
CONSILIUL LOCAL ALTINU
JUDETUL VALCEA

PriVitOArC IA: 
HOTARAREA NR. 18

aprobarea Regulamentului de Organizare qi Funcfionare al Consiliului Local Alunu,
judelul V61cea.

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinard din data de

15.12.2020, la care participd un numbr de 13 consilieri din num[rul total de 13

consilieri in funclie;
Avdnd in vedere hotdrdrea Consiliului Local Alunu, Judelul Vdlcea nr. 1 din

12.11.2020, prin care d-l Mudava Nichifor a fost ales pregedintele qedin{ei pe o
perioada de trei luni;

Avdnd in vedere:
- raportul secretarului general al comunei Alunu, Judelul Vdlcea, inregistrat sub

nr.14.173 din 20.11.2020, prin care solicita aprobarea Regulamentului de Organizare qi

Funclionare al Consiliului Local Alunu, judelul Vdlcea;
- referatul de aprobare inregistrat sub nr. 14.174 din 20.11.2020, intocmit de

primarul comunei Alunu, Judeful Vdlcea;
Avand in vedere raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Alunu, Judetul Valcea;
Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de

hotarare intocmit de secretarul general al comuneil
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (3), lit. a) din OUG nr. 5712019

privind Codul Administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. ,d" din OUG nr. 5712019, privind Codul

Administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, cu un numdr de 13 voturi
pentru, adoptd urmatoarea:

HOTARARE

fut.1. Se aprobd Regulamentul de Organizarc qi Funclionare al Consiliului
Local Alunu, judelul V6lcea, conform Anexei nr. 1, care face parte integrant[ din
prezenta hotdrAre.

Art.2.Ladata adoptdrii prezentei hotbr6ri, inceteazd, aplicabilitateaprevederile
Hotdrdrii Consiliului Local Alunu nr. 24 din 25.03.2020, privitoare al completarca
Regulamentului de Organizare gi Funclionare al Cousiliului Local Alunu, judelul
V61cea.

Art.3. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la indeplinire
a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra modului de
indeplinire.

Art.4 Prezenta hotarare se va comunica: Instituliei Prefectului-Judelul Valcea,
Consiliului Local Alunu qi pe site-ulprimarului com. Al afiqa la sediul

Alunu la:
15.12.2020

www.alunu.ro



COMUNA ALUNU
JUDETUI, vAr-,cna

AI\EXAnr.l LA HCL NR.18 din 15.12.2020

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ALUNU

CAPITOLUL I. CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL.

ART 1. Structura consiliului local

(1) Consiliul local se compune din consilieri locali alegi in condiliile stabilite de

legea pentru alegerea autorit5tilor administra{iei publice locale.
(2) Numdrul membrilor fiecdr,ui consiliu local se stabilegte prin ordin aI

prefectului, in funclie de numirul locuitorilor comunei, ir oraqului sau ai
municipiului,.cbnform populaliei raportate, in funcfie de domiciliu, de tnstitutul
Nalional de Statisticd la data de 1 ianuarie a anului in care se organizeazS"

alegerile.

ART. 2 Constituirea Consiliului Local

1. Consiliul"local se cohstituie in cel mult 60 de zile de la data desf[guririi
alegerilor autoriteflor administrafiei publice locale. Anterior constituirii
consiliului local, mandatele consilierilor locali declara{i aleqi sunt validate in
condiliile-prevdzute Ia art. I 14 din OUG 5712019 privind codul administrativ
2. Dupd validarea mandatelor de consilier local este organizatd o qedinta privind
ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali
depun jurdmdntul

ART.3 Validarea mandatelor de consilier local

(1) Mandatele consilierilor locali declarali alegi sunt validate in cel mult 25 de
zile de la data desfigurdrii alegerilor pentru autoritetile administraliei publice
locale de judecdtoria in a cdrei razd, teritoriald se afld circumscrip{ia electorald
pentru care au avut loc alegeri, in procedurd necontencioasd, prin incheiere
pronuntatd in camera de consiliu, frrd a fi aplicabild procedura de regulaizarc a

cererii.
(2) Mandatul unui consilier local este validat dacd,,La data pronunfdrii incheierii,
consilierul local declarat ales indeplinegte cumulativ urmdtoarele condilii:



a) are domiciliul pe teritoriul unitalii administrativ - teritoriale in care a fost

ales, dovedit prin actul de identitate in copie;

b) nu gi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazied judiciar;

.j tt t gi-a pierdut caftatea de membru al partidutui politic pe lista ciruia a fost

ui.., .rr- ir" u demisiei sau unnare a excluderii prin hotirdrea definitivd a

forului competent al partidului politic ori prin hotdrdre definitiv[ a unei instantei

judecdtoregii, fapt dovedit prin confirmdrile prevdzute la art. l2l alin. (1) din

bUC 57l20lg privind codul administrativ sau prin hot6rdre definitivd a instan{ei

judecdtoregti, duPd caz;

d) mandatutot nttur,ciar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor 9i

cheltuielilor electorale in conformitate cu prevederile legii privind finan{area

activitefi partidelor politice gi a campaniilor electorale, fapt dovedit prin

depunerea raportului, in condiliile legii;
e) nu a renuntat la mandat, in condifiile art. 115din OUG 5712019 privind codul

administrativ;
f) nu a fost ales prin fraudd electorald constatati in condiliile legii privind

alegerea autorit[tilor administraliei publice locale, doveditd prin documentele

privind rezultatele alegerilor inaintate de c[tre biroul electoral de circumscriptie
judecdtoriei in a cirei razd teritoriali se afld circumscriptia electorald pentru

care au fost debfEqurate alegeri.
(3) Consilierii locali declarati alegi au obligafia transmiterii cdtre secretarul

general al unitiliilsubdiviziunii administrativ-teritoriale a docurnentelor

doveditoare pentru indepliniria condiliilor prevlzute la alin. (2) lit. a) - e) in cel

mult L5 zile de la data desfEguririi alegerilor, pentru care li se elibereazd o

confirmare de primire. Telmenul de 15 zile este termen de decidere, cazincare
secretarul geheral al unitdliilsubdiviziunii adminisfrativ - teritoriale transmite
judecitoriei documentele care i-au fost puse la dispozitie in[untrul acestui

termen, precum gi o adresd prin care propune validarea consilierilor care au

depus documentele prevdzute la alin. (2) sau, dupd caz, invalidarea consilierilor
care nu au depus aceste documente.
(4) Secretarul general al unitElii/subdiviziunii administrativ-teritoriale are

obliga{ia de a transmite judecitoriei in a cdrei razd teritoriald se afld
circumscripfia electoralS pentru care au avut loc alegeri documentele

doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevdntte la alin. (2) lit. a) - e) in
termen de 2 zile de la implinirea termenului prevdzut la alin. (3), in vederea

validirii mandatelor consilierilor locali declarati alegi.

(5) incheierea judecdtoriei privind validarea sau, dupd caz, invalidarea

mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale cdror

mandate au fost validate gi se comunicd de indati prefectului gi secretarului

general al unit6fii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. in prima zi lucritoare

ulterioard comunicdrii incheierii, secretarul general al unit5liilsubdiviziunii
administrativ - teritoriale informeazd consilierii locali declarali alegi cu privire
la validarea mandatelor lor, supleantii acestora cu privire la invalidarea

mandatelor consilierilor locali declarati alegi gi partidele politice sau
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organizatiile cetSlenilor apa{indnd minoritililor nationale. incheierea
judec[toriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicatd gi respectivilor
consilieri locali declarati alegi.
(6) in termen de 3 zile de la comunicare, cei interesati pot formula apel
impotriva incheierii judecdtoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul
se solu{ioneazd de hibunalul in a cirui circumscriptie se afl6 judecdtoria care a

pronunlat incheierea in termen de 5 zile de la depunerea apelului, in procedurd
necontencioasd, frrd, a h aplicabild procedura de regulanzare a cererii, hotdrdrea
fiind definitivd. Hotdrdrea se comunicd de indatd de la pronuntare prefectului,
secretarului general al unitiiliilsubdiviziunii administrativ-teritoriale gi

consilierului local declarat ales.

(7) Pronun{area incheierii judec[toriei, respectiv pronuntarea hotdrdrii
tribunalului se poate amdna, o singurd datd, cel mult 24 de ore, iar termenul
pentru motivarea incheierii, respectiv a hotdrdrii este de cel mult 48 de ore de la
pronunfare.

ART. 4. Renunfarea la mandat inainte de validare

(1) Consilierul local declarat ales poate renunta la mandat in cel mult l0 zile de

la data desfrgurdrii alegerilor, situalie in care comunicd, in acelagi termen, sub

semniturl, decizia sa secretarului general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale.
(2) Secretarul general al unitfuii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite
judecdtoriei in a clrei razA tentoriald se afld circumscrip{ia electorald pentru
care au avut loc alegeri pi prefectului declarafiile semnate de consilierii locali
declarafi alegi, prevdzuJi la alin. (1), in termenul prevdzut la art. 114 alin. (4).

ART.5 $edinfele privind ceremonia de constituire a consiliului local

(1) Pentru fiecare consiliu local din judet, prefectul convoaci consilierii locali
pentru gedinta privind ceremonia de constituire a consiliului local in cel mult 5

zile de la comunicarea incheierii judecdtoriei ori a comunicdrii hotirdrii
tribunalului, dup6 caz,in situatia in care numdrul mandatelor de consilier local,
validate, este mai mare decdt primul numdr natural strict mai mare decdt
jumdtate din numdrul membrilor consiliului local stabilit pentru fiecare unitate
administrativ-teritoriald in parte.
(2) Prefectul ii comunicd secretarului general aL unitdlii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale data gi ora stabilite pentru qedinJa privind ceremonia de

constituire a consiliului local, la care participd prefectul, subprefectul sau un
reprezentant al instituliei prefectului desemnat prin ordin de cdtre prefect. in
situalii motivate, prefectul poate comunica o altd dati gi o altd o16.

(3) Secretarul general al unitdlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunicd
consilierilor locali ale ciror mandate au fost validate data gi ora gedintei privind



ceremonia de constituire convocatd de prefect, care are loc la sediul consiliului
local.
(a) $edinta pentru ceremonia de constituire este condusd de cel mai in vdrsti
consilier local al cdrui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri
consilieri locali ale c[ror mandate au fost validate.
(5) Consilierii locali ale cdror mandate au fost validate depun urmdtorul
jurdmdnt in limba romdnd ,,Jur sd respect Constitufia gi legile ldrii Si sdfac, cu

bund - credinld, tot ceea ce std in puterile gi priceperea mea pentru binele
locuilorilor comanei Alunu, jadelul Vdlceu Aga sd tmi ajute Dumnezeu!",in
cadrul gedinfei privind ceremonia de constituire a consiliului local.
(6) in cantl in care numdrul consilierilor locali care au depus jurdm6ntul in
condiliile alin. (5) este mai mic decdt primul numdr natural strict mai mare decdt
jumitate din numdrul membrilor consiliului local, prefectul convoacd consilierii
locali pentru o a doua gedintd privind ceremonia de constituire in termen de 20

de zile de la data primei gedinle.

(7) in cadrul celei de a doua gedinJe pot depune jurdmdntul consilierii locali
validaJi care au absentat de la prima gedinta gi supleantii ale ciror mandate au

fost validate in condiliile art. 119 din OUG57/2019 privind codul administrative

9i consilierii locali validafi in,conditiile art. 3 alin. (6) li (7) il care nu au fost

convocaJi la pima gedinji de constituire a consiliului local.
(8) Prin excepfie de la dispoziliile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu

a putut depune jurdmdntul, ca urmare a absenfei pentru motive temeinice, poate

depune jurdmdntul in cadrul ilrimei gedinfe a consiliului local. Sunt considerate

motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovediti prin certificat
medical, ori situalii pregum deplasarea in strdinitate in interes de serviciu,
evenimente de fod6 nIajor6, cum ar fi inundafii 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 jurdmOntul

nici in cea de a doua gedinta privind ceremonia de constituire ori in condiliile
prevdzute la alin. (8) sau care refuzi sI depun[ jurdmdntul este considerat
demisionat de drept.
(10) Locurile consilierilor locali declarati aleqi ale c[ror mandate nu au fost
validate sau care sunt considerali demisionati de drept gi care nu pot fi
completate cu suplean[i se declar[ vacante prin ordin al prefectului in termen de

5 zile de la prima gedin{d ordinard a consiliului local

ART. 6 Jurimintul

(1) Consilierii locali alegi al ciror mandat a fost validat depun urmitorul
jurdmdnt in limba rom6ni: ,rfur sd respect Constitulia gi legile ldrii gi sd fac,
cu bund - credinld, tot ceea ce std in puterile gi priceperea mea pentru binele
locuitorilor comunei Alunujudelul Vfrlceu Aga sdimi ajute Dumnezea!".



(2) Formula religioasd de incheiere va nespecta libertatea convingerilor
religioase, jurdmdntul putdnd fi depus gi fbrd formula religioasd. Jurdmdntul se

imprimi pe un formular special gi se semneazd, in dou6 exemplare, de fiecare
ales local.

(3) Un exemplar al jurdmdntului se pdstreazd,la dosarul de constituire, iar al
doilea se inmdneazi consilierului local ales. Dosarul de constituire se pistreazd
de cdtre secretarul general al comunei Alunu.

ART. 7. Declararea consiliutui local ca legal constituit

(l) Consiliul local este legal constituit dacd num6rul consilierilor locali care au

depus jurimdntul este mai mare decdt primul numir natural strict mai mare
decdt jumitate din numirul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. ll2
din OUG 5712019 privind codul administrativ.
(2) Data constituirii consiliului local este considerati data desf[gur[rii primei
gedinfe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a

doua, dupd caz.
(3) in termen de 3 zile de la data'constituirii consiliului local, in conditiile alin.
(4)Prefectul egrite un ordin privind constatarea indeplinirii condifiilor legale de

constituire a consiliului local, care se comunic[ secretarului general al comunei
Alunu gi se aduce la cunogtin{d publicd.
(5) in situafia in care consiliul local nu este legal constituit in condiliile alin. (1),
in termen de3 zile de la implinirea termenului prevdzut la art. 116 alin. (6)
prefectul emite un ordin privind constatarea neindeplinirii condiliilor legale de

constituire a consiliului local, in care se menfioneazd, motivele neconstituirii
acestuia. '

(6) Ordinul prefectului previzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dac6
este cazul, gi situaliile in care este necesard validarea mandatelor supleanJilor.
Ordinul prefectului care cuprinde situaliile in care este necesard validarea
mandatelor supleantilor se comunicd judecdtoriei in a cdrei razd teitoriald se

afli circumscripfia electorald pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice
qi organizatiilor cetitenilor apartindnd minoritdlilor nafionale care au propus
candidati gi secretarului general al comunei Alunu.

ART. 8. Validarea mandatelor supleanfilor in cadrul procedurii de
constituire a consiliului local

(1) Mandatele supleantilor sunt validate de judecdtoria in a cirei razdteritoiald
se afl6 circumscriptia electorali pentru care au avut loc alegeri, in procedurd
necontencioasE, prin incheiere pronuntatd in camera de consiliu, frrd a fr
aplicabild procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanlilor
se realizeazdin condiliile art. 114 alin. (2), cu respectarea prevederilor legii
privind alegerea autoritdlilor administra[iei publice locale in situatia in care
consilierul local declarat ales se afld in una dintre urmitoarele situalii:



a) nu este validat caurmare a neindeplinirii condiliilor prevdzute la art. 114 alin.
(2);
b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 116 alin. (9).
(2) in cazltil previzut la alin. (l) lit. a), mandatele supleantilor sunt validate in
termen de 10 zile de Ia data rdm6nerii definitive a incheierii de invalidare a

mandatului consilierului local declarat ales.

(3) in cantl prevdzut la alin. (1) tit. b), mandatele supleanJilor sunt validate in
termen de 10 zile de la comunicarea ordinului prefectului prevdzut la art. 118

alin. (5).
(4) Supleantii au obligafia transmiterii cdtre secretarul general al

unitSliilsubdiviziunii administrativ-teritoriale a documentelor doveditoare
pentru indeplinirea condiliilor prevdntte la art. 114 alin. (3) cu cel pufin 7 zile
inainte de implinirea termenului prevdzltrt la alin. (2) sau (3), dupi caz, pentru

care li se elibereazd o confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea

documentelor cdtre secretarul general al unitilii/subdiviziunii adminisfrativ -
teritoriale este termen de decddere, caz in care secretarul general al
unitS[iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale transmite judecitoriei
documentele care i-au fost puse la dispozilie tnduntrul acestui termen, precum gi

o adresd de informare prin c4re propune validarea supleantilor care au depus

documentele -prevdntte la art. ll4 alin. (2) sau, dupi caz, invalidarea
supleantilor care nu au depus aceste documente.
(5) Secretarul general al unitdlii/subdiviziunii administrativ - teritoriale
transmite judecdtoriei documentele doveditoare pentru indeplinirea condiliilor
previzute la art. 114 alin. (2) lit. a) - d) cu cel puJin 7 zile inainte de implinirea
termenului prevdzut la alip. (2) sau (3), dupd caz.
(6) Supleantul al cdrui'mandat a fost validat in condiliile prezentului articol
depune jurdmdntul in a doua gedintd privind ceremonia de constituire a
qonsiliului tocct prevdeutF, le art. tt6 sau in priccra qedinta a consiliutui tocat,
dupi caz.'
(7) Prevederile alin. (6) se aplicd in mod corespunzdtor supleantului declarat
ales al cdrui mandat a fost invalidat de judecltoria competentd, in primi
instantd, dar care a fost validat prin hot[rArea tribunalului.
(8) Supleantul al c6rui mandat a fost validat, care nu depune jurdm6ntul in
condiliile alin. (6) sau, dupd caz, alin. (7) ori care refuzd sd depund jur[mdntul,
este considerat demisionat de drept.
(9) Prevederile art. 118 alin. (3) se aplic[ in mod corespunzdtor.

ART. 9 Organizarea alegerilor parfiale

(l) in situalia in care consiliul local nu a fost constituit in condiJiile art. 118,

sunt organizate alegeri pa(iale de completare in condi{iile legii privind alegerea



autorititilor administrafiei publice locale pentru locurile consilierilor locali
declarate vacante potrivit art. 116 alin. (10).
(2) Alegerile previzute la alin. (1) se orgarrizeaz6 in termen de 90 de zile de la
emiterea ordinului prefectului previzut la art. 118 alin. (4), in condiliile legii
privind alegerea autoritdlilor administraliei publice locale. Stabilirea datei
pentru orgarrizarea alegerilor se face de cifre Guvern, la propunerea autoritifilor
cu atribufii in organizarea alegerilor locale pebaza solicitdrii prefectului.

ART. 10 Confirmarea calitifii de membru al partidului politic sau

organizafiei cetifenilor aparlinfind minoritifilor nafionale a candidafilor
declarafi alegi gi a supleanfilor

(1) Partidele politice sau organizafiile cetitenilor apa(indnd minoritdlilor
nafionale confirmi, sub semnitura persoanelor din cadrul conducerilor acestora,

calitatea de membru a consilierilor declarafi alegi gi a supleantilor, in
urmdtoarele condifii:
a) in termen de 3 zile de la incheierea, de citre biroul electoral de

circumscriptie, in condiliile legii privind alegerea autorititilor administra{iei
publice locale, a procesului - verbal privind constatarea rezultatului alegerilor gi

atribuirea mandatelor;
b) in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii prevlzute la art. 114 alin. (5);

c) in termen de 3 zile de la primirea ordinului prefectului prevdzut la art. 118

alin. (5);
d) in termen de 3 zile de la solicitarea secretarului general al
unitifiilsubdiviziunii adrqinistrativ - teritoriale, in situalia vacanfei mandatelor
de consilieri alegi pe liste de candidafi constatati prin hotdrdre a consiliului local
sau prin ordin al prefectului.
(2) Confirmdrile de la alin. (1) sunt transmise, in termenele prevdzute,

secretarului general al unitilii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(3) Secretarul general al unitilii/subdiviziunii administrativ-teritoriale transmite
de indati confirmdrile primite judecitoriei in a c6rei razd teritoriall se afld
circumscriptia electorald pentru care au avut loc alegeri in vederea validirii
mandatelor consilierilor locali declarati alegi, in condiliile art. Il4, sau a

validdrii mandatelor supleanfilor, in condiliile art. 119 sau art. 122.

ART. 11 Validarea mandatelor supleanfilor pe durata mandatului
consiliului local

(l) in caz de vacdnld a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului
consiliului local, mandatele supleanfilor sunt validate in termen de l0 zile de la
data incet[rii mandatului consilierului local, in condiliile art. 204, de cdtre
judecitoria in a cdrei razdtentorialE se afli circumscriptia electorali pentru care

au avut loc alegeri in procedurd necontencioasd, prin incheiere pronuntatd in
camera de consiliu, ftrd a fi aplicabilE procedura de regularizare a cererii.
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validarea mandatelor supleantilor se tealizeazil cu respectarea prevederilor art'

114 alin. (2) si art. l2l uri"- (r1 rit. obligatia

transmiterii cdtre secretarul genera i:t"li",:
teritoriale a documentelor doveditoare lt' a) - o,l

,, c.l pu{in 5 zileinainte de implinirea termenului de 10 zile. Dispozifiile art'

114 alin. (4) - (7) se aplicd in mod corespunzdtor'

(Z) Consilierul locai al c6rui mandat a fost validat pe durata mandatului

consiliului local depune jur6m6ntul in fa{a consiliului local, in termen de 15 zile

de la data la 
"ur. 

,..rltarul gen eral al unitilii/subdiviziunii administrativ -

teritoriale l-a informat cu privire la validarea mandatului s6u'

i mandat a fost invalidat de judecitoria

a fost validat prin hotdrdrea tribunalului

cal, in termen de 15 zile de la data la

alului.

(4) Consiliul local se convoaci in conditiile art. 134 alin' (1) pentru respectarea

iermenului previzut la alin. (2) sau (3), dupi caz'' '- 
fost validat in condiliile alin' (2) sau (3)

I de 15 zile ori care refiizd si depund

de drept, cu exceptia cazului in care se

art. 116 alin. (8).

(6) in caztlin care consilierul local al cinri mandat a fost validat in conditiile

alin. (2) sau (3) se afl6, pe perioada ctlor 15 zilepre"ezu!: de aceste alineate'

i"tr-# dintro situatiile pierre^t. la art. 116 alin' (8), termenul pentm

depunerea jurdmdntul.ri r. irelungeqte pdn6la incetarea acestei sittralii'

CAPIIORGANIZAREACONSILTLUILOCAL

ART. 12. Pregedintele de gedinfi'

(1) Dupe declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sii'

in termenul stabilit prin rJgulamentul de organizare qi funcfionare a consiliului

oadd de cel mult 3 luni, care conduce

adoptatd cu majoritate simP16,

pentru aceastd gedinfi atribufii
de gedinfi
(a) Pregedintele de gedinfS exercitd urmdtoarele atributii principale:
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a) conduce gedinJele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrdri gi anunfd rezultatul
votdrii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivd gi a ablinerilor
numlrate gi evidenliate de secretarul general al unitilii/subdiviziunii
administrativ - teritoriale in procesul verbal al gedintei;

c) semneazi procesul verbal al gedintei;

d) asigurd mentinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare gi

functionare a consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problemd care intrd in competen{a de

solu(ionare a consiliului local;
f) aplic6, dacd este cazul, sanc{iunile prevdzute la art. 233 alin. (1) sau propune

consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupd caz;
g) indeplinegte alte atribulii prev[zute de lege, de regulamentul de organizare gi

functionare a consiliului local sau alte insdrcin[ri date de c6tre consiliul local.

ART. 13 Organirarea comisiilor de specialitate ale consiliului local.

(1) Dupd constituire, consjliul'local igi organizeazd comisii de specialitate,
pe principalele domenii de activitate :

- Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-sociald, buget-
finanfe, administrarea domeniului public qi privat al localitdJii, agriculturd,
gospod[rire comunald, protectia mediului, servicii qi comer,t, formati din 5

consilieri
- Comisia pentru invSlimdnt, culte,sdnitate,cultur6, proteclia sociali,

activitdli sportive qi de agrement, formatd din 3 consilieri.
- Comisia pentru aclministrajia publicd local6, juridic5, apdrarea ordinii si

liniqtii publice,"a drepturilor cetdfenilor, formate din 5 consilieri.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operaliunile desfrgurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de

specialitate, domeniile de activitate in care se pot orgarlriza comisii de

specialitate, numirul gi denumirea acestora, numirul membrilor fiecdrei comisii
gi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecdrui grup de consilieri sau consilieri
independen(i, precum qi componen{a nominald a acestora se stabilesc prin
hotirdre a consiliului local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele
alegeri locale. Numdrul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.
(4) Num6ru1 locurilor ce revine fiecirui grup de consilieri sau consilierilor
independenti in fiecare comisie de specialitate se stabilegte de c[tre consiliul
local, cu respectarea configurafiei politice de la ultimele alegeri locale.
(5) Nominalizarea membrilor fiecdrei comisii se face de fiecare grup de

consilieri, iar a consilierilor independenti de citre consiliul local, avdndu-se in
vedere, de regul6, opfiunea acestora, pregitirea lor profesionald gi domeniul in
care igi desfEqoard activitatea. itt funclie de numdrul membrilor consiliului, un
consilier poate face parte din cel putin o comisie gi din cel mult 3 comisii, dintre
care una este comisia de bazd.



- i ate_'>'' ;_ q -i <'

ART. 14 Atribufiite comisiilor de specialitate'

(1)Comisiiledespecialitate?url,matoareleatribufiiprincipale:
a) analizeaze pro:iectele de hoterari ale consiliuiui-local din domeniul lor de

de hotdr6ri qi asuPra Problemelor

n regulamentul de organiT'ar-e -li.
datJprin hotirdri ale consiliului

ea lor.
cu majoritate simPl6'

ART.15Pregedintelegisecretarulcomisieidespecialitate.

(1) Comisiile de specialitate igi aleg' pri

consilierilor locali ce o compun, cdte un

izele formulate de comisie;
ate de secretar;

itatea comisiei, Prevdzute de

a consiliului sau stabilite de

consiliul local;
g) comunica secretarului general al unitatii/subdiviziunii adminisfiativ-

teritoriale in termen ,"rorrrbil, n*U la finalul fiecdrei luni calendaristice'

i gedinte ale comisiei de specialitate'

poate propune ca la lucrlrile comisiei si
steia, daci apteciazl cd este necesar $l

comisii care exarrlineazl probleme ce

prezinti imPo
(4) Secretarul PrinciPale:

a) efectueazd la gedinle a membrilor

comisiei;
b) num6r6 voturile 9i il inform eaz6 pe pregedinte asupra cvorumului necesar

penm emiterea fieclrui aviz 9i asupra rezultatului vot5rii;



c) asigurd redactarea avizelor, a proceselor - verbale 9i a altor documente

prevdzute de lege;

i; inaeptinegtJorice alte sarcini prevdzute de regulamentul de organizate gi

firnclionare a consiliului local sau insdrciniri stabilite de comisie sau de cdtre

pregedintele acesteia.

ART. 16 Comisiile speciale gi comisiile mixte.

(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analizd 9i verificare

formate din consilieri l,ocali, pe perioadd determinatil,la propunerea unei treimi

din numdrul consilierilor locali in func{ie sau a primarului. componenta,

obiectivele gi perioada de desfEgurare a activitifilor acestora se stabilesc prin

hot6r6re a consiliului local. Membrii comisiei aclioneazd in limitele stabilite

prin hotirdre.

iZ; Comisia de analizd gi verificare prezinti consiliului local ori primarului,

a"pe caz,la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor 9i

verific6rilor efectuate. Rapbnul cuprinde, dacd este cazul, propuneri concrete de

imbundtdfire a activit{ii in domeniul supus analizei sau verificdrii.

(3) Cons'iliite locale pot orgvniza, din proprie iniliativd sau din initiativa

irir1u-t ri, dupd caz,-comisii mixte formate din consilieri locali, functionari

publici gi alfi specialigti, pe perioadd determinati. Componenta comisiilor

-i"t., obiectivele qi perioada de desfdgurare a activitd{ii acestora se stabilesc

prin hotdrdri ale consiliilor locale. $edin{ele comisiilor mixte sunt publice.

CAPITOLULryryTIDATUL,ROLUL$IATRIBUTIILE, -. CONSILruLUI LOCAL

ART. 17 Mandatul consiliului local.

(l) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in condiliile legii privind

alegerea autoritdlilor administratiei publice locale.

(2) Mandatul consiliului local se exercit6 de la dataLa care consiliul local este

legal constituit pdnd la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.

(:j Uanaatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organici, in caz de

rdzboi sau catastrofd ori alte situalii expres prevdntte de lege atunci cdnd, din

carrzaacestor situalii, nu pot fi organizate alegeri in condiliile alin. (1).

ART. 18 Atribufiile consiliului local.

(1) Consiliul local are iniliativi 9i hotirdgte, in condiliile legii,

problemele de interes local, cu excep{ia celor care sunt date prin

competenla altor autoritili ale administrafiei publice locale sau centrale.

in toate
lege in
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(2) Consiliul local exercitd urmdtoarele categorii de atribu{ii:
a) atribufii privind unitatea adminisfiativ-teritoriale, orgarizarea proprie,
precum gi organizarea gi funclionarea aparatului de specialitate al primarului,
ale institutiilor publice de interes local gi ale societifilor gi regiilor autonome de

b) atribulii privind dezvoltarea economico-sociali gi de mediu a comunei,
oragului sau municipiului;
c) atribu[ii privind administrarea domeniului public Ai privat al comunei,
oragului sau municipiului;
d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atributii privind cooperarea interinstitulionali pe plan intern gi extern.
(3) in exercitarea atributiilor prevdzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobd statutul comunei, oragului sau municipiului, precum gi regulamentul
de organizare gi func{ionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de

resort se aprobd un model orientativ al statutului unit6{ii administrativ-
teritoriale, precum $i un model orientativ al regulamentului de organizare gi

funcJionare a consiliului local;
b) alege viceprimaruVvicepi{marii, din rdndul consilierilor locali, la propunerea

primarului sau a consilierilor locali;
c) aprob6, in ebndiliile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea gi

statul de funcJii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor
publice de interes local, reorganizarea gi statul de funcfii ale regiilor autonome
de interes local, precum gi inhinlarea, reorganizarea sau desfiintarea de societi{i
de interes local gi statul de funcfii al acestora;
d) exercit6, in numele-. unit[fli administrativ-teritoriale, toate drepturile gi

obligafiile ibresprmz6toare participatiilor definute la societiti sau regii
autonome, in condifiile legii;
e) hotdrdgte infiinlarea sau reorganizarea de institulii, senricii publice, societEfi
gi regii autonome, in condifiile legii.
(a) in exercitarea atributiilor previzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprob6, la propunerea primarului, bugetul unitilii adminishativ-teritoriale,
virdrile de credite, modul de utilizare arezewei bugetare gi contul de incheiere a
exercitiului bugetar;
b) aprobd, la propunerea primarului, contractarea gi/sau gararftarea
imprumuturilor, precum 9i contractarea de datorie publicd locald prin emisiuni
de titluri de valoare, in numele unitftii administrativ-teritoriale, in conditiile

c) stabilegte gi aprobd impozitele gi taxele locale, in condiliile legii;
d) aprob[, la propunerea primarului, documentaJiile tehnico-economice pentru
lucririle de investitii de interes local, in conditiile legii;
e) aprobd sftategiile privind dezvoltarea economicS, socialE gi de mediu a

unit6{ii administrativ-teritoriale;
f) asigurd un mediu favorabil infiinfdrii gi/sau dezvoltdrii afacerilor,
prin valorificarea patrimoniului existentn precum gi prin realizarea
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investifii care sd contribuie la indeplinirea programelor de dezvoltare economici
regionald gi locald;
g) asigurd realizarea lucrdrilor gi ia misurile necesare implementirii gi

conformdrii cu prevederile angajamentelor asumate de Romdnia in calitate de

stat membru al Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului gi gospodiririi
apelor pentru serviciile furnizate cetdtenilor.
(5) Dacd bugetul unitSlii administrativ-teritoriale, prevdzut la alin. (4) lit. a), nu
paate fi adoptat dupd doud gedinte consecutive, care au loc la un interval de cel

mult 7 zile, activitatea se desflgoard pe baza bugetului anului precedent pdnd la
adoptarea noului buget, dar nu maitdrzit de 45 de zile de la data publicdrii legii
bugetului de stat tn Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I.
(6) In exercitarea atributiilor prevdzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotdrigte darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in
folosinfi gratuitd a bunurilor proprietate publicl a comunei, oragului sau

municipiului, dup6 caz, precum gi a serviciilor publice de interes local, in
condiliile legii;
b) hot[rigte vdnzarea, dare4 in administrare, concesionarea, darea in folosinJi
gratuitii sau inchirierea bunurilor proprietate privatii a comunei, oragului sau

municipiului, dupd caz,in condiliile legii;
c) avizeazd Sbu aprob6, in condiliile legii, documentafiile de amenajare a

teritoriului gi urbanism ale localitS{ilor;
d) atribuie sau schimbi, in condiJiile legii, denumiri de strdzi, de piefe qi de

orice alte obiective de interes public local.
(7) in exercitarea atributiilor prevdzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asiguri,
potrivit competenfei sale.gi in condiliile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind:
a) educatia;
b) serviciile sociale pentru protecfia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor v6rstnice) a familiei gi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie
sociald;
c) sdndtatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publicd;
h) situatiile de urgentd;
i) protecfia gi refacerea mediului;
j) conservarea) restaurarea gi punerea in valoare a monumentelor istorice gi de

arhitecturd, a parcdrilor, grddinilor publice gi rezerva{iilor naturale;
k) dezvoltarea urban[;
l) eviden[a persoanelor;
rn) podurile qi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilititi publice de interes local;
o) seruiciile de wgent6 de tip salvamont, salvamar gi de prim ajutor;
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p) activitdlile de administrafie social-comunitard;
q) locuinlele sociale gi celelalte unitdli locative aflate in proprietatea unitElii
administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;

r) punerea in valoare, in interesul colectiviti{ii locale, a resurselor naturale de pe

r aza witillii administrativ -teritoriale ;

s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) in exercitarea atribu(iilor prevdzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) sprijinS, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aprobi construirea locuin{elor sociale, criteriile pentru repartizarea
locuinlelor sociale qi a utiliti{ilor locative aflate in proprietatea sau in
administrarea sa.

(9) in exercitarea atribufiilor prevdzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotirdgte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
romdne sau str6ine, in vederea finant6rii gi realiz6rii in comun a unor acfiuni,
lucriri, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotdrdgte, in condiliile legii, infrdtirea comunei, oragului sau municipiului cu
unitnli administrativ-teritoriale din alte ldri;
c) hotdrdgte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit[fi
administrativ-teritoriale din prd sau din strbinitate, precum gi aderarea la
asociafii natiorrale gi intemafionale ale autorititilor administraJiei publice locale,
in vederea promovirii unor interese comune.
(10) in exercitarea atribufiilor prevdzute la alin. (2) lit. a), b) $i d), consiliul
local:
a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de
proprietate sau al celui {e administrare, lucr5rile gi fondurile necesare pentru
reabilitarea, dotarea gi-func(ionarea clidirilor in care igi desfdgoard activitatea
autoritEti sau institufii publice a ciror activitate prezinti un interes local.
Bunurile achizitionate pentru dotiri rim6n in proprietatea unitdtii adminisftativ-
teritoriale;
b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul instituliei sau autoritefi publice
titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrdri de amenajare,
dotare gi intreJinere a clddirilor sau terenurilor aflate in proprietatea publicd sau
privatd a statului, in scopul cregterii nivelului de atractivitate tuistici a unitilii
administrativ-teritoriale, cu condilia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului
sd permitd accesul publicului in spa{iile astfel imbunitifite pe o perioadi de

minimum 5 ani. Bunurile achiziJionate pentru dotdri r[mdn in proprietatea
unitdtii administrativ-teritoriale.
(11) Pentru realizarea atribu{iilor prevdzute la alin. (2) consiliul local poate
solicita informiri gi rapoarte de la primar, viceprimar gi de la conducEtorii
organismelor prestatoare de senricii publice gi de utilitate publicd de interes
local.
(12) Consiliul local hotirigte acordarea unor sporuri gi a altor facilitili, potrivit
legii, personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului gi

serviciilor publice de interes local.
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(13) Consiliul local poate conferi persoanelor frzice romdne sau str6ine cu
merite deosebite titlul de cetitean de onoare al comunei, oragului sau

municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se

stabilesc ai condiliile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte

integranti a statutului unitdtii administrativ-teritoriale.
(14) Consiliul local indeplinegte orice alte atribu{ii, in toate domeniile de interes
local, cu exceptia celor date in mod expres in competen(a altor autoritdli
publice, precum gi orice alte atributii stabilite prin lege.

ART. L9 Institufiile publice de interes local.

(1) Consiliile locale pot infiin{a institulii publice de interes local in principalele
domenii de activitate, potrivit specificului gi nevoilor colectivitefi locale, cu

respectarea prevederilor legale gi in limita mijloacelor financiare de care dispun.
(2) Numirea gi eliberarea din firnc{ie a personalului din cadrul instituliilor
publice de interes local se fac de condu itorii acestora, in condiliile legii.
(3) Numirea, sancfionarea, suspendarea, modificarea gi incetarea raporturilor de

serviciu sau de munc6, dupi caz,'a conduc6torilor institufiilor prevdzute la alin.
(1) se fac de r-lor primar, prin,dispoziTie,in condiliile legii.

ART. 20 Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor
unitifii administrativ - teritoriale

Consilierii locali imputernicili sd reprezinte interesele unitilii administrativ-
teritoriale in societi{i, rggii autonome de interes local gi alte organisme de

cooperare satr partoneriat sunt desemnati, prin hotirire a consiliului local, in
condiliile legii, cu respectarea regimului incompatibilitfiilor aplicabil gi a

configuraliei politice de la ultimele alegeri locale.

ART. 21 Reprezentarea in asociafiile de dezzvoltare intercomunitari gi la
nivelul operatorilor regionali

Comunele, oragele gi municipiile sunt reprezentate de drept in adunirile
generale ale asociaJiilor de dezvoltare intercomunitard gi in adun5rile generale
ale operatorilor regionali gi locali de c[tre primari. Primarii pot delega calitatea
lor de reprezentanfi ai unitdlilor administrativ-teritoriale in adunirile generale
viceprimarilor, administratorilor publici, precum gi oriciror alte persoane din
aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul r:nei institulii publice de

interes local
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CAPITOLUL 4 FTINCTTONAREA CONSILIULUI LOCAL

ART. 22Tipurile de gedinfe ale consiliului local.

(l) Consiliul local se intrunegte in qedinJe ordinare, cel pufin o datd pe lun6, la

convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate intruni gi in pedin{e extraordinare la convocareal

a) primarului;
b) a cel pu{in unei teimi din numdrul consilierilor locali in functie;

c) primarului, ca unnare a solicitirii prefectului, in condiliile prevdzute la art.

257 alin. (2).

ART. 23 Convocarea gedinfelor consiliului local.

(1) Consiliul local se convoac[ dupi cum urmeaz6:

a) prin dispozitie a primarului, in cazurile previzute la art.133 alin. (1), alin. (2)

lit. a) si c);
b) prin convocare semnatd de c[tre consilierii locali care au aceastd inifiativd, in
cazvl prevdzut la art. 133 alin. '(2) lit. b).
(2) Consilierii'locali sunt convocati in scris sau prin mijloace electronice ( fax,

e-mail, aplicatii de mesagerie sau WhatsApp) prin grija secretarului general al

unitilii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel tdrziu in ziua ulterioard
primirii de citre acesta a dispozifiei sau documentului de convocare iniliat de

cel pulin o treime din numdrul consilierilor locali in funcfie.
(3) Data qedintei consiliului local precizatL cu ocazia convocirii este stabilitS,

cu respectareh modului'de calcul al termenelor procedurale, prevdzut de art. 181

din Legea nr. .L341201,0 privind Codul de procedurS civil6, republicatd, cu

modificirile ulterioare, astfel :

a) in termen de 5 zile de la data comunicirii dispoziliei de convocare pentru
gedinfele ordinare;
b) in termen de 3 zile de la data comunicdrii dispozifiei sau documentului de

convocare pentru gedinfele extraordinare.
(4) in caz de forfn majori gi/sau de maximd urgent5 pentru rezolvarea

intereselor locuitorilor comunei, ai oragului sau ai municipiului/subdiviziunii
administrativ - teritoriale ori in alte situalii stabilite de regulamentul de

organizare gi funclionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru gedin{a

exfraordinard, prin excepfie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de indat6.
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmdtoarele informafii
despre gedinta:

a) data, ora qi locul desfrgurdrii;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la disponlia consilierilor locali, potrivit
opJiunilor acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
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e) indicarea comisiilor de specialitate cdrora le-au fost trimise spre avizare

proiectele de hotirdri;
f) invitafia de a formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotdrdri.

(6) Secretarul general al unitdliilsubdiviziunii administrativ - teritoriale

transmite prefectului, sub semndtura sa, eviden{aprezen\ei consilierilor locali la

convocdrile pentru gedinlele care nu s-au putut desflgura din lipsa cvorumului,

in termen de 3 zile de la data convocirii. Evidenfa transmisd prefectului

precizeazii gi situaliile in care, unnare a ultimei absente, a intervenit cazul de

incetare de drept a mandatului previzut la art. 204 alin. (2) lit. e).

(7) in toate canxrle,convocarea se consemneazdinprocesul - verbal al gedintei.

(8) in situalii excepfionale, constatate de cdtre autorit5lile abilitate, precum

epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de

terorism gi alte situalii care fac imposibild prezen\a consilierilor locali la locul

desf[gurdrii gedinlelor consiliului local, gedinlele consiliului sau ale comisiilor

de specialitate se defrgoard prin mijloace electronice. Rezultatele votului vor fi
consemnate de c[tre secretarul general al unititii administrative-teritoriale in

procesul verbal al qedinfei.

(9) $edinfele ordinare qi extraordinare se pot organiza utilizdnd aplicaliile de

mesagerie qi WhatsApp, doar pe perioada instituirii stdrii de urgenlE.

(10) Convocatorul, proiectele de hotir6ri, referatul de aprobare al inifiatorului,
rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum 9i alte

documente prevlrute de legisla$a speciali vor fi comunicate, prin mijloace

electronice. ,
(11) AdoptarEa hotirdrilor se va face prin vot deschis, exprimat electronic.

(12) Nu se vor inilia proiecte de hotirdri cu caracter individual unde este

necesar votul secret al consilierilor locali, pe durata stErii excepfionale.

ART. 24 Ordinea de zi.

(1) Proiectul ordinii de zi se redacteazd de cdtre secretarul general al

unitSlii/subdiviziunii administrativ-teritoriale gi compartimentele de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexi la documentul de

convocane la propunerea primarului sau a consilierilor locali, dupi caz, in
condiliile legii.
(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotirdri
care indeplinesc condiliile prev[zute la aft. 136 alin. (8).

(3) Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local poate cuprinde proiecte de

hotirfiri, cu menfionarea titlului gi a inifiatorului, rapoarte ale primarului, ale

viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale

comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informdri ale conducitorilor
organismelor prestatoare de servicii publice gi de utilitate publicd in unitdlile
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administrativ - teritoriale, dupd caz, precum gi orice alte probleme de interes

local.
(4) Proiectul ordinii de zi a gedintei consiliului local se aduce la cunogtin{i
locuitorilor comunei, ai oragului sau ai municipiuluilsubdiviziunii adminishativ-
teritoriale prin mass-media, prin afigarea pe pagina de internet a unitdfii

administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(5) in comunele, in oraqele sau in municipiile in care cetilenii apadindnd unei

minoritSli nationale au o pondere de peste 20%o dinnumirul locuitorilor, stabilit

la ultimul recensdmdnt, proiectul ordinii de zi se aduce la cunogtin{a publici 9i

in limba minoritdlii nationale respective.
(6) Scoaterea unui proiect de hotdrdre de pe proiectul ordinii de zi se face in
situaJia in care acesta nu indeplinegte condiliile prevdzute la art. 136 alin. (8)

sau numai cu acordul iniliatorului, dacd acesta indeplinegte condi{iile previzute

la art. 136 alin. (8).
(7) Ordinea de zi a gedin{ei se aprobl cu majoritate simpl6, la propunerea

celuilcelor care a/au cerut convocarea consiliului local.
(S) Suplimentarea ordinii de zi se aprobd numai pentru probleme urgente cu

majoritate simpl6.
(9) in cazvl neaprobdrii proiectului ordinii de zi, in condiliile previzute la alin.

(7), nu se a6ord[ indemnizalia cuveniti consilierilor locali pentru gedinfa

respectivd.

ART.25 Proiectele de hotiiffri ale consiliului local.

(l) Proiectele de hotirdri pot fi inifiate de primar, de consilierii locali sau de

cetdteni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul
secretarului general al unitilii/subdiviziunii administrativ-teritoriale gi al

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(2) Proiectele de hotirdri gi referatele de aprobare ale acestora se redacteazdin
conformitate cu normele de tehnici legislativd.
(3) Proiectele de hotirdri ale consiliului local insolite de referatele de aprobare

ale acestora gi de alte documente de prezentare 9i de motivare se inregistreazd gi

se transmit de secretarul general aI unitSliilsubdiviziunii administrativ
teritoriale:
a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
in vederea analizdii gi intocmirii rapoartelor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii gi

intocmirii avizelor.
(4) Nominalizared compartimentelor de resort gi a comisiilor de specialitate

cirora li se transmit proiectele de hotirdri ale consiliului local, precum gi

celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de cdtre primar

impreund cu secretarul general al unitifii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(5) Odatd cu transmiterea proiectelor de hot6rdri se comunicd gi data de

depunere a rapoartelor $i a avizelor, av6ndu-se grij6 ca rapoartele
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compartimentelor de resort sd poatd fi transmise gi comisiilor de specialitate
inainte de pronun{area acestora.
(6) Dupd examinarea proiectului de hotirdre, comisia de specialitate a

consiliului local emite wr aviz cu privire la adoptarea sau, dupi caz, respingerea
proiectului.
(7) Avintl comisiei se transmite secretarului general al unitSliilsubdiviziunii
administrativ-teritoriale, care dispune misurile corespvnzdtoare inaintirii lui
cdtre consilierii locali gi c[tre iniliatori, dupd caz, cel mai tfurziu in ziua gedintei.

(8) Fiecare proiect de hotdrdre inscris pe ordinea de zi a gedinfei consiliului
local este supus dezbaterii numai dacd este insolit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare gi motivare, semnat de

initiator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului
local;
d) alte documente previzute de legislatia speciali.
(9) Secretarul general al unitStiilsubdiviziunii administrativ - teritoriale asigurd
indeplinirea condiliilor de la 'alin. (8) 9i aduce la cunogtinta consiliului local
canil neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.
(10) Rapoartele gi avizele prev[zute la alin. (8) trebuie intocmite in termenul
prevdztrt la alin. (5), dar qu mai tfurziu de 30 de zile de la inregistrarea
proiectelor de hotirdre propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a
gedinfelor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de

la inregistrarea proiectelor de hotdrdre propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii
de zi a gedintblor extrariidinare. in situalia gedinlelor extraordinare convocate de

indat6, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in proceduri de

urgen{6, cel tArziu odati cu proiectul hotlrdrii.
(11) Iniliatorul proiectului il poate retrage sau poate renunfa, in orice moment,
la sustinerea acestuia.

ART. 26 Cvorumul gedinfelor consiliului local.

(1) $edin{ele consiliului local se desfrgoard legal in prezentp majoritdlii
consilierilor locali in funcfie.
(2)Prezenta consilierilor locali la gedintd este obligatorie, cu excepJia cazului in
care acegtia absenteazd motivat. Absen{a este considerati motivati dacd se face

dovada cd aceasta a intervenit din cavza:
a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stiiri de sdndtate pentru care

s-a eliberat certificat de concediu medical;
b) unei deplasdri in strdinitate;
c) unor evenimente de fo4d major6;
d) in cantl decesului sotieilsofului consilierului local sau al unei rude de pdni la
gradul al II - lea a consilierului local ales ori al sotiei/sofului acestuia, inclusiv;
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e) alte situatii
consiliului local.
(3) Consilierul local care

gedinlete consiliului local

previzute in regulamentul de orgarizare 9i funcJionare a

absenteazi nemotivat de doui ori consecutiv la

este sanctionat, in conditiile art. 233 din Codul

Administrativ.
(4) Consilierii locali sunt obliga{i si igi inregistreze prezen\a in evi_denta {inutii

de secretarul general al unitilii/subdiviziunii administrativ - teritoriale.

(5) Consilierul local care nu poate lua parte la gedinli este obligat sd aducd

""rarta 
situalie la cunoqtinfa secretarului general al unitaliilsubdiviziunii

administrativ - teritoriale.

ART. 27 Desfiigurarea gedinfelor consiliului local.

(l) $edintele consiliului local sunt publice'

izi c.o"ierul public al gedinlelor consiliului local este dat de:

";'....ru1 
celor inrcresaii, ln condiliile legii, la procesele - verbale ale gedinlelor

consiliului local;
b) accesul celor interesati,
hot6rdrile consiliului local,
motivare a acOstora;

c) posibilitatea cetatenilor cu domiciliul sau regedinJa in unitatea/subunitatea

administrativ-teritoriald respectivd de a asista la gedinlele consiliului local $i/sau

a. ; f" urmdri pe internei, in condiliile regulamentului de orgatizarc 9i

funcJionare a consiliului local.
(3) Lucrlrile gedinfelor Se desflgoard in limba romdn6. ln consiliile locale in

care consilieiii locati apartindnd unei minoritili nationale reprezintd cel pu[in

20yo din numirul total, la gedinlele consiliului local se poate folosi 9i limba

minoritfiii na{ionale respective. i" aceste cazrxr se asigur6, prin gnJa

primarului, traducerea d limba romdn6. in toate cazttile, documentele

| , iedinlelor de consiliu local se intocmesc ai se aduc la cunogtinti publicd irir

limba romdn6.
() La lucririle consiliului local pot asista gi lua cuvdntul, fere drept de vot,

irlfectul, pregedintele consiliului judefean sau reprezentanfii acestora, deputa{ii

gi senatorii, minigtrii gi ceilalli membri ai Guvernului, secretarii 9i subsecretarii

de stat, conducdtorii serviciiior publice deconcentrate ale ministerelor 9i ale

celorlalte organe centrale, conduc[torii compartimentelor de resort 9i

conducitorii o:rganismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publicd

din unitilile adtinistrativ-ieritoriale, in problemele ce privesc domeniile lor de

,..porrr"bilitate, pfecum gi alte persoane interesate, in condifiile prevdzute in

regulamentul de organizare gi functionare a consiliului local-

(5) Dezbat.r." prolrctului de hotirdre sau a problemelor se face, de regul6, in

ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de n aprobati in conformitate cu

prevederile prezentului cod gi ale regulamentului de organizare qi functionare a

consiliului local.

in condiliile legii, la proiectele de hotdriri, la
precnm qi la instrumentele de prezentare 9i de



(6) Pregedintele de gedintd este obligat sd asigure luarea cuvdntului de cdtre
inifiator pentru susfinerea proiectului de hotdrdre ori de cdte ori acesta o solicitd,
precum gi de citre delegatul sdtesc, dupd caz.
(7) Consilierii locali particip[ la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvdnt.
Consilierii locali sunt obligati ca in cuvdntul lor sd se refere exclusiv la
problema care formeazd obiectul dezbaterii.
(8) Pregedintele de gedinfd are dreptul sd limiteze durata lu[rilor de cuvdnt, in
funcfie de obiectul dezbaterii. in acest scop el poate propune consiliului local
spre aprobare timpul alocat hecdrui vorbitor, precum gi timpul total de

dezb aterc a proiectului.
(9) Pregedintele de gedintd permite oricdnd unui consilier local sd rdspundd intr-
o problemi de ordin personal, in probleme previzute de regulamentul de

orgarizare gi funcJionare a consiliului sau atunci cdnd a fost nominalizat de un
alt vorbitor.
(10) Pregedintele de gedin{d sau reprezentantul oricdrui grup de consilieri locali
poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discufia consiliului
local. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului, iar discu(iile se

sisteazd dacdpropunerea este adoptati cu majoritate simpl6.
(l l) Este interzisd adresarea de insulte sau calomnii de cdtre consilierii locali
prezen{i la gedinfd, precum gi dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in
sal6.
(12) Asupra proiectelor de hotirdri au loc dezbaten generale $i pe articole,
consilierii locali, precum gi ieilalfi inifiatori prezen[i la gedinfi putdnd formula
amendamente de fond sau de formd. Amendamentele se supun votului
consiliului local in ordinep in care au fost formulate.
(13) Sinteza dezbateriloi din gedintele consiliului local, precum gi modul in care
gi-a exercitat votul fiecare consilier local in parte se conserlneazd intr-un
proces-verbal, semnat de pregedintele de gedinti gi de secretarul general al
unitiitii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(14) Pregedintele de gedinfi, impreunl cu secretarul general al
unitifii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ili asum6, prin semndturd,
re sponsabilitatea veridicit5lii celor consemnate.
(15) La inceputul fiecirei gedinJe, secretarul general al unitdliilsubdiviziunii
administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al gedin{ei
anterioare. Consilierii locali gi primarul au dreptul ca, in cadrul gedinlei curente
a consiliului local, sd conteste con{inutul procesului-verbal gi sd ceard
men{ionarea exactd a opiniilor exprimate in gedinta anterioari.
(16) Procesul-verbal semnat de pregedintele de gedinti qi de cdtre secretarul
general al unitafi/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum qi documentele
care au fost dezbdtute in gedinJa anterioard se depun intr-un dosar special al
gedintei respective, care se numeroteazd gi se sigileazi de pregedintele de
gedinta gi de secretarul general al unitilii/subdiviziunii administrativ-teritoriale,
dupd aprobarea procesului-verbal sau de cdtre persoana cu atributii in acest
sens, desemnatd in conditiile legii.



(17) in termen de 3 zile de la data aprobdrii procesului-verbal al gedinlei,

secretarul general al unitilii/subdiviziunii administrativ-teritoriale afiseazd La

sediul primdriei 9i publiel pe pagina de internet a unitifii/subdiviziunii
administrativ - teritoriale o copie a procesului-verbal al gedintei.

ART. 28 Adoptarea hotiririlor consiliului local.

(1) in exercitarea atribu{iilor ce ii revin, consiliul local adoptii hotir6ri, cu

majoritate absolut6 sau simpld, d'upd caz.

(2) Prin excepJie de la prevederile alin. (1), hot6rdrile privind dobindirea sau

instr[inarea dreptului de proprietate in caztl bunurilor imobile se adoptE de

consiliul local cu majoritatea calificat6 definiti la art. 5 lit. dd), de doud treimi
din numirul consilierilor locali in functie.
(3) Se adoptd cu majoritatea absolutii previzuti la art.5 lit. cc) a consilierilor
locali in functie urmitoarele hotEr6ri ale consiliului local:
a) hotirdrile privind bugetul local;
b) hotnrdrile privind contractarea de imprumuturi, in condi{iile legii;
c) hotdrdrile prin care se stabilgsc impozite gi taxe locale;
d) hotdrdrile privind participarealaprograme de dezvoltare judeteand, regionali,
zonald sau de cooperare transfrontalierS;
e) hotirdrile privind organizarca qi dezvoltarea urbanisticd a localitifilor gi

amenaj area teritoriului ;

f) hotdrdrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritili publice, cu
persoane juridice romdne.sau shline;
g) hotir6rile privind adfirinistrarea patrimoniului;
h) hotdrdrile privind exercitarea atribufiilorprevEzute la art. 921'

i) alte hotirdri necesare bunei funcliondri a consiliului local, stabilite prin legi
speciale sau regulamentul de organizare gi funcfionare a consiliului local.
(4) Votul consilierilor locali este individual gi poate fi deschis sau secret.
(5) Votul deschis se exprimd prin oricare din urmdtoarele modalitili:
a) prin ridicarea mdinii;
b) prin apel nominal, efectuat de preqedintele de gedin[6;

c) electronic.
(6) Consiliul local poate stabili ca unele hot[rdri sd fie luate prin vot secret.

Hot[r0rile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna
prin vot secret, cu excepfiile prevdzute de lege.
(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(8) Redactarea buletinelor de vot frebuie sd f,re fErd echivoc. Pentru exprimarea
op{iunii se folosesc, de regul6, cuvintele da sau nu.
(9) Buletinele de vot se introduc intr-o umi. La numdrarea voturilor nu se iau in
calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimatd opfiunea consilierului local
sau au fost folosite ambele cuvinte previzute la alin. (8).
(10) Abtinerile se numiri la voturile impotrivd.
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(11) Dacn pe parcursul desflgur6rii gedinfei nu este intruniti majoritatea legali
necesard pentru adoptarea proiectului de hotdrdre, pregedintele de gedinfi amdni
votarea pend la intrunirea acesteia.
(L2)Dacdin urma dezbaterilor din gedinfa consiliului local se impun modificdri
de fond in con(inutul proiectului de hotdrdre, la propunerea primarului, a

secretarului sau a consilierilor locali gi cu acordul majorititii consilierilor locali
prezen\i, pregedintele de gedinta retransmite proiectul de hotirdre, in vederea
reexamin5rii de cdtre iniJiator gi de cdtre compartimentele de specialitate.
(13) Proiectele de hotdrdri respinse de consiliul local nu pot fi readuse in
dezbaterea acestuia in cursul aceleiagi gedinfe.

ART.29 Semnarea gi contrasemnarea hotiririlor consiliului local

(1) Dupd desfdgwarea gedinfei, hotdrdrile consiliului local se semneazd de cdtre

pregedintele de gedinfi gi se contrasemneazd, pentru legalitate, de citre
secretarul general al unitiilii/subdiviziunii administrativ - teritoriale.
(2) in cantl in care pregedintele de gedin(5 refiiz5', in scris, sd semneze,
hotdr6rea consiliului local se semneazd de cel putin 2 consilieri locali dintre cei
care au participat la gedinf6. Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se

stabilegte prin'regulamentul de organizare Si functionare a consiliului local.
(3) Secretarul general al unit5lii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu
contrasemneazdhotdrfirea in cazlil in care considerd cd aceasta este ilegal6. in
acest caz,inurmltoarea gedinp a consiliului local, depune in scris gi expune in
fata acestuia opinia sa motivati, care se consemneazd in procesul-verbal al
gedinfei.

ART. 30 Funcfionarea comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate lucreazd, in plen gi delibereazd cu votul majoritd{ii
simple a membrilor lor.
(2) Participarea membrilor comisiei la gedintele acesteia este obligatorie. Dacd
absenfele continud, fdrd a fi motivate, pregedintele comisiei poate propune
consiliului local aplicarea sancfiunilor prevdzut e la art. 233 .

(3) Comisia poate invita sd participe la qedinlele sale specialigti din cadrul
aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sd

participe la gedin{ele comisiei gi initiatorii propunerilor ce stau labaza lucr6rilor
comisiei. Comisia poate invita gi alte persoane care sd participe la dezbateri.
(a) $edintele comisiei de specialitate sunt, de reguld, publice.
(5) Comisia poate'hotirt ca unele qedinJe sau dezbaterea unor puncte de pe

ordinea de zi sd se desfdgoare cu ugile inchise.
(6) Convocarea pedinlelor comisiei se'face de cdtre pregedintele acesteia cu cel
pulin 3 zile inainte sau de indatd, in situalia gedinfelor convocate in condifiile
art. 134 alin. (4).



(7) Ordinea de zi se aprobi de comisie la propunerea pregedintelui. Oricare
dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordineade zi a unor probleme.
(8) $edintele comisiilor de specialitate se desf[goard inaintea gedintelor

consiliului local, atunci cdnd ordinea de zi a gedin(ei acestuia cuprinde sarcini
sau proiecte de hotdrdri asupra cdrora i se soliciti avinrJ.
(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotirdri sau a celorlalte probleme
rcpartizate comisiei de cdtre secretarul general al unitiilii/subdiviziunii
administrativ - teritoriale, pregedintele acesteia desemneazd tn consilier local
care prezint6 in cadrul gedinlei proiectele gi, dupd caz, celelalte probleme aflate
pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de initiator.
(10) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in
conformitate cu alin. (9) intocmeqte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei,
pe baza amendamentelor gi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care

au fost aprobate cu majoritateavoturilor consilierilor locali prezenfi.
(11) Avizele tntocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesard, atAt

amendamentele gi propunerile acceptate, cdt gi cele respinse.
(I2) Avizele intocmite srpt prezentate secretarului general al
unitdfiilsubdiviziunii administrativ - teritoriale, care asiguri fiansmiterea
acestora cltre.cdnsilierii locali, cel mai tdrziuinainte de aprobarea ordinii de zi.
(13) Votul in comisii este, de reguld, deschis. in anumite situalii comisia poate

hotdri ca votul s[ fie secret, stabilind, de la caz la caz, gi modalitatea de

exprimare a acestuia
(14) Lucririle gedinfelor comisiei se consemneazi, prin grrja secretarului
acesteia, intr-un proces - verbal. Dupd incheierea gedinfei, procesul - verbal este

semnat de cdtre preqedint6le gi secretarul comisiei.
(15) Pregedintele poate incuviinfa ca procesele - verbale ale gedin{elor sd fie
consultate de alte persoane interesate care nu au participat la gedin16, cu
exceptia proceselor - verbale intocmite in gedintele ale ciror lucrdri s-au
desf[gurat cu ugile inchise.

ART. 31 Delegatul sltesc.

(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alegi in consiliile locale sunt
reprezentali la gedintele consiliului local de un delegat sdtesc. Delegatul sdtesc

este asimilat alegilor locali.
(2) Delegatul sitesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, in termen
de 2O de zile de la data constituirii acestuia, de o adunare siteascd, convocat6 de
primar cu cel pulin 15 zile inainte gi desflgurati in prezentp primarului sau a
viceprimarului gi a secretarului general al unitdtii administrativ - teritoriale.
(3) Alegerea delegatului sdtesc se facg cu majoritatea voturilor celor prezenti la
aceastd adunare, consemnatd intr-un proces - verbal care se prezintil in prima
gedinl5 a consiliului local. La adunarea sdteascd pot participa toti cetifenii cu
drept de vot din satul respectiv.

24



(4) incetarea de drept a mandatului delegatului sdtesc are loc in urmitoarele
situalii:
a) demisie;
b) validarea, in calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul in
satul al cdrui delegat este;

c) schimbarea domiciliului int-un alt sat, inclusiv ca urrnare a reorgarizdrii
unitalii administrativ - teritoriale respective ;

d) condamnarea, prin hotirdre judecdtoreascd rimasi definitivd, la o pedeapsd
privativi de libertate, indiferent de modalitatea de individualiz,are a pedepsei;
e) punerea sub interdiclie judec[toreascd;
f) pierderea drepturilor electorale;
g) deces.
(5) In situaliile prevdzute la alin. (4) se alege un nou delegat sdtesc, cu
respectarea prevederilor alin. (1) - (3), care se aplicd in mod corespunzitor.
(6) Adunarea sdteascd, convocatd de citre primar, poate hotdri oricdnd
eliberarea din functie a delegatului sdtesc Ai alegerea, in termen de 20 de nle de

la eliberare, a unei alte persoane in aceasti functie, in condiliile alin. (2) care se

aplicd in mod corespunzdtor.
(7) La discutarpa problemelol privind satele pe care le reprezintS, delegatii
sdtegti sunt invitafi in mod obligatoriu. Delegatii sdtesti au dreptul de a se

exprima cu privire la problemele discutate, opinia acestora fiind consemnatd in
procesul - verbal al gedinfei.

CAPTTOLUL Y DTZOLVAREA CONSTLTLUr LOCAL

ART.32 Situafiile de dizolvare a consiliului local.

(1) Consiliul local se dizolvd de drept sau prin referendum local. Consiliul local
se dizolvi de drep:
a) in caztl in care acesta nu se intrunegte cel putin intr-o gedinf[ ordinari sau
extraordinari, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, degi a fost
convocat conform prevederilor legale;
b) in cazltil in care nu a adoptat nicio hotlr6re in 3 gedinfe ordinare sau

extaordinare tinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;
c) in caztil in care numirul consilierilor locali in funcfie este mai mic decit
jum[tatea numirului membrilor consiliului local gi nu a putut fi completat cu
supleanfi in condiliile art. 122.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al unitdlii/subdiviziunii
administrativ - teritoriale, prefectul sau orice alti persoani interesati sesizeazi
instanfa de contencios administrativ cu privire la cazttile prev6zute la alin. (l).
Instanta analizeazi situalia de fapt 9i se pronuntd cu privire la dizolvarea
consiliului local. Hotirdrea'instantei este definitivd gi se comunicd prefectului.
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ART. 33 Referendumul local.

(1) Consiliul local poate fi dizolvatprin referendum local, orgarizatin condiliile
legii. Referendumul se orgarizeazd ca urmare a cererii adresate in acest sens
prefectului de cel putin 25Yo din numdrul cet6tenilor cu drept de vot inscrigi in
Registrul electoral cu domiciliul sau regedinta in unitatea administrativ
teritorialS.
(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat labaza acesteia, numele gi prenumele,
data gi locul nagterii, seria gi numdrul buletinului sau ale cdrfii de identitate gi
semndtura olografr ale cetiJenilor care au solicitat organizarea referendumului.

ART. 34 Organirlrrea referendumului local.

(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportd din bugetul
unitiilii administrativ - teritoriale.
(2) Referendumul local este organizat de cdtre o comisie numiti prin ordin al
prefecfului, compusd dintr-un reprezentant al prefecfului, cdte un reprezentant al
primarului, al consiliului local gi al consiliului judeJean $i un judecitor de la
judecitoria in a cdrei razd, teitoriali se afl6 unitatea administrativ - teritoriale in
catz6. Secrefiriatul comisiei este asigurat de institulia prefectului.
(3) Referendumul local este valabil dacd s-au prezentat la urne cel pufin 30%
din numdrul total al locuitorilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu
domiciliul sau regedinta in unitatet administrativ - teritoriala. Activitatea
consiliului local inceteazd inainte de termen dacd s-au pronunJat in acest sens
cel pu{in jumdtate plus ruru din numirul total al voturilor valabil exprimate, iar
rezultatul referendumului a fost validat in condiliile legii.

ART. 35 Organizarea alegerilor dupi dizolvarea consiliului local sau dupi
validarer rezultatului referendumului.

(1) in termen de maximum 90 de zile de la rdmdnerea definitivd a hotiirarii
judeciloreqti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dup[ caz, de
la validarea tezultat.tlui referendumului se organizeazd" alegeri pentru un nou
consiliu local.
(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de
c[tre Guvern, la propunerea autoritdfilor cu atributii in organizarea alegerilor
locale, pe baza solicitdrii prefectului.

ART. 36 Rezolvarea treburilor publice curente in cazul dizolvirii
consiliului local.

(1) Pdnd la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenta acestuia,
secretarul general al unitdliilsubdiviziunii administrativ - teritoriale rezolvd



problemele curente ale comunei, oragului sau municipiului, cu respectarea
competen{elor gi atribu{iilor ce ii revin, potrivit legii.
(2) in situalia excep{ionali in care consiliul local a fost dizolvat in condifiile art.
143, primarul se afl6 in imposibilitatea exercitiirii atributiilor sale ca urmare a
incetdrii sau suspenddrii mandatului sdu ori a altor situalii prevdzute de lege, iar
functia de secretar general al unitdlii/subdiviziunii administrativ - teritoriale este
vacanti, prefectul numepte prin ordin o persoand prin detagare, in condiliile
p44ii a VI - a titlul II, care sd exercite atribufiile de secretar general al
unit5lii/subdiviziunii administrativ - teritoriale pentru a rezolva problemele
curente ale comunei, oraqului sau municipiului, pand h ocuparea funcfiei
publice de conducere de secretar general al unitiitii/subdiviziunii administrativ -
teritoriale in condiliile legii.
(3) Persoana desemnati potrivit prevederilor alin. (2) bebuie si indeplineascd
condiliile de studii qi vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea
functiei de secretar general al unitiiJii/subdiviziunii adminisfrativ - teritoriale
prevdztrte la titlul VII al prezentei pa4i gi la partea a VI - a titlul II.
( ) in situalia prev[zutd la alin. (2), prin exceptie de la prevederile pnrfii a VI - a
titlul II din prezentul cod, concursul pentru ocuparea funcfiei publice de
conducere de secretar general,al comunei, al oragului sau al municipiului, dupd
caz, se organizeazd de institutia prefectului.
(5) Numirea in functia de secretar general al comunei, al oragului sau al
municipiului, dupd caz, se face, in situalia prevdzutii la alin. (2) sau in situalia in
care procedura de organizaie a concursului a fost demaratd anterior situaliei
excepfionale prevlzute la alin. (2), de citre prefect, daci nu a incetat situafia
care a determinat imposibjlitatea exercitdrii atributiilor de c6tre primar.

I

CAPITOLT]L VI MANDATT]L DE ALES LOCAL

ART. 37 Mandatul alegilor locali

Mandatul primarului, consilierului local, pregedintelui consiliului judetean gi al
consilierului judetean este de 4 ani gi se exerciti in condifiile legii.

ART. 38 Condifii speciale de exercitare a mandatului alegilor locali

(l) Consiliul local sau consiliul judefean, primarul, precum gi pregedintele
consiliului jude{ean alegi in cursul unui mandat, ca urmare a dizolv5rii
consiliului local sau jude(ean, respectiv a vacan{ei funcfiei de primar ori de
pregedinte al consiliului judelean, incheie mandatul precedentei autoritdli a
administratiei publice locale
(2) Consiliul local sau consiliul jude{ean, precum gi primarul sau pre$edintele
consiliului judetean, alegi in urma orgarizdni unor noi unitili administrativ-
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teritoriale, igi exerciti mandatul numai pane la orgartizarea urmbtoarelor alegeri

locale generale.

ART. 39 Suspendarea mandatului de consilier local

(1) Mandatul de consilier local, respectiv de consilier jude{ean se suspendi in
urmdtoarele situalii:
a) a fost dispusd mdsura arestdrii preventive;
b) a fost dispusd mdsura arestului la domiciliu;
c) a fost insircinat de cltre consiliul din care face parte, de citre Guvern sau de

c[tre Parlament cu exercitarea unei misiuni in fard sau in striinitate.
(2) Misurile previzute la alin. (l) lit. a) 9i b) dispuse in condifiile Legii nr.

135120t0, cu modificlrile gi completirile ulterioare, se comunicd de indatd de

cite instanla de judecatd prefectului care, prin ordin, in termen de maximum 48

de ore de la comunicare, constati suspendarea mandafului.
(3) Documentele corespunzitoare situa(iei prevdzute la alin. (1) lit. c) se

comunicd de citre emitent, in termen de 5 zile lucrdtoare de la desemnare,

secretarului general al unitilii/subdiviziunii administrativ - teritoriale gi

primarului, respectiv pregedi4telui consiliului jude{ean, iar in prima gedinti
ulterioard comunicdrii consiliul local, respectiv consiliul jude{ean, dupd caz, ia

act de aceasti situalie, prin hotirdre.
(4) Suspendarea dureazd pane la incetarea situaJiei previzute la alin. (l).
(5) Ordinul de suspendare eniis pentru situaliile prevdzute la alin. (1) lit. a) gi b),

respectiv hot6r6rea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in
condiliile alin. (1) lit. c) se comunici de indati consilierului local, respectiv
consilierului -jude[oan,''in termen de maximum 48 de ore de la emiterea

ordinului, respectiv hotlrdrii consiliului, dupd caz.

(6) in caztl in' care fa[6 de consilierul local, respectiv consilierul judetean al

cdrui mandat a fost suspendat in conditiile alin. (1) lit. a) 9i b), a fost dispus6
clasarea ori renuntarea La urmdrirea penali sau instanta judec6toreasc[ a dispus
achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul la despdgubiri, in
condiliile legii.

ART.40 incetarea mandatului de consilier local.

(1) Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier jude{ean inceteazdla
data declardrii ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judetean inceteazd de

drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urm6toarele caasn:
a) demisie;
b) constatarea gi sanctionarea, in condiliile Legii nr. 176/2010, cu modificirile
gi completirile ulterioare, a unei stdri de incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o altd unitate administrativ - teritoriale, inclusiv
ca unnare a reorganizdrii acesteia;
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d) tipsa nemotivatd de la mai mult de 3 gedinte ordinare gi/sau exftaordinare
consecutive ale consiliului, desftgurate pe durata a trei luni calendaristice;

e) lipsa nemotivati de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni
calendaristice, care determini imposibilitatea desf[gurdrii, in condiliile legii, a
gedin{elor ordinare gi/sau extraordinare;
f) imposibilitatea exercitlrii mandatului pe o perioadd mai mare de 6 luni
consecutive, cu excep(ia cazurilor prevdzute de lege;
g) condamnare\ prin hotdrdre judecdtoreascd rdmasd definitiv[, la o pedeapsd

privativd de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executirii
pedepsei;
h) punerea sub interdictie judecdtoreascd;

i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calitSlii de membru al partidului politic sau al organizaliei
minoritSlilor nafionale pe a cirei listd a fost ales;

k) condamnarea prin hotirdre judecitoreascd rimasd definitivd pentru sdvdrgirea

unei infrac{iuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul c[ruia a fost

ales, indiferent de pedeapsa aplicati gi de modalitatea de individualizare a

executdrii acesteia;
l) deces. , ;

(3) Data incefirii de drept a mandatului, in cazvrile enumerate la alin. (2) lit. a),

c) - f) $i l), este data apariliei evenimentului sau a implinirii conditiilor care

determind situalia de incetare, dupd caz.
( )Data incetdrii de drept a inandatului, in canil previzut la alin. (2) lit. b), in
situafia in care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de

incompatibilitate nu a fpst contestati, este data expirSrii perioadei in care

consilierul lobal, respectiv consilierul judetean, dupd caz, are dreptul sE conteste

raportul de evaluare, in condiliile Legii nr. 17612010, cu modific6rile gi

completErile ulterioare.
(5) Data incetirii de drept a mandatului in caztil prevdzvt la alin. (2) lit. j) este

data comuniclrii citre prefect, secretarul general al unit{iilsubdiviziunii
administrativ - teritoriale gi cltre consilierul local, a hotirdrii forului competent
sd decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizafiei
cetdtenilor apartindnd minoritdlilor na[ionale pe a cirei listd consilierul local sau

consilierul judelean a fost ales, in situalia in care legalitatea acesteia nu a fost
contestat6.
(6) in situa{iile prevdztfie la alin. (2) lit. a), c) - D $ l) constatarea incetdrii de

drept a mandatului de consilier local sau de consilier judetean, precum pi

vacantarea locului de consilier local sau de consilier judetean se realizeazd
printr-o hotdrdre d€ constatare a autorititii deliberative respective, la propunerea
primarului ori, dup[ cM, a pregedintelui consiliului jude{ean sau a oricdrui alt
ales local, adoptatd in prima pedin![-desfrgwati dupd apariTia evenimentului.
Hot[r6rea autoritefi deliberative este comunicatd de indati judecdtoriei

competente sI valideze mandatul supleantului, in condifiile art. 122, precum gi

consilierului local.
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(7) Consiliul local, respectiv consiliul judeJean are obligatia de a adopta

hotdrdrea prevdz,tti la alin. (6) in termen de 30 de zile de la introducerea pe

proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar gi de secretarul
general al unitilii/subidiviziunii adminisfrativ - teritoriale ori de pregedintele

consiliului judelean gi de secretarul general al judefului, dupd caz,^cl privire la
una dintre situaliile prevdzute la alin. (2) Iit. a), c) - D li l). In termen de

maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local,
respectiv pentru consiliul jude{ean, constatarea incetdrii mandatului, precum gi

vacantarea locului de consilier local sau de consilier jude{ean se realizeazd de

cdtre prefect prin ordin, in baza referatului constatator comunicat de citre
secretarul general al unitiliilsubidiviziunii administativ - teritoriale, in situalia
neadoptdrii acestei hotdrdri de citre consiliul local sau consiliul jude{ean, dupi
caz.
(8) in situaliile prev[zute la alin. (2) Lit. b), g) - k) constatarea incetirii de drept

a mandatului de consilier local sau de consilier judetean, precum gi vacantarea

locului de consilier local sau de consilier judetean se fac de c6tre prefect prin
ordin, in termen de maximum 30 de zile de la data ingtiin{nrii transmise
prefqctului de cdtre autoritatea responsabild de asigurarea integritiitii in
exercitarea demnitSlilor gi , funcliilor publice qi prevenirea corupJiei

institu{ionale Sau de citre instant[, dupd caz.

(9) Ordinul prefectului emis in situaliile prevSzute la alin. (7) 9i (8) se transmite
de indati judecitoriei competente si valideze mandatul supleantului, in
condiliile art. 122, consilierului local gi secretarului general al

unitifii/subdiviziunii administrativ - teritoriale.
(10) Hotnrdrea consiliului are labazd, pentru situaliile prevdzute la alin. (2) lit.
a), c) - D, h) $i l),'un'referat constatator, intocmit in maximum 3 zlle de la
apariJia evenimentului gi semnat de primar gi de secretarul general al comunei,
al oragului sau al municipiuluilsubdiviziunii municipiului, respectiv de
pregedintele consiliului judetean Si de secretarul general al judetului. Referatul
este inso{it de acte justificative.
(11) Ordinul prefectului are labazd, pentru situaliile previzute la alin. (2) lit. g),
i), k),^ingtii{nrile transmise prefectului de cdtre instanfd.
(12) In cazsl prevdzut la alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data
comunicdrii hotdrdrii forului competent sd decidd asupra excluderii unui
membru al partidului politic sau z organizatiei cetitenilor apartindnd
minoritdlilor nationale pe a cdrei listii consilierul local sau consilierul judefean a

fost ales, prefectul constatd, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local
sau judelean inainte de expirarea duratei normale a acestuia gi declari vacant
locul consilierului local sau judefean. Ordinul prefectului se transmite de indatd
judecdtoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in condiliile art.l22,
consilierului local gi secretarului general al unit[1iilsubdiviziunii administrativ -
teritoriale.
(13) in cazurile prevdzute la alin. (2) lit. c) - f) hotirdrea poate fi atacatd de

consilierul local, respectiv de consilierul judetean in cavzd la instanta de



contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se

pronunfd in termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabili procedura de

regularizare a cererii. in acest caz, procedura prealabild nu se mai efecfueazd, iar
hot[r6rea primei instanfe este definitivd.
(1a) in toate cazttnle, hotdrdrea instanfei se comunicn pd4ilor, prefectului gi

secretarului general al unitdtii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, care are

obligatia afigirii acesteia la sediul unitSlii/subdiviziunii administrativ
teritoriale, in termen de maximum 2 zile de la comunicare.
(15) Functia constatatd vacant[ in condiliile alin. (6) - (8) se completeazd cu
supleantul desemnat de partidul politic, alianta politicl sau alianta electoral[
respectivd, care este validat gi depune jurdmdntul, in condiliile an. 117, ulterior
rim6nerii definitive a hotirdrii instantei.
(16) incetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier judelean in
cazvl schimbdrii domiciliului in alt6 unitate administrativ - teritoriali poate

interveni numai dupd efectuarea in actul de identitate al celui in cavzd a
menJiunii corespunzitoare, de cdtre organul abilitat potrivit legii.
(17) incetzrea mandatului de consilier local, respectiv de consilier judelean, in
cantl demisiei,' se constati in prima gedint6 a consiliului desf[gurat5 dupd
apaiTia evenirhentului gi inbaza demisiei scrise inaintate secretarului general al
unitEtii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, primarului, pregedintelui de
gedinti, pregedintelui consiliului judetean, dupi caz. Hotdrdrea consiliului prin
care se ia act de demisie qi se declard vacant locul consilierului local, respectiv
judetean, se comunicd de indatii judecdtoriei competente sd valideze mandatul
supleantului, in condiliile .art. 122.
(18) Prevederile alin. (2) lit. g) - i) li k) devin aplicabile numai dupd rdmdnerea
definitivi a hotirdrii judec[toregti. in aceste cazvri, data respectiv[ este gi data
la care inceteazd de drept mandatul.
(19) in situalia in care este contestat6 legalitateaactului previzut la alin. (4) sau
a hotirdrii prev5zute la alin. (5), data incet5rii de drep a mandatului este data
rimdnerii definitive a hotirdrii judecdtoregti.
(20) De la data incetirii mandatului consilierul local sau consilierul judefean
respectiv:
a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru
gedinfele autoritii{ii deliberative din care face parte;
b) nu mai poate participa la vot in cadrul pedinfelor autoritefi deliberative din
care face parte, precum gi in cadrul comisiilor de specialitate organizate de
aceasta;

c) nu mai are dreptirl la indemniza[ia lunard.

ART. 4L incetarea mandatului de viceprimar ca urmare ^ incetiirii
mandatului de consilier.

(l) incetarea mandatului de consilier, in condiliile art. 204 alin. (2), ne ca efect
incetarea de drept, la aceeagi datii, gi a mandatului de viceprimar
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(2) Mandatul de viceprimar, poate inceta inainte de termen in urma eliberdrii

acestuia din funcfie incondiliile art. 152, respectiv art. 187 alin. (3) $i 188 alin.

(4), dupi caz.

CAPITOLT]L VII DREPTIIRILE $I OBLIGATIILE ALE$ILOR
LOCALI

A. DREPTURTLE ALE$rLOR LOCALT

ART. 42Legitimafia gi semnul distinctiv ale alegilor locali.

(1) Dupd depunerea jurdmdntului de primar, respectiv de pregedintele

consiliuiui judelean, acestora li se it:rrr&neazd legitima{ia, semnat5 de

preqedinteleiedinlei in care a fost adoptat modelul acesteia, un senm distinctiv

at calitSlii de primar, respectiv de pregedinte al consiliului jude{ean, pe care

aceqtia au Oreptul sd le poarte, potrivit legii, pe intreaga durata a mandatului,

pr".* gi o igarfr, in culorile-drapelului nalional al Romdniei. Legitimatia

primarutui, respectiv a pregedintelui consiliului judetean este inmdnatii de cltre

secretarul gen€ral al unit5tii/subdiviziunii administrativ - teritoriale.

(2) Dupe 
"l.g.t.u 

viceprimarului, acestuia i se inmdneazi legitima[ia, semnatd

Oe prim*, pr"rrr- $i un semn distinctiv al calit6fii de viceprimar. Legitimalia

viceprimarului, este inmAnatide cdtre secretarul general al unita$i/subdiviziunii

administrativ - teritoriale.
(3) Dupe declararea ca legal constituit a consiliului local , consilierilor in firnctie

li se elibereailo legitiriralie care atest5 calitatea de membru al consiliului local,

semnat6 de primar, gi pti-.sc un semn distinctiv al calitiilii lor de reprezentanfi

alegi ai colectivitdtii locale, pe care au dreptul sd il poarte pe intreaga durati a

mandatului.
(a) Modelul legitima{iei de primar, de viceprimat, de consilier local, 9i modelul

semnului distinctiv pentru acegtia se stabilesc prin hotirdre a Guvernului.

(5) Cheltuielile pintru confectioriarea legitimatiilor, semnelor distinctive,

respectiv a egarfelor se suportd din bugetul local.

(6flegitimatia gi semnul distinctiv se pot p6stra, dupi incetarea mandatului, cu

titlu evocativ.
(7) Egarfa in culorile drapelului nafional al Romdniei se poartd in mod

oUtigaioriu la Ziua NalionalS a Romdniei, la solemnitili, receptii, ceremonii

publice gi la celebrareacdsdtoriilor, indiferent de locul de desfEgurare a acestora.

ART.43 Protecfia alegilor locali.

(l) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru

soiulionarea gi gestionarea-treburilor publice in interesul colectivitilii locale pe

care o reprezintd este garantati.



(2) Alegii locali nu pot fi tragi la rispundere juridicd pentru opiniile politice

exprimate in exercitarea maodatului.
(3) ReJinerea, dispunerea misurii arest6rii preventive, a arestului la domiciliu
sau trimiterea in judecati penald a alegilor locali, precum qi faptele sivdr9ite

care au determinat luarea mdsurilor se aduc la cunogtin(d atdt autoritSlii

administraJiei publice din care fac parte, cdt gi prefectului, in termen de cel mult
24 de ore, de cdtre organele care au dispus mdsurile respective.

(a) Pe intreaga duratd a mandatului, alegii locali se considerd in exerciliul

autoritii(ii publice gi se bucurd de protecfia previzutd de lege.

(5) De acieagi proteclie prevdzuti la alin. (4) benefrciazd gi membrii familiei
alesului local - sot, sotie gi copii - in canil in care agresiunea impotriva acestora

urmdregte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legdturd cu

exercitarea mandatului sdu.

ART.44 Grupurile de consilieri locali sau consilieri judefeni

(1) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in funcfie de partidele sau

alian{ele politice pe ale clror liste au fost alegi, dacd sunt in numdr de cel putin

3.\r
(2) Consilierii'locali care nu indeplinesc condiliile previzute la alin. (1) pot

constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al

maj oritSlii membrilor grupului.
(4) Prevederile alin. (1) Si (2) se aplici 9i consilierilor independenti.
(5) Consilierii locali nupot forma grupuri in numele unor partide care nu au

participat la dlegerirssri cor€ nu au intrunit numdrul de voturi necesar pentru a

intra in consiliu cu cel pulin un consilier.
(6) in canil fuzionirii, dou[ sau mai multe partide, care sunt reprezentate in
consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

ART.45 Raporturile de munci sau de seruiciu definute anterior

(1) Pe perioada exercitdrii mandatului de primar gi viceprimar se suspendd

contractul de munci, respectiv raportul de serviciu al acestora, in cadrul unei

institu{ii sau autorit6fi publice, ori in cadrul regiilor autonome sau societitilor cu

capital integral ori majoritar de stat sau al unitifilor administrativ - teritoriale, cu

exceptia situaliilor prevdzute de lege.
(2) Consilierul local al c6rui raport de serviciu ori contract individual de munc6

este suspendat, in condiliile legii, la data inceperii exercitdrii mandatului, igi reia

activitatea in executarea aceluiagi raport de serviciu sau contract individual de

munc6, dupd caz,laincetarea mandatului de consilier local.
(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncb sau a actului de

numire cadrele didactice, cercetitorii gtiinfifici, persoanele care defin functii sau

desf[goard activitEli in domeniul crealiei literar - artistice
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(a) in funcJiile deJinute de persoanele ale cdror contracte de munci sau acte de

numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte
persoane, numai pe duratd determinatd.
(5) La incetarea mandatului de primar qi viceprimar, persoanele in cauzd igi
reiau activitatea in executarea aceloragi contracte de munci sau raporturi de

senriciu, dupd caz.La stabilirea clasei gi a gradului de incadrare se iau in calcul
gi perioadele lucrate in functiile de demnitate publici alese.

(6) in canil in care conducerea persoanei juridice refuzd reluarea activitifii in
funcfia delinutd anterior alegerii, persoana in cauzA se poate adresa instantei de

judecat[ competente, cererea fiind scutiti de taxa de timbru judiciar.
(7) Persoanelor prevdzvte la alin. (l) nu li se poate modifica sau desface

contractul de muncd pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ant de la
data incetirii mandatului, cu excep{iile prev[zute de lege.

ART. 46 Indemnrzafia pentru limiti de vffrsti pentru primar gi viceprimar.

(1) Persoanele care incepand cu anul 1992 au definut calitatea de primar gi

viceprimar qi-.cire indeplinesb condiliile vdrstei standard de pensionare, ale

vdrstei standard de pensionare reduse a$a cum sunt prevdzute de legislatia
privind sistemul de pensii publice sau cele prevdz;tfie de alte legi speciale au

dreptul, la incetarea mandatului, la o indemniza\ie lunar[ pentru limitd de

vdrsti.
(2) Indemniza[ia pentru limitd de vdrstd reprez.rntA suma de bani acordatti lunar
persoanelor care au exefcitat calitatea de primar, viceprimar, pregedinte sau

vicepregedinte al cohsiliului judetean.
(3) Primarii gi viceprimarii beneficiazd de indemnizalie pentru limiti de vdrstl
de la datala care li se acordi drepturile de pensie penffu limiti de vdrsti, dar nu
mai deweme de data incetdrii mandatului aflat in derulare.
(4) Cuantumul indemnizafiei pentru limite de vdrsti se acordd in limita a 3

mandate, cu conditia ca persoanele prevdzute la alin. (1) sI fi exercitat cel pulin
un mandat complet de primar ;i viceprimar.
(5) Cuantumul indemnizaliei pentru limitii de vdrsti se calculeazd ca produs al
numdrului lunilor de mandat cu 0,40Yo din indemnizatia brutd lunari aflati in
plat[.
(6) in situalia in care persoanele prevdzute la alin. (1) au exercitat mai mult de

trei mandate diferite, acestea pot opta pentru oricare dintre aceste mandate
pentru a fi luate in ponsiderare la stabilirea indemnizaliei pentru limiti de vArsti,
in limita prevdzut5 la alin. (4).
(7) in cans,l exercitdrii unor mandate diferite in condiliile previzute la alin. (4),
la calculul indemnizatiei lunare pentru limitd de vdrsti se vor avea in vedere
indemnizaliile lunare brute aflate in platd, corespunzdtoare pentru fiecare
func{ie.
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(8) in cantl exercitiirii unor mandate diferite, la calcularea indemnizatiei pentru

[mite de vdrstd se va proceda dupi cum urmeazi:
a) pentru fiecare tip de mandat exercitat se aplic6 modalitatea de calcul

prevdntti la alin. (5);
b) cuantumul indemnizalieipentru limiti de vdrst[ la care au dreptul persoanele

prevdzute la alin. (1) reprezintd suma valorilor oblinute prin aplicarea

prevederilor lit. a).
(9) in cazvl in care persona care beneficiazd de indemnizalia pentru limitl de

vdrsti potrivit prevederilor alin. (1) incepe exercitarea unui nou mandat, in
condiliile legii, acordarea indemnizaliei se intrerupe, aceasta fiind reluati dupi
incetarea mandatului, in cuantumul recalculat prin valorificarea perioadei de

mandat exercitat, la cererea persoanei interesate, in condifiile prevdzute la alin.

(a) ei (s).
(10) Indemnizalia pentru limitd
stabilitd in sistemul public de

sistemului public.
(11) Indemnizalia pentru limitl de vdrstd este supusl impozitului pe venit 9i

contribuJiei de asiguriri sociale de slndtate.
(12) Cuantumul indemniza\iei pentru limitd de vArstd se suporti din bugetul de

stat gi este prevdzut pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ - teritoriald
prin anexd distinctd la legea anuald de aprobare a bugetului de stat.

(13) Cererea pentru acordarea indemnizatiei pentru limitd de vdrsti se depune la

unitatea/subdiviziunea administrativ - teritorial[ pe raza cdreia gi-a exercitat

solicitantul mandatul. Sifuatia cenfralizatoare pe fiecare unitate/subdiviziune
administrativ- - teritoiiald se transmite administatiilor finanfelor publice
judefene, respectiv directiei generale regionale a municipiului Bucutegti, dupd

caz, care le centralizeazd pe judet, respectiv pe municipiul Bucuregti gi le
transmite Ministerului Finan[dor Publiae in vedoroa findamontFni anoxoi Ia
legea bugetului de stat pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ - teritoriali.
(14) Procedura gi metodologia de aplicare a prevederilor prezentului articol se

aprobd prin hotirilre a Guvernului.
(15) De indemnizatia pentru limitd de vdrstd previzutd la alin. (1) nu
beneficiazd primarii gi viceprimarii, care au fost condamna{i definitiv pentru
comiterea, in calitate de primar, viceprimar, a unei infractiuni de coruptie.
(16) Sumele r6mase necheltuite la sfhrgitul anului se restituie la bugetul de stat,
in condiliile legii.

ART. 47 Dreptul de inifiativi in promovarea actelor administrative.

Alegii locali au dreptul de iniliativd in promovarea actelor administrative,
individual sau in grup.

de vdrstd se cumuleazd cu orice tip de pensie

pensii sau in alt sistem de pensii neintegrat
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ART.48 Indemnizafia.

(1) Pentru participarea la gedinfele consiliului gi ale comisiilor de specialitate,

consilierii locali, au dreptul la o indemnizalie lunari. Primarului qi

viceprimarului nu li se acordi indemniza\ie pentru participarea la gedin{e.

(2) Indemniza\ia lunard pentru consilierii locali, care participd la pedin{ele

ordinare ori la gedinJele extraordinare ale consiliului local, gi ale comisiilor de

specialitate este in cuantum de l}Yo din indemniza\ialunar[ a primarului .

(3) Consilierii locali au dreptul la indemniza\ia lunari doar dacd participd la cel

pu[in o gedinJ[ a autoriti]ii deliberative gi o pedinld a comisiei de specialitate, pe

lunb, desf[gurate in condi[iile legii.

@)Plata indemnizaliilor stabilite se efectueaz[ exclusiv din veniturile secJiunii

de functionare din bugetul unitdliilsubdiviziunii administrativ - teritoriale.
(5) Consilierilor locali li se aplicl in mod corespunzitor prevederile art. 153

alin. (2) din Codul Administrativ.
(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplic[ in mod corespunz5tor gi delegatului
sltesc din Codul,Administrativ.
(7) Consiliul local poate hotiri diminuarea cuantumului indemniza[iei gi a cotei

in care se face'decontarea conform prevederilor alin. (5), in concordanti cu

posibititilile de finan{are.
(8) Drepturile bdnegti cuvenite alegilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu

pensia sau cu alte venituri, in.condiliile legii.
(9) Consilierii locali, respectiv delegatul sdtesc care participd la gedinlele de

consiliu
local, organiVate in ti4pul programului de lucru, se consider[ invoili de drept,

lard a le fi afectat $alariul gi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la
locul de munc6.

ART. 49 tr'ormarea profesionali

(1) Aleqii locali au dreptul la pregdtire, formare qi perfecfionare profesionald.
(2) Alegii locali beneficiazd de plata programelor de pregdtire, formare gi

perfecfionare profesionald orgarrizate in conditiile legii, in decursul mandatului,
a cheltuielilor de transport, cazare, mas6, a indemniz-aliilor de delegare sau

deplasare, dupd caz,in condiliile legii.
(3) Autoritilile qi institutiile publice au obligatia sd prevadd in bugetul local
sumele necesare pentru programele de pregitire, formare gi perfectionare
profesionald organizate de Institutul NaJional de Administrafie sau alti furnizori
de formare gi perfectionare profesionali in decursul mandatului, cheltuielile
previzute la alin. (2) destinate alegilor locali, orgarizate la iniliativa ori in
interesul autoritiitii sau instituJiei publice.

ART. 50 Accesul la informafii



(1) Dreptul alegilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public
nu poate fi ingrddit
(2) AutoritiJile administraliei publice centale gi locale, instituliile, serviciile
publice, precum gi persoanele juridice de drept privat sunt obligate si asigure
informarea corectd a alegilor locali, potrivit competenJelor ce le revin, asupra

treburilor publice gi asupra problemelor de interes local.

ART. 51 Dreptul la asociere

Alegii locali se pot asocia liber in partide politice gi in alte forme de asociere, in
condiliile legii.

B. OBLTGATTTLE ALE$rLOR LOCALT

ART. 52 Respectarea legii

(1) Alegii locali sunt obligafi sd respecte Constitutia gi legile 15rii, precum gi sd

se supuni regulilor de curtoazie gi disciplind gi sd nu foloseascd in cuvdntul lor
sau in relaliile cu cet[tenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
(2) Consilierii locali sunt obligati si respecte regulamentul de organizare gi

func{ionare a consiliului local.

ART. 53 Participarea la lucririle consiliului local sau ale consiliului
judefean gi afe cornisiilor de specialitate

(1) Consilierii locali, viceprimarul nu pot lipsi de la lucririle consiliului local,
respectiv ale comisiilor de specialitate din care fac parto, cu exceptia situaliilor
prevdzutein regulamentul de organiz.are Si functionare.

ART. 54 Buna-credinfi gi frdelitatea

(1) Consilierii locali, aflati in serviciul colectivitifii locale, precum gi primarul,
in calitatea lor de reprezentan(i legali ai unitiiJilor/subunitililor administrativ -

teritoriale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea
competenJelor autoritiiJilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe

care le reprezint[, dupd caz, cv bund - credinti gi fidelitate fa[6 de tard gi de
colectivitatea care i-a ales.

ART.55 Probitatea gi discregia profesionali

Alegii locali sunt obliga{i la probitate gi discretie profesionald.
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ART.56 Cinstea gi corectitudinea

(1) in exercitarea mandatului, alegii locali sunt obligafi sd dea dovadi de cinste
gi corectitudine; este interzis alesului local sd cear6, pentru sine sau pentru altul,

bani, foloase materiale sau alte avantaje.
(2) Alegii locali nu pot face vz gi nu se pot prevala de aceastb calitate in
exercitarea unei activitSli de interes personal.

ART.57 Dispozifii privind obtigafiile de informare pentru alegii locali

(1) Alegii locali sunt obligali ca, in exercitarea mandatului, sL orgarizeze

periodic, cel putin o dati pe trimestru, intdlniri cu cet5fenii, sd acorde audienfe

gi si prezinte in consiliul local, o informare privind problemele ridicate la
intdlnirea cu cetii{enii.
(2) Fiecare consilier local, precum gi viceprimatul, sunt obligafi si prezinte un

raport anual de activitate, care este f[cut public prin gija secretarului general al

unititiilsubdiviziunii administrativ - teritoriale.
(3) Fiecare prirnar prezintd anual, in faJa autoritifii deliberative, un raport

privind starea, economicd, sociald gi de mediu a unit{iilsubdiviziunii
administrativ - teritoriale.
(a) in urma efectuirii unor deplas[ri in strdinitate pentru exercitarea unor

atribufii stabilite prin lege, alegii locali sunt obliga{i sd prezinte la prima gedinti

ordinari a autoritd|ii deliberative o informare privind deplasdrile efectuate.

Termenul ma>rim de prezentare a informbrii este de 45 de zile de la data

incheierii deplasdrii.
(5) in canil nerespectdrii'prevederilor alin. (4), alegii locali suportii cheltuielile
deplasdrii.

ART. 58 Transparenfa activitifii

(l) Primarul, este obligat cz, prin intermediul secretarului general al

unitifiilsubdiviziunii administrativ - teritoriale gi al aparatului de specialitate, sd

pund la dispozi[ie consilierilor locali, la cererea acestora, in termen de cel mult
10 zile lucrdtoare, informa(iile necesare in vederea indeplinirii mandatului in
condiliile legii. ,

(2) Consilierii locali, pot adresa intrebiri qi interpeliri primarului gi

viceprimarului.
(3) Rnspunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de

regul6, imediat sau, dacd nu este posibil, la urmitoarea gedinld a consiliului
local.
(a) Cet interpelat are obliga{ia de a rdspunde in scris sau, dupd caz, oral pdnd cel

maitdrziu la urmitoarea gedinli a consiliului local.
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CApITOLuL VIII INCOMPATIBILITAIT1-,p ALE$ILOR LOCALI $I
CONFLICTTJL DE INTERBSE

ART. 59 Regimul incompatibilitnfilor aplicabil ale;ilor locali

(1) Regimul incompatibilitSlilor aplicabil funcliei de primar 9i viceprimar,

consilier local , este cel prev[2t in carteal titlul IV din Legea m. 16112003, cu

modificErile gi completdrile ulterioare.
(2) Constatarea qi sanclionarea stirii de incompatibilitate 9i a conflictului de

interese pentru persoanele care ocupd fi.r cliile prevazute la alin. (1) se fac in

condi{iile Legii nr. 17612010, cu rnodificirile gi completirile ulterioare, 9i ale

prezentului cod.

ttl Prin activitSli in domeniul didactic pe care primarul 9i viceprimarul,

irima-t g.rr.ruf gi viceprimarul municipiului Bucuregti, pregedintele 9i

1ri."pr.grdlntele consiliului judefean le pot desflqura, in condifiile legislaliei

*p".iut. privind unele masuri pentru asigurarea transparenfei in exercitarea

demnit4iior publice gi a funcliilor publice, se infeleg activitdlile prevEzute la

arL.462 alin. (2).

ART. 60 Reginul general aplicabil conflictului de interese pentru aleqii

locali

(l) Alesul local aflat in conflict de interese in condiJiile prevdzute de cartea I
iiti"f IV din l-egea nr. 16Lt2003, cu modificirile gi completirile ulterioare, are

obligalia sd se uUti"a de h emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea

actului admiriistrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului

juridic respectiv., care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

"l sot, solie 
'sau 

-d. oti afini pane b gradul al Il-lea inclusiv;

b) orice persoana fizicd sau jwidi cd fald de care alesul local are calitatea de

debitor al unei obligafii;
c) o societate la care define calitatea de asociat unic ori funclia de administrator

sau de la care obline venituri;
d) o alt6 autoritate din care face parte;

e) orice persoand fincd sau juridi cd, alta decdt autoritatea din care face parte,

",ur" 
ufrcut o platii cdtre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

f) asocialie sau fundaJie din care face parte.

(Z) in exercitarea func1iei, consilierul local aflat in una dintre situaliile

prw[zute la alin. (1) are obliga{ia sd anunfe la inceputul gedinlei consiliului

iocal, interesul pe'rsonal pe care il are la adoptarea hotir6rii respective, anunt

care se .onr.111rr. azdinmod obligatoriu in procesul - verbal al gedintei.

(3) Ulterior anun!5rii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in

catcut pentru cvorumul necesar adopt5rii hotdr6rii consiliului cu privire la care

acesta gi-a anunlat interesul'gi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotdrdri.



(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu
incilcarea prevederilor aliu. (1) sunt lovite de nulitate absolutd in condiliile
Irgii nr.17612O10, cu modific5rile gi completlrile ulterioare.
(5) Fapta alegilor locali de a incdlca prevederile alin. (1) gi legislalia in materie
privind conflictul de interese constituie abatere disciplinard gi se sanc{ioneaz6
cu diminuarea indemnizaliei cu llYo pe o perioadd de ma>rimum 6 luni.

ART. 61 Declarafia de interese gi declarafia de avere

Alegii locali au obligaJia s[ intocmeascd, si depund gi sd actualizeze declaratii
de avere gi declaratii de interese tn conformitate cu prevederile Legii nr.
17612010, cu modificirile gi completiirile ulterioare.

ART.62 Sancfiuni pentru nedepunerea declarafiei de avere gi a declarafiei
de interese

de Legea nr. 1_7612010. cu modificdrile $i completdrile ulterioare.

CAPITOLT]L TX NI.SPT]I\IDEREA ALE$ILOR LOCALI

ART. 63 Tipurile de rispundere a alegilor locali
,a

Alegii locali'rdspur{d, 
-dupd 

caz, administrativ, civil sau penal pentru
sdvdrgite in exercitarea atribufiilor ce le revin, in condiliile legii
prezentului cod.

ART. 64 Rispunderea consilierilor locali.

(1) Consilierii locali, rdspund in nume propriu, pentru activitatea desfrgurati in
otercitarea mandatului, precum gi solidar, pentru activitatea consiliului din care
fac ^ parte gi pentru hotirErile pe care le-au votat.
(2) In procesul - verbal al gedintei consiliului local, se consefirneazd reztltatul
votului, iar, la cererea consilierului local, se men{ioneazd in mod expres votul
acestuia.

4RT. 65 sancfiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali.
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(1) Pentru incdlcarea de c[tre consilierii locali, a prevederilor prezentului cod, a
prevederilor legale referitoare la conflictul de interese gi a prevederilor
regulamentului de organizare gi funcfionare a consiliului local, consiliul local
poate aplica urmdtoarele sanctiuni disciplinare :

a)avertismentul;
b)chemareala ordine;
c) retragerea cuvdntului;
d)'eliminarea din sala de gedintd;

e) excluderea temporard de la lucririle consiliului gi ale comisiei de specialitate;
f) diminuarea indemniza\iei lunare cu 10% penbrr maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizaliei lunare pentru una sau doud luni.
(2) Sancliunile prev6zute la alin. (1) lit. a) - d) se aplicd de citre pregedintele de

gedinfi, iar cele de la alin. (1) lit. e) - g) de citre consiliul local, prin hotdrdre.
(3) Sancliunile prevdzute la alin. (1) lit. a) - e) sunt aplicabile gi viceprimarului.
(4) Pentru aplicarea sancfiunilor previzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite
comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate gi aspectele juridice,
aceasta prezentdnd un raport intocmit pe baza cercet5rilor efectuate, inclusiv a
explicatiilor furnizate de cel in caitze.

ART. 66 Avertismentul

La prima abatere, pregedintele de gedinli atrage atentia consilierului local, in
culpd gi il invitd sd respecte regulamentul.

ART. 67 Chemarea la ordine

(1) Consilierii locali, care nesocotesc avertismentul gi invita{ia pregedintelui de
gedinfd gi continui sd se abati de la regulament, precum gi cei care incalci in
mod grav, chiar penfu prima dati,, dispoziliile regulamentului sunt chemali la
ordine.
(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul - verbal de gedinJ6.

(3) inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local, este invitat de cdtre
pregedintele de gedinfd si igi retagd sau sd explice cuvflntul ori expresiile care
au generat incidentul li care ur atrage aplicarea sancfiunii.
(4) Daci expresia intrebuinfatd a fost retrasd ori dacd explicafiile date sunt
apreciate de pregedintele de gedin{d ca satisfEcdtoare, sanc}iunea nu se mai
aplicd.

ART.68 Retragerea cuvAntului gi eliminarea din sali

in cazul in care, dupd chemarea la ordine, un consilier local , dup6 caz, continu6
s5 se abati de la regulament, pregedintele de gedinti ii va retrage cuvdntql,
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acesta nemaiputand lua cuv6ntul pe perioada desflgurdrii gedinfei consiliului. in
situalia in care un consilier persistd sd se abatl de la regulament, preqedintele de

qedinla il va elimina din.sal5. Eliminarea din salS echivaleazd cu absenta

nemotivatd de la gedintd.

ART. 69 Excluderea temporari de la lucririle consiliului gi ale comisiei de

specialitate

(1) i" canil unor abateri grave, sdvdrgite in mod repetat, sau al unor abateri

deosebit de grave, consiliul local, poate aplica sanctiunea excluderii temporare

a consilierului local, de la lucrdrile consiliului local, dupi caz, gl ale comisiilor
de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii este stabiliti de comisia de specialitate care are in
obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporard de la lucrdrile consiliului local, gi ale comisiilor de

specialitate nu poate depdgi doud gedinfe consecutive.
(4) Excluderea de la lucririle consiliului local, gi ale comisiilor de specialitate

aJe drept consecinli neacordarea indemnizaJiei lunare.

(5) in caz de opulere, interzigerea particip5rii la gedinfe se executi cu ajutorul
personalului crare asiguri ordinea publicd localS.

ART. 70 Aplicarea sancfiunilor

(1) Sanctiunile prevdzute la art. 233 aln. (1) lit. e) li f) se aplicd prin hotdrdre

adoptatd de congiliul local, cu majoritatea absoluti.
(2) Pe perioada aplicdrii sancliunilor prevdzute la art. 233 alin. (1) lit. e) li f),
consilierii locali cauzd nu vor fi socoti{i la cvorumul pentru gedinta.

(3) Pentru meniinerea ordinii in gedintele comisiilor de specialitate, pregedinfii
acestora au aceleagi drepturi ca gi pregedintele de gedinfd. Acegtia pot aplica
sancJiunile previzute La art. 233 alin. (1) lit. a) d).
(4) Sancliunile prevlzute La art. 233 alin. (1) se pot aplica in mod corespunzdtor
viceprimarului, pentru abaterile sivdrgite in calitatea lor de consilier local.

ART. 71 Sancfiuni aplicabile viceprimarului.
(1) Pentru abateri grave gilsau repetate, sdvdrgite in exercitarea mandatului de

viceprimar, persoanei in cauzi i se pot aplica urmitoarele sanc{iuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizatiei cu 5 - ll%o trmp de I - 3 luni;
d) eliberarea din func{ie.
(2) Sanctiunile previzute la alin. (f) Ht. a) - c) se aplicd, prin hotdrdre a
consiliului local, la propunerea motivati a primarului. Motivele care justificd
propunerea de sancfionare sunt aduse la cunogtintl consilierilor locali, cu cel



-

putin zILe inaintea qedintei.
(3) in cazul sanc{iunilor prevdzute la alin. (l), hot5rdrea se adoptd prin vot
secret cu majoritatea calificati de doud treimi din num6ru1 consilierilor locali in
funcJie.
(a) Prin excep{ie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancfiunii prevdzute la
alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 152 sau art. 188, dupd caz.

(5) impotriva sancfiunilor previzute la alin. (1) tit. c) qi d) persoana in cauzi se

poate adresa instanlei de contencios administrativ competente. Procedura
prealabilS nu este obligatorie.
(6) Aplicarea sancliunii prev5zute la alin. (l) lit. d) nu are niciun efect asupra

mandatului viceprimarului.
ART. 72 Rispunderea aferenti actelor administrative

(1) Primarul, respectiv pregedintele de gedint[ al consiliului local, dupd caz,

prin semnare, investeqte cu formuld de autoritate executarea actelor
administrative emise sau adoptate in exercitarea atributiilor care ii revin potrivit
legii.
(2) Aprecierea necesitd{ii gi nportunitatea adoptirii gi emiterii actelor
administrative apar[ine exclusiv autoritdfilor deliberative, respectiv executive.
intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevdzute de

lege, contrasemnarea sau avizareapentru legalitate gi semnarea documentelor de

fundamentare angajeazd rdspunderea administrativl,, civild sau penald, dupd caz,

a semnatarilor, in cazul incdlc5rii legii, in raport cu atribu(iile specifice.
(3) Actele autorititilor administratiei publice locale angajeazd, in conditiile
legii, rdspunderea administrativi, civild sau penal6, dupi caz, a funcfionarilor
publici gi peisonaluluitontractual din aparatul de specialitate al primarului,
respectiv al consiliului jude{ean care, cu incSlcarea prevederilor legale,
fundamenteazd, dinpunct de vedere tehnic Ai al legalitafi emiterea sau adoptarea
lor sau contrasemneazd on avizeazd, dupi cu,, pentru legalitate aceste acte.

(a) in caanl in care printr-un act administrativ al autoritdtilor administraliei
publice locale emis sau adoptat frfr a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat
din punct de vedere tehnic sau al legalitii{ii s-au produs consecinte vdtdmitoare,
este angajatil rispunderea juridici a autoritifii executive sau autorit5tii
deliberative, dupS caz, in condiliile legii gi ale prezentului cod.
(5) Funcfionarii publici sau personalul contractual, dupl caz, responsabili cu
operatiunile prevdzute la alin. (3) pot formula obiectii ori refuza efectuarea
acestora in condiliile art. 490, respectiv art. 553.
(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplicd gi in cazul altor acte administrative sau

asimilate acestora'in condi{iile legii emise, respectiv adoptate de autorittitile
adminiskafiei publice locale.
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ART.73 Contravenfii gi sancfiuni.

(1) Constituie contravenfii la dispoziliile prezentei sectiuni, dacd nu sunt
sdvdrgite in astfel de condilii incdt sd fie considerate, potrivit legii penale,

infracliuni:
a) neprezentarea de cdtre alegii locali a rapoartelor prevdzute de lege, din culpa
1or.

(2) Contravenliile prevdzute la alin. (1) se sanc{ioneazd cu amendd de la 1.000

lei la 5.000 lei.
(3) Constatarea contravenfiilor, instituirea mdsurilor de remediere, urmdrirea
indeplinirii m[surilor de remediere gi aplicarea anenzilor se fac de cdtre prefect,
in calitatea sa de autoritate publicd, reprezentant al Guvemului pe plan local, in
condiliile legii.
(4) Dispoziliile prezentului articol se completeazd in mod corespunzdtor cu
prevederile legisla{iei privind regimul j uridic al contraven{iilor.

Alurm la:
15.12.2020

Contrasemneazd,
Secretar general,

Preqedinte de qedin16,
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