirea termenului prevdzut la art- 116 alin. (6) din Codul administrative
prefectul emite un ordin privind constatarea ne?ndeplinirii condiliilor legale de constituire a

consiliului local, in care se menlioneazd motivele neconstituirii acestuia.
(5) Ordinul prefectului prevdzutla ahn. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacd este cazul, qi

situaliile in care este necesar[ validarea mandatelor supleanlilor. Ordinul prefectului care

cuprinde situaliile in care este necesard vahdarea mandatelor supleanlilor se comunicb
judec[toriei in a cdrei razd teritorialb se afl6 circumscriplia electoral[ pentru care av avut loc

alegeri, partidelor politice qi organizaliilor cetllenilor apa(indnd minoritililor nalionale care

au propus candida{i qi secretarului general al unit[1iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale.
Art. 9. Validarea mandatelor supleanfilor in cadrul procedurii de constituire a

consiliului Iocal
(1) Mandatele supleanlilor sunt validate de judecltoria in a cdrei razd teritoriald se afl6

circumscriplia electorall pentru eare av avut loc alegeri, in procedurb necontencioasd, prin

incheiere pronunlatd in camera de consiliu, Fard a fi aplicabil[ procedura de regularrzare a

cererii. Validarea mandatelor supleanlilor se realizeaz6" in condiliile art, L14 ahn. (2), din

Codul administrativ, cu respectarea prevederilor legii privind alegerea autoritdtrilor

administraliei publice locale in situalia in care consilierul local declarat ales se afl6 in una

dintre urmdtoarele situalii :

a) nu este validat ca urmare a neindeplinirii condiflrlor prevdzute la art. I14 alin. (2) Cod

administrativ,
b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 116 alin. (9) Cod administrativ.
(2) in cazul prevdzutla alin, (1) lit. a), mandatele supleanlilor sunt validate in termen de 10

zile dela data r[mdnerii definitive a incheierii de invalidare a mandatului consilierului local

declarat ales.
(3) in cazul prevdzutla alin. (1) lit. b), mandatele supleanlilor sunt validate in termen de 10

zile de la comunicarea ordinului prefectului prevdzvtla art. 1 18 alin. (5) Cod administrativ.
(4) Supleanlii au obligalia transmiterri cdtre secretarul general al unitlliilsubdiviziunii

administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevdzute

la ar|.114 alin. (3) din Codul administrativ cu cel pu{in 7 zileinainte de implinirea termenului
prevdzut la alin. (2) sau (3), dup[ caz, penlru care li se elibereazl o confirmare de primire.



Termenul pentru transmiterea documentelor cltre secretarul general al unit[tii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale este termen de dec[dere, aaz in care secretarul general aI

unit[1iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecltoriei documentele care i-au

fost puse la dispozilie ?nluntrul acestui termen, precum gi o adresi de informare prin care

propune validarea suplean{ilor care au depus documentele prevbzutela arl. ll4 ahn. (2) sau,

dupd caz, invalidarea supleanJilor care nu au depus aceste documente.

(5) Secretarul general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite
judec[toriei documentele doveditoare pentru indeplinirea condiflilor prevdzutela art. ll4 alin.
(2) lit, a)-d) cu cel pulin 7 zile inainte de implinirea termenului prevlzutla alin. (2) sau (3),

dupd caz.
(6) Supleantul al cdrui mandat a fost validat in condiliile prezentului articol depune

jurbmintul in a doua qedin![ privind ceremonia de constituire a consiliului local ptevdzvtd la

art. 116 sau in prima qedinp a consiliului local, dupd caz.
'(7) Prevederile alin. (6) se aplic[ in mod corespunzdtor supleantului declarat ales al c[rui

mandat a fost invalidat de judec[toria competentL, in prim[ instan![, dar cate a fost validat

prin hotbrirea tribunalului.
(8) Supleantul al c6rui mandat a fost vahdat, care nu depune jurlmlntul in condiflile alin.

(6) sau, dupd caz, alin. (7) ori care refuzd s[ depund jurlmdntul, este considerat demisionat de

drept.
(9) Prevederile art. 118 alin. (3) se aplicl ?n mod corespunz[tor.

Art. 1 0.Or ganizar ea alegerilor parfiale
(1) in situalia in care consiliul local nu a fost constituit ?n conditriile arI. 118, sunt

organrzate alegeri pafiiale de completare in condiliile legii privind alegerea autoritdlilor

administraliei publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art.

116 alin. (10).
(2) Alegerile previlzute la alin. (1) se organizeaz[ ?n termen de 90 de zile de la emiterea

ordinului prefectului prevdzvt la art. 118 alin. (4), in condiflile legii privind alegerea

autorit6lilol administraliei publice locale. Stabilirea datei pentru organrzarea alegerilor se face

de cltre Guvern, la propunerea autoritdlilor cu atribulii in organizarea alegerilor locale pe

baza solicitdrii prefectului.
Art. ll.Confirmarea calitifii de membru al partidului politic sau organiza[iei

cetifenilor aparfinflnd minoritifilor na{ionale a candidafilor declarafi aleqi qi 
^

supleanfilor
iti Partidele politice sau organiza\nle cetdlenilor apar{in0nd minoritllilor nalionale

confirmi, sub semndtura persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calttatea de membru a

consilierilor declarali aleqi qi a suplean{ilor, in urmdtoarele condilii:
a) ?n termen de 3 zile de la incheierea, de cdtre biroul electoral de circumscrip{ie, in

condiliile legii privind alegerea autoritAtrilor administraliei publice locale, a procesului-verbal

privind constatarea rezultatului alegerilor qi atribuirea mandatel or;

b) in termen de 3 zile de la comunicareaincheierii prevdzulela art. lI4 alin. (5) din cod;

c) in termen de 3 zile de la primirea ordinului prefectului prevdzutla art. 118 alin. (5) din

cod;
d) in termen de 3 zile de la solicitarea secretarului general al uniffiJLiilsubdiviziunii

administrativ-teritoriale, in situa{ia vacanlei mandatelor de consilieri aleqi pe liste de candida{i

constatatd prin hot[rdre a consiliului local sau prin ordin al prefectului.
(2) Confirmlrile de la alin, (1) sunt ffansmise, in termenele prevdzute, secretantlui general

al unitblii/sub diviziunii admi ni strativ-teritori al e,

(3) Secretarul general al unitilii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite de indatb



confirmlrile primite judecltoriei in a cdrei razd teritoriald se afl6 circumscriplia electoral[

penrru care au avur loc alegeri in vederea validlrii mandatelor consilierilor locali declata\t

aleqi, in condiflile art, 1I4, sau a validlrii mandatelor supleanlilor, in condiliile ar1. 119 sau

aft. 122 din cod .

Art. l2.Validarea mandatelor suplean{ilor pe durata mandatului consiliului local
(1) in ca, de vacan!6 a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului

local, mandatele suplean{ilor sunt validate in termen de 10 zile dela dataincetdrii mandatului

consilierului local, ?n condiliile arl.204, de c6tre judecbtoria in a cdrei razdteritoriald se afl1

circumscrip{ia electorald pentru care au avut loc alegeri in procedur[ necontencioasl, prin

incheiere pronun{at[ in camera de consiliu, fard a fi aplicabill procedura de regulatrzare a

cererii. Validarea mandatelor suplean{ilor se realizeazd cu respectarea prevederilor art' 114

alin. (2) qi art. l2I alin. (1) lit. d), alin. (Z) qi (3) din cod. Supleanlii au obligaliatransmiterii

cdtre secretarul general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor

doveditoare prevdzvtelaart. 114 ahn. (2)Iit. a)-d) cu cel pulin 5 z\le inainte de implinirea

teirnenului de 10 zile. Dispoziliile art. II4 alin. ($-(l) se aplicl in mod corespunz[tor.
(2) Consilierul local al c[rui mandat a fost val\dat pe durata mandatului consiliului local

depune jurdmintul in fala consiliului local, in tetmen de 15 zile deladatalacare secretarul

general al unitdli\lsubdiviziunii administrativ-teritoriale l-a informat cu privire la validarea

mandatului sdu.
(3) Consilienil local declarat ales al clrui mandat a fost invalidat de judecdtoria

competentb, in primd instan{1, dar care a fost validat prin hotlrdrea tribunalului depune

juramflntul in fala consiliului local, in termen de 15 zile de la datala care i-a fost comunicati

hotdrdrea tribunalului.
(4) Consiliul local se convoacd in condiflile art. 134 ahn. (1) pentru respectarea termenului

prevlzurtla alin. (2) sau (3), duph caz.

(5) Consilierul local al c6rui mandat a fost validat in condiflile alin. (2) sau (3) care nu

depune jurdmdntul in termenul de 15 zile ori care refuzh sd depund jurlmOntul este considerat

demisionat de drept, cu exceplia cazului ?n care se afll in una dintre situaliile prevdzulela art.

116 alin. (8).

(6) in cazulincare consilierul local al c1rui mandat afostvalidatin condiliile alin. (2) sau

(3) se afl6, pe perioada celor I 5 zile prevdzute de aceste alineate, intr-una dintre situaliile

prev[zute la art.116 alin, (8), termenul pentru depunerea jur[mdntului se prelungeqte pdndla

incetarea acestei situalii.

CAPITOLUL ilI. ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

SECTIUNEA I - Pregedintele de qedin{i

Art.13. (1) Dup[ declararea Consiliului Local ca legal constituit, se procedeazd la

alegerea preqedintelui de qedin\d, care preia conducerea lucrdrilor Consiliului Local. Aceastd

qedinll ar e car acter extraordinar.
(1)Alegerea preqedintelui de qedinld se face prin hotdrdrea Consiliului Local adoptatd,

prin vot deschis, cu majoritate absolut[. Prin exceplie, pentru adoptarea acestei hotlr6ri,
proiectul de hotdrdre a Consiliului Local nu trebuie sb fie ?nsolit de instrumente de motivare,

respectiv de referatul de aprobare qi de raportul compartimentului de resort din aparatul de

specialitate al primarului.
(3) Durata mandatului preqedintelui de qedin{[ este de 3 luni.
(a) Pe tot parcursul mandatului Consiliului Local, regula alegerii preqedintelui de

gedinld este datd de principiul rotaliei tuturor consilierilor locali, in ordinea convocatorului de

qedin16.



(5) fn cazulin carela o qedin{[ un consilier local care deline func{ia de preqedinte de

qedinl[ nu poate partrcipa sau refuzl s6 preia atribuliile de preqedinte de qedint[, acesta este

inlocuit de urm[torul consilier local in ordinea convocatorului de qedinf6.

(6) in hotdrdrea Consiliului Local prevdzutd la alin. (2) se menlioneazd durata

mandatului prevdzutd la alin. (1), regula prevdzutd la alin. (a) qi (5) qi, nominal, care este

primul consilier local care indeplineqte atribuliile de preqedinte de qedin!6.

(7) Preqedintele de gedinla exercitl urmdtoarele atribulii principale:

a) conduce qedinlele Consiliului Local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrdri, anun![

rezultatvl votbrii, cv precizarea voturilor pentru, a voturilor contra qi ablinerilor, nominal,

dacd consid erd" cd este necesar, urm[rind consemnarea acestora in procesul-verbal;

c) semneaz[ hotbrdrile adoptate de Consiliul Local; in cazul in care

pregedintele de qedin{[ lipseqte sau refuz[ s[ semneze, la solicitarea secretarului general,

hotdrdrea Consiliului Local se semneazd de urmdtorii doi consilieri locali, ?n ordinea

alfabeticb a numelui, care ?qi manifestd disponibilitatea;
d) semneazdprocesul-verbal al qedinlei, asumdndu-qi responsabthtatea

pentru veridicitatea celor consemnate;
e) asigur6, in timpul qedin{elor, men{inerea ordinii qi respectarea

regulamentului;
fl supune votului consilierilor locali orice probl emd care intrl in

competenla de soiulionaie a Consiliului Local;
g) semneaz[ procesul-verbal de numerotare qi sigilare a documentelor care

au fost dezbltute in qedin!6;
h) aplicdsau propune aplicarea, dup[ caz, a sancliunilor prevdzute de

Codul administrativ pentru consilierii locali,
(2) Preqedinteie de qedin!6 indeplinegte orice alte atribulii prevdzute de lege, de

regulament sau ?ns[rcindri stabilite de cdtre Consiliul Local

SBCTIUNEA II - Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local

Art.14.- Grupurile de consilieri locali

(1) Consilierii locali se pot constitui ?n grupuri, in funclie de parlidele politice, alian{ele

politice sau alianlele electorale pe ale cdror liste au fost aleqi, daci sunt in numlr de cel pulin

trei.
(2) Consilierii locali

grup prin asociere.
cafe nu indeplinesc condiliile prev[zute la ahn. (1) pot constitui un

(3) Grupul de consilieri
votul deschis al majoritdlii
grupului politic se transmite
grupurilor politice formate.

(4) Prevederile alin. (1) se apbcd qi consilierilor locali independenli.

(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat

la alegeri sau care nu au intrunit num[ru] de voturi necesar pentru a rnlra in Consiliul Local cu

cel pu{in un consilier local.
(6) in cazul fuzion[rii, dou[ sau mai multe partide, care sunt reprezentate in Consiliul

Local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
(7) Primarul, in funclie de disponibilitate, pune la dispozilia grupurilor politice spaliile

qi logistica necesare desfrqur[rii activit[1ilor politice ?n vederea exercitdrii atribuliilor legale qi

regulamentare.
Art. 15. - (1) Dup[ constituire, Consiliul Local hotirdqte imp[r{irea consilierilor locali

in comisiile de specialitat€ ale Consiliului Local.

locali este condus de un lider, asistat de un secretar, aleqi prin

membrilor grupului. Denumirea, componenla qi conducerea

secretarului general care informeaz[ Consiliul Local asupra



(2) Consiliul Local are 2 comisii de specialitate:

a) Comisiabuget-finanfeo lucriri publice, administrarea domeniului public qi

privato prestlri servicii are 7 membri;
b) Comisia juridicio pentru administratie publica locall, inv[fimflnt apirarea

ordinii qi liniqtii publiceo a drepturilor cetitenilor are 7 membri,
(3) Comisiile de specialitate avtzeazd proiectele de hotdrdre qi reahzeaz[ rapoarte pe

domeniile lor de activitate
Art. 16. - (1)Num6rul locurilor care revine fiecbrui grup de consilieri locali sau

consilierilor locali independenli in fiecare comisie de specialitate se stabileqte de cbtre

Consiliul Local, in func{ie de ponderea acestora in cadrul autoritdlii deliberative.
(2) Nominalizareamembrilor fiec[rei comisii se face de fiecare grup de consilieri locali.

in acest s.ens, in vederea realizdrir proiectului de hot[rdre a Consiliului Local, liderii
grupurilor politice 'din Consiliul Local convin, prin consens, asupra componenlei fiec[rei

comisii de specialitate lindnd cont, pe cdt posibil, de urmf,toarele:
a) reflectarea in fiecare comisie de specialitate a configuraliei politice a Consiliului

Local;
b) op{iunea consilierului local;
c) pregltirea profesionald qi domeniul in care consilierul local ?qi desfEqoard actltlatea;

d) echilibrul de gen;

e) echilibrul de reprezentare a localitl1ilor componente a1e UAT Buciumi de cbtre

consilieri locali cu domiciliul in acest[ localitate.
(3) Operaliunile desfbqurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de

specialitate, numbrul membrilor fiecdrei comisii de specialitate, modul de stabilire a locurilor

ce revin fiec6rui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenti, precum qi

componenla nominald a acestora se stabilesc prin hotbrdre a Consiliului Local. In vederea

realizdrri proiectului de hotlrdre a Consiliului Local, precum qi a instrumentelor deprezentare

gi motivaie , rezultatul negocierilor politice prevdzutela alin. (2) se transmite primarului.
(4) Schimbarea pe parcursul mandatului a componen{ei comisiilor de specialitate se

face prin consens intre consilierii locali, cu respectarea prevederilor alin. (2). Un consilier

local nu poate fi obligat s[?qi schimbe comisia de specialitate din careface parte, cu exceptia

sanclionlrii di sciplinare.
Art.l7. Atribufiile comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate au urm[toarele atribu{ii principale:
a) analizeazl proiectele de hotdrdri ale consiliului local din domeniul lor de actrvttate;

b) ?ntocme sc avrze asupra proiectelor de hotdrdri qi asupra problemelot anahzate, pe care le

pr ezintd consi 1 iului I ocal ;

c) indeplinesc orice alte atribulii stabilite
consiliului local sau insbrcindri date prin
les[turd cu activitatea 1or.

prin regulamentul de organizare qi funclionare a

hotbrdri ale consiliului local, dacd acestea au

(2) Comisiile de specialitate adopti avrze cv majoritate simpl6.

Art.18. Preqedintele qi secretarul comisiei de specialitate
(1) Comisiile de specialitate iqi aleg, prin votul deschis al majorit[tii absolute a

consilierilor locali ce o compun, cdte un pregedinte qi cite un secretar.

(2) Preqedintele comisiei de specialitate areurmbtoarele atribulii principale:

a) asigurb reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cv consiliul local, aparatul de

specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale qi cu celelalte

comisii;
b) convoacd qedinfele comisiei conform procedurii prevdzute in regulamentul de otganizare

qi func{ionare a consiliului local gi informeazd secretarul general al unitdlii administrativ-

teritoriale cu privire la data qi locul qedinlei;

c) conduce qedinlele corhisiei;



d) susline in qedinlele consiliului local avrzele formulate de comisie;
e) anun![ rezultatul vot[rii, pebaza datelor comunicate de secretar,
f) indeplineqte orice alte atribu{ii referitoare la activitatea comisiei, prevbzute de lege, de

regulamentul de organizare qi funclionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;
g) comunici secretarului general al unitl1ii administrativ-teritoriale in termen rezonabil,

pdnb la data la care are loc qedinla Consiliului local, prezenla, procesele-verbale ale fiec[rei
qedinle ale comisiei de specialitate gi avrzele intocmite.

(3) Preqedintele comisiei de specialitate poate propune calalucrdrile comisiei sd participe
gi alte persoane din afara acesteia, dacd apreciaz\, cd este necesar qi poate participa la lucrbrile
celorlalte comisii care examineazd probleme ce prezintd, importan{[ pentru comisia pe care o

conduce.
(4) Secretarul comisiei indeplineqte urmbtoarele atribu{ii principale:
a) efectueazd apeiul nominal qi flne eviden{a participhrii la qedinle a membrilor comisiei,
b) numlri voturile qi il inform eazd pe preqedinte asupra evorumului necesar pentru

emiterea fiecdrui aviz qi asupra rezultatului votdrii;
'.c) 

asigur[ redactarea avrzelor, a proceselor-verbale qi a altor documente prevlzute de lege;

d) indeplinegte orice alte sarcini prevdzvte de regulamentul de organrzarc qi func{ionare a

consiliului local sau insdrcin[ri stabilite de comisie sau de cdtre preqedintele acesteia.

Art.19. Comisiile speciale qi comisiile mixte
(1) Consiliile_locale pot organiza comisii speciale de anahzd, qi verificare formate din

consilieri locali, pe perioad[ determinatd,la propunerea unei treimi din numdrul consilierilor
locali in funclie sau a primarului. Componen{a, obiectivele qi perioada de desfbqurare a

activitdlilor acestora se stabilesc prin hotbrdre a consiliului local. Membrii comisiei aclioneazb
in limitele stabilite prin hot[rdre.

(2) Comisia de analizb, qi verificare prezinld consiliului local ori primarului, dupd caz,la
termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma anahzelor gi verificdrilor efectuate.

Raportul cuprinde, dacl este cazul, propuneri concrete de ?mbunltdlire a activitdlii in
domeniul supus anahzei sau verificdrii.

(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniliativi sau din iniliativa primarului, dupd

caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funclionari publici qi alli specialiqti, pe

perioadl determinat[. Componenla comisiilor mixte, obiectivele qi perioada de desfbqurare a

activit6lii acestora se stabilesc prin hotdrdri ale consiliilor locale. $edinlele comisiilor mixte
sunt publice.

Art.20.Funcfionarea comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate lucreazd"in plen qi delibereazd cu votul majorit[1ii simple a

membrilor lor.
(2) Parliciparea membrilor comisiei la qedinlele acesteia este obligatorie. Dacb absenlele

continu[, far6, a fi motivate, preqedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea

sancliunilor prevdzutela art.233 din Cod.
(3) Comisia poate invita sl participe la qedinlele sale specialiqti din cadrul aparatului de

specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sd participe la qedinlele comisiei qi

iniliatorii propunerilor ce stau labaza lucrbrilor comisiei. Comisia poate invita qi alte

persoane care s6 participe la dezbatert.
(4) $edinlele comisiei de specialitate sunt, de regul6, publice.
(5) Comisia poate hot[ri ca unele qedinle sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sd

se desfbqoare cu uqile inchise,
(6) Convocarea qedinlelor comisiei se face de c[tre preqedintele acesteia cu cel pulin 3 zile

inainte sau de indat6", ?n situalia qedinlelor convocate in condiliil e art, 134 alin. (4),

(7) Ordinea de zi se aprobi de comisie la propunerea preqedintelui. Oricare dintre membrii
comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(8) $edinlele comisiilor de specialitate se desfrqoar[ inaintea qedin{elor consiliului local,

atunci cdnd ordinea de zi b qedinlei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotlrdri asupra



ai;rorai se solicit[ avrzul.
(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotbriri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei

de c[tre secretarul general al unit[1ii administrativ-teritoriale, preqedintele acesteia

desemneazb un consilier local care prezint[ in cadrul qedinlei proiectele qi, dup[ caz" celelalte

probleme afl,ate pe ordinea de zi, care nu sunt ptezentate de iniliator.
(10) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in conformitate

cu alin. (9) intocmegte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pebaza amendamentelor qi

a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor
consilierilor locali prezen\r.

(11) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesar[, atdt

amendamentele qi propunerile acceptate, cit gi cele respinse.Avizele comisiei de specialitate

conlin, in mod obligatoriu, urmltoarele.
a) motivarea in fapt qi drept a avrzului
b) temeiurile juridice pebaza qi ?n executarea cdrora proiectul de hotbrdre

poate fi adoptat;
c) temeiul legal din Codul administrativ, respectiv temeiul regulamentar in

baza cdrora comisia de specialitate emite avrze,

d) operaliunile administrative qi/sau materiale prealabile qi/sau ulterioare

adopt[rii hotbrdrii;
e) menliunea privind avrzarea proiectelor de hotirO.re; avizatea poate fi

fav orab i 1-6 cu I fard am endam ente sau n efav orab i I [;
0 dupd caz, amendamentele acceptate;
g) num[rul/data inregistrlrii in registrul privind evidenla

avrzelorlrapoartelor comisiei de specialitate pdstrat qi completat de cltre secretarul acesteia;

h) semnltura preqedintelui gi cea a secretarului comisiei de specialitate.

(12) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general al unitdlii administrativ-

teritoriale, care asigurd transmiterea acestora chtre consilierii locali, cel mai tdrziu inainte de

aprobarea ordinii de zi.
(13) Votul in comisii este, de regul6, deschis. in anumite situalii comisia poate hotdfr' ca

votul s[ fie secret, stabilind, de la cazla caz, qi modalitatea de exprimare a acestuia.

(I4) Lucrdrile qedinlelor comisiei se consemneazd", prin grija secretarului acesteia, intr-

un proces-verbal. Dup[ incheierea qedinlei, procesul-verbal este semnat de c6tre preqedintele

qi secretarul comisiei gi de ceilal1i membri.
(15) Pregedintele poate incuviinla ca procesele-verbale ale qedinlelor s[ fie consultate

de alte persoane interesate care nu au participat la qedin![, cu excep{ia proceselor-verbale

intocmite in qedinlele ale c[ror lucrd.ri s-au desfbqurat cu uqile ?nchise.

(16) Avizele comisiilor de specialitate sunt consultative in raporturile cu autoritatea

deliberativ6.

SECTIUNEA III - Mandatul consiliului local

Art.21. (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in conditriile legii

privi nd al egerea autoritbtril or admi ni strali ei publi ce I ocal e.

(2) Mandatul consiliului local se exercitl de la data la care consiliul local este legal

constituit pdndla datala care consiliul local nou-ales este legal constituit.
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organicd, in caz de rlzboi sau

catastrofr ori alte situalii expres prevdzute de lege atunci cind, din cauza acestor situalii, nu

pot fi organizate alegeri in condiliile alin. (1).

SECTIUNEA IV - Atribufiile consiliului local

Art.Z2.(I) Consiliril local are iniliativb qi hot[rdqte, in conditiile legii, ?n toate



problemele de interes local, cu exceptria celor care sunt date prin lege ?n competenta altor

autoritAfl ale administraliei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercitdurmbtoarele categorii de atribulii:
a) atribulii privind unitatea administrativ-teritoriali, organizarea proprie, precum qi

organizarea qi funclionarea aparatvlui de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de

interes local qi ale societblilor qi regiilor autonome de interes local;
b) atribuJii privind dezvoltarea economico-sociald qi de mediu a comunei, oragului sau

municipiului,
c) atribulii privind administrarea domeniului public qi privat al comunei, oraqului sau

municipiului,
d) atributrii privind gestionarea serviciilor de interes local,

e) atribulii privind ceoperarea interinstitulionalb pe plan intern qi extern.

(3) in exercitarea'atribuliilor prevdzvte la alin. (2)lit, a), consiliul local:

a) aprobI statutul comunei, oragului sau municipiului, precum qi regulamentul de

organizare qi funclionare a consiliului local,
'b) 

alege viceprimarul/viceprimarii, din rdndul consilierilor locali, la propunerea primarului

sau a consilierilor locali, in condiflile art. 152 alin. (2);

c) aprob[, in condiliile legii, la propunerea primarului, infiin{area, organizarea qi statul de

funclii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local,

reorganizarea qi statul de funclii ale regiilor autonome de interes local, precum qi infiinlarea,

reorganizarea sau desfiinlarea de societlli de interes local qi statul de funclii al acestora;

d) exercit[, in numele unit[1ii administrativ-teritoriale, toate drepturile qi obligaliile
corespunz[toare participaliilor delinute 1a societ[!i sau regii autonome, in condiflile legii,

e) hotlrbgte infiinlarea sau reorganizarea de institulii, servicii publice, societ[li qi regii

autonome, in condiliile legii.
(a) in exercitarea atribuliilor prev[zute la alin, (2) lit. b), consiliul local:

a) aprob[, la propunerea primarului, bugetul unit[1ii administrativ-teritoriale, vir[rile de

credite, modul de utilizare a rezewei bugetare qi contul de incheiere a exerciliului bugetar;

b) aprob[, la propunerea primarului, contractarea gi/sau garantareaimprumuturilor, precum

qi contracta.ea de datorie publicd local[ prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unit[1ii

admi ni strativ-teritori al e, in condiliile 1 egii ;

c) stabileqte qi aprobd impozitele qi taxele locale, in condiliile legii;
d) aprob6, la propunerea primarului, documenta{iile tehnico-economice pentru lucrlrile de

investilii de interes local, in condiliile legii;
e) aprobb strategiile privind dezvoltarea economic[, social[ qi de mediu a unitdlii

admini strativ-teritori al e;

0 asigurd un mediu favorabil infiinldrii qi/sau dezvoltdrii afacerilor, inclusiv prin

valorificarea patrimoniului existent, precum qi prin reahzarea de noi investilii care sb

contribuie 1a indeplinirea programelor de dezvoltare economic[ regional6 qi local[;
g) asigurd real\zarea lucrdrilor qi ia mbsurile necesare implementdrii qi conform[rii cu

prevederile angajamentelor asumate de Romdnia in calitate de stat membru al Uniunii
Europene ?n domeniul protecliei mediului qi gospoddririi apelor pentru serviciile futnizate

cet[lenilor.
(5) Dac[ bugetul unitAtrii administrativ-teritoriale, prev[zut la alin. (4) lit, a), nu poate fi

adoptat dupd dou6 qedinle consecutive, care au loc la un interval de cel multT zile, actlttalea
se desftqoard pebaza bugetului anului precedent pdndla adoptarea noului buget, dar nu mai

tdrziu de 45 de zile de la data public[rii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al

Romdniei, Partea I.
(6) in exercitarea atribuliilor prevdzutelaahn. (2)lit, c), consiliul 1ocal:

a) hotdr[qte dareain administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosinld graluitl
a bunurilor proprietate public[ a comunei, oraqului sau municipiului, dvpd caz, precum qi a

serviciilor publice de interds loca1, in condiflile legii;



b) hotdrdqte vdnzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosint[ gratuitd sau

inchirierea bunurilor proprietate privat[ a comunei, oraqului sau municipiului, dupd caz, in

condiflile legii;
c) avizeazd sau aprob[, ?n condiliile legii, documenta{iile de amenajare a teritoriului qi

urbani sm ale localitdlilor;
d) atribuie sau schimbl, in

obiective de interes public local
condiflile legii, denumiri de strhzi, de piele gi de orice alte

(7) In exercitarea atribuliilor prevdzute la
competenlei sale qi in condi{iile legii, cadrul

alin. (2) lit. d), consiliul local asigur[, potrivit
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de

proprietatea unitdlii administrativ-

a resurselor naturale de Pe raza

interes local privind:
a) educatia;
b) serviciile sociale- pentru protec[ia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor

vdrstnice, a familiei'qi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie social6;

c) sindtatea;
d) cultura;

,e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publicd;
h) situaliile de urgenl[;
i) protec{ia qi refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea qi punerea in valoare a monumentelor istorice qi de arhitectvrd, a

parcuril or, gr[dinil or pub li ce qi rezervaliil or natural e;

k) dezvoltarea urbanl,
1) eviden{a persoanelor;
m) podurile qi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilitdli publice de interes local;

o) serviciile de urgen![ de tip salvamont, salvamar qi de prim ajutor;
p) activit[1i I e de adm i ni strali e soci al -com unilar6;
q) locuinlele sociale qi celelalte unit[1i locative aflate in

teritoriale sau in administrarea sa;

r) punerea in valoare, in interesul colectivit[1ii locale,
unitdlii administrativ-teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

(8) in exercitarea atribuliilor previlzute la alin. (2)lit. d), consiliul local:

a) sprijin6, in condiliile legii, activrtatea cultelor religioase;
b) aprobb construirea locuinlelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinlelor sociale qi

a utilitAlilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.

(9) in exercitarea atribuliilor prevdzutelaaltn. (2)lit. e), consiliul local:

a) hotdrbqte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romdne sau

str[ine, in vederea finan1lrii qi reahzdrtr in comun a unor acliuni, lucr[ri, servicii sau proiecte

de interes public local,
b) hotlrdgte, in condiflile legii, infrdyirea comunei, oraqului sau municipiului cu unit[tri

administrativ-teritoriale din alte tr6ri ;

c) hotbrdqte, in condiflile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitlli administrativ-

teritoriale din \ard sau din strlindtate, precum qi aderarea la asocialii nationale gi

internalionale ale autoritAtrilor administraliei publice locale, in vederea promovlrii unor

interese comune.
(10) in exercitarea atribuliilor previzute la alin. (2)lit. a), b) qi d), consiliul local:

a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al

celui de administrare, lucririle qi fondurile necesare pentru reabilttarea dotarea qi

funclionarea clbdirilor in care iqi desfrqoard activrtatea autoritdli sau institulii publice a cdtor

activitate prezintd un interts local. Bunurtle achizilionate pentru dotlri r6mdn in proprietatea



unit[tii admini strativ-teritoriale;
b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul institu{iei sau autorit[1ii publice titulare a

dreptului de proprietate sau de administrare, lucr[ri de amenajare, dotare qi intrelinere a

clddirilor sau terenurilor aflate in proprietatea public[ sau privatd a statului, in scopul creqterii

nivelului de atractivitate turisticd a unit[lii administrativ-teritoriale, cu condilia ca, prin

acordul exprimat, titularul dreptului s[ permitd accesul publicului in spa{iile astfel

imbunltllite pe o perioadd de minimum 5 ani. Bunurile achizilionate pentru dot[ri r6min in
propri etatea unitdlii admi ni strativ-teritori al e.

(11) Pentru realizarea atribuliilor prevbzute la alin. (2) consiliul local poate solicita

informdri qi rapoarte de la primar, viceprimar qi de la conducltorii organismelor prestatoare

de servicii publice qi de utilitate public[ de interes local,
(I2) Consiliul local hot[rdqte acordarea unor sporuri qi a altor facilitdlr, potrivit legii,

personalului angajai?n cadrul aparatului de specialitate al primarului qi serviciilor publice de

interes local.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor frzice romdne sau str[ine cu merite deosebite

titlul de cet[{ean de onoare al comunei, oragului sau municipiului, in baza unui regulament

propriu. Prin acest regulament se stabilesc qi condiliile retragerii titlului conferit. Acest

regulament poate fi parte integrantd a statutului unit[1ii administrativ-teritoriale,
(14) Consiliul local ?ndeplineqte orice alte atribulii, in toate domeniile de interes local, cu

exceplia celor date in mod expres in competenTa allor autorititi publice, precum gi orice alte

atribulii stabilite piin lege.
Art,23.Instituliile publice de interes local

(1) Consiliile locale pot infiin{a institulii publice de interes local in principalele domenii de

activitate, potrivit specificului qi nevoilor colectivitllii locale, cu respectarea prevederilor

legale qi in limita mijloacelor financiare de care dispun.
(2) Numirea qi eliberarea din funclie a personalului din cadrul instituliilor publice de

interes local se fac de conducdtorii acestora, in condiflile legii.
(3) Numirea, sanclionarea, suspendarea, modifrcarea qi incetarea raporturilor de serviciu

sau de munc6, dupd caz, a conduc[torilor instituliilor prevdzute la alin. (1) se fac de c[tre
primar, prin dispozilie, ?n condiflile legii,

Art.24. Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unitilii
administrativ-teritoriale

Consilierii locali imputernicili s[ reprezinte interesele unitblii administrativ-teritoriale in

societl1i, regii autonome de interes local qi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt

desemnali, prin hotdrdre a consiliului local, in condiliile legii, cu respectarea regimului

incompatibilidtilor aplicabil qi a configuraliei politice de la ultimele alegeri locale.

Art.25. Reprezentarea in asociafiile de dezvoltare intercomunitarl 9i Ia nivelul
operatorilor regionali

Comuna este reprezentatd de drept in adun[rile generale ale asocialiilor de dezvoltare

intercomunitar[ qi in adunlrile generale ale operatorilor regionali qi locali de cbtre prrmar.

Primarul poate delega calitatea sa de reprezentant in adundrile generale viceprimarilor,

administratorilor publici, precum qi oriclror alte persoane din aparatvl de specialitate al

primarului sau din cadrul unei institulii publice de interes local.

SECTIUNEA V _ $EDINTELE CONSILIULUI LOCAL

Lrt.26. Tipurile de qedinfe ale consiliului local
(1) Consiliul local se intruneqte ?n qedinle ordinare, cel pu{in o dat[ pe lunb, 1a convocarea

primarului.
(2) Consiliul local se poate intruni qi in qedinle extraordinarela convocarea:

a) primarului;
b) a cel pu{in unei treimi"din numirul consilierilor locali in funclie;



c) primarului, ca urmare a solicitlrii prefectului, in condiliile prev[zute la art. 257 alin. (2)

din cod.
Art,27, Convocarea qedin{elor consiliului local

(1) Consiliul Local al comunei se convoac[ dup6 cumurmeaz6',

a) prin dispozilie a primarului,
b) prin convocare semnatd de cbtre consilierii locali care au aceast[ iniliativ[.

1Z) Consilierii locali sunt convocati, prin grija secretarului general, cel tdrziu in ziva

ulterioar[ primirii de cdtre acesta a dispoziliei sau documentului de convocare tni\rat de cel

pufin o tieime din num[ru] consilierilor locali in funcfie, ?ntr-una dintre urm[toarele

modalit6li:
a) in scris,
b) prin mijloace electronice
c) in scris qi prin mijloace electronice,

(3) Data qedinlei consiliului local precizatd cu ocazia convocdrii este stabilit[, cu

respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prev[zut de art. 181 din Legea nr'

I3il2OI0 privind Codul de procedurd civil6, republicatd, cu modificdrile ulterioare, astfel:

a) in termen de 5 zile de la data comunicbrii dispoziliei de convocare pentru qedinlele

ordinare;
b) in termen de 3 zile de la data comuniclrii dispoziliei sau documentului de convocare pentru

sedintel e extraordi nare.' 
t+l in caz d6 fo4a majord qi/sau de maximl urgen{i pentru rezolvarea intereselor

locuitorilor comunei, ai oraqului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori

in alte situalii stabilite de regulamentul de organizare gi func{ionare a consiliului local,

convocarea acestuia pentru qedinla extraordinar[, prin exceplie de la prevederile alin. (3) lit.

b), se face de indat6,.
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmdtoarele informa{ii despre qedin{[:

a) data qi ora desfrqurdrii;
b) modalitatea de desfrqurare;
c) locul desfbgur[ritin cazul qedinlelor desf[qurate cu participareafizicd a consilierilor locali

sau aplicaliile electronice folosite,in cazul Eedinlelor desfbgurate prin mijloace electronice;

b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, potrivit opliunilor acestora,

materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;

e) indicarea comisiilor de specialitate c[rora le-au fost trimise spre aYrzate proiectele de

hotdrdri;
f) invitalia de a formula qi depune amendamente asupra proiectelor de hotirdri,

(6) Secretarul general iransmite prefectului, sub semndtura s&, evidenla prezen\ei

consilierilor locali la convocdrile pentru qedin{ele care nu s-au putut desflqura din lipsa

cvorumului, in termen de 3 zile de la data convoc[rii. Evidenla transmisb prefectului

precizeazd qi situaliile in care, urmare a ultimei absenle, a intervenit cazvl de incetare de drept

a mandatului prev[zut laart.53 alin. (2) lit. e).

(7) in loate cazvrile, convocarea se consemneazd in procesul-verbal al gedintei.

Art.28. Ordinea de zi
(1) Redactarea proiectului ordinii de zi se asigura de cdtre secretarul general al unit[1ii

administrativ-teritoriale qi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, ca anex[ la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor
locali, dvpd caz, in condiliile legii,

(Z) Eite obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de z\ a proiectelor de hotdrdri care

indeplinesc condiliile prevdzutela afi.. 136 alin. (8) din cod.

(3) Proiectul ordinii de zi a qedin{ei consiliului local poate cuprinde proiecte de hot[rdri, cu

r.niionur.a titlului qi d ini1iatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale



consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte

sau informlri ale conducdtorilor organismelor prestatoare de servicii publice qi de utilitate
public[ in unitatea administrativ-teritorial6, dup[ caz, precum qi orice alte probleme de interes

local.
(4) Proiectul ordinii de zi a qedinlei consiliului local se aduce la cunoqtinld locuitorilor

comunei, prin afiqarea pe pagina de internet a unitdtrii administrativ-teritoriale sau prin orice

alt mijloc de publicitate.
(5) in comunele, in oragele sau ?n municipiile ?n care cetd{enii aparfin0nd unei minoritEli

nalionale au o pondere de peste 20o/o din numdrul locuitorilor, stabilit la ultimul recensdmint,

proiectul ordinii de zi se aduce la cunogtinla publicb qi in limba minoritl1ii nalionale

respective,
(6) Scoaterea unui proiect de hot[rdre de pe proiectul ordinii de zi se face in situalia ?n care

acesta nu indeplineqte condiflile prevbzvte la art. 136 alin. (8) sau numai cu acordul

ini1iatorului, dacd acesta indeplineqte condiflile prevdzutela art. 136 ahn, (8) din cod.

. (7) Ordineade zi a gedinlei se aprobd cu majoritate simpl6, la propunerea celui/celor care

a"/au cerut convocarea consiliului local.
(8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobb numai pentru probleme urgente cu majoritate

simpl[.
(9) in cazulneaprob[rii proiectului ordinii dezi" in condiflileprevdzute la alin, (7), nu se

acord[ indemnizalia cuveniti consilierilor locali pentru qedin{a respectivi.
Art.29, Proiectele de hotiriri ale consiliului local

(1) Proiectele de hotlrdri pot fi iniliate de primar, de consilierii locali sau de cet[leni.
Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, prin compartimentele de resort din cadrul

aparatului de specialitate al primarului cu sprijinul secretarului general al unitllii
admini strativ.teritori al e .

(2) Proiectele de hotlrdri qi referatele de aprobare ale acestora se redacteazd in
conformitate cu normele de tehnic[ legislativi de cdtre compartimentele de resort din cadrul

aparatului de specialitate al primarului, stabilite de c[tre acesta, pentru intocmirea rapoartelor

de specialitate, potrivit competentelor specifice ale acestora
(3) Proiectele de hotbr0ri ale consiliului local inso{ite de referatele de aprobare ale

acestora, de alte documente de prezentare qi de motivare, precum si de rapoartele de

specialitate se inregistrcazl" qi se transmit secretarului general al unitllii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale. mai ?nainte cu 6 zile de data cdnd a fost fixatd qedin{a, care le

comunicb comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii qi intocmirii
avizelor.

(4) Nominalizarea compartimentelor de resort qi a comisiilor de specialitate clrora li se

transmit proiectele de hot[rdri ale consiliului local, precum qi celelalte documente, potrivit
prevederilor alin. (3), se face de c6tre primar impreun[ cu secretarul general al unitdlii
admini strativ-teritori al e.

(5) Odat6 cu transmiterea proiectelor de hotlrdri se comunicb qi data de depunere a

rapoartelor qi a avizelor, avdndu-se grijd carapoartele compartimentelor de resort sl poatl fi
transmise qi comisiilor de specialitate inainte de pronuntrarea acestora.

(6) Dup[ examinarea proiectului de hot[rdre, comisia de specialitate a consiliului local

emite un aviz cu privire la adoptarea Sau, dupd" caz, respingerea proiectului,
(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al unitblii/subdiviziunii administratl-

teritoriale, care dispune mbsurile corespunzdtoare inaint[rii lui c[tre consilierii locali qi cbtre

iniliatori, dupdcaz, cel mai tdrziuinziua gedinlei.

(8) Fiecare proiect de hotdrdre inscris pe ordinea de zi a qedinlei consiliului local este

supus dezbaterri numai dacb este insolit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare qi motivare, semnat de iniliator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

c) avizele cu caracter coirsultativ ale comisiilor de specialitate a1e consiliului local,


