
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea RegulamentuIui de organizare $i func{ionare a

Consiliului Local al Municipiului Campina

Avand in vedere:
- expunerea de motive nr.68.901/6 iulie 2016 a membrilor Comisiei administra|ie

publica locala, juridic, rela{ii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale,
$.am.d., prin care propun aprobarea RegulamentuIui de organizare $i functionare a
Consiliului Local al MunicipiuIui Campina;

- raportul de specialitate promovat de Directia juridica;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al MunicipiuIui

Campina, respectiv administra|ie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul, servicii si
comert, munca si probleme sociale, $.am.d.;

- avizul secretarului municipiului Campina;
Luand in considerare Anexa la Ordonanta nr.35/2002 pentru aprobarea

RegulamentuIui - cadru de organizare si functionare a Consiliilor locale;
Tinand cont de prevederile Legii nr.ll5/2015 pentru alegerea autorita{ilor

administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administra^iei publice locale
nr.215/2001, precum $i pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind
Statutul ale$ilor locali;

Vazand dispozi|iile Legii nr.393/28 septembrie 2004 privind Statutul ale$ilor
locali, modificata si completata;

fn conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit."a" $i alin.(3), lit."a" si art.ll5,
alin.(l), lit.,,b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata;

In temeiul art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra|ia publica
locala, republicata,

Consiliul local al municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Regulamentul de organizare $i functionare a Consiliului
Local al Municipiului Campina, conform ANEXEI care face parte integranta din
prezenta hotarare.

Art.2. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca H.C.L. nr.83/
26iulie2012.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului jude^ului Prahova;
- Primarului municipiului Campina;
- Secretarului municipiului Campina;
- Membrilor Consiliului local al municipiului Campina;
- Directiei juridice;
- Mass-mediei locale.

Pre$edinte de
Consilier,

Mbu,

Campina, 28 iulie 2

Contrasemneaza,
Secretar,

r. MoldUariu Paul

Cod FP-06-01,er.l



ANEXA
la H.C.L. nr.iOOdin data 28 iulie 2016

Pre$edinteIe $edii
Consilier,

REGULAMENT
de organizare $i funcfionare a Consiliuluif

al municipiului Campina

CAPITOLUL I: CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art.l.
(1) Constituirea consiliilor locale se face in termen de 20 de zile de la data

desfasurarii alegerilor, dupa indeplinirea prevederilor art.38 din Legea nr.334/2006
privind fman{area partidelor politice $i a campaniilor electorale, republicata.
Convocarea consilierilor declaraJi ale$i pentru sedin{a de constituire se face de
catre Prefect. La $edin{a de constituire pot participa Prefectul sau reprezentantul
sau, precum $i Primarul, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu
a fost fmalizata.

(2) Sedin{a ^^Q legal constituita daca participa cel pu{in doua treimi din
numarul consilierilor alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate,
sedin{a se va organiza, in acelea$i condi{ii, peste trei zile, la convocarea
Prefectului. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va
proceda la o noua convocare de catre Prefect, peste alte trei zile, in aceleasi
condi{ii.

(3) Daca nici la a treia convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din
numarul consilierilor declaratia alesi, prefectul va dispune verificarea motivelor
care au determinat neprezentarea la sedinta a consilierilor absenti. Daca absentele
nu au la baza motive temeinice, determinate de: boala care a necesitat spitalizarea
sau imobilizarea la pat; deplasarea in strainatate in interes de serviciu; evenimente
de forta majora, cum ar fi: inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat
deplasarea; deces in familie sau alte situatii similare, prefectul va emite un ordin
prin care va declara vacante locurilor consilierilor declarati alesi, care au lipsit
nemotivat de la cele trei convocari anterioare.

(4) Ordinul Prefectului poate fi atacat de cei interesati la instan{a de
contencios administrativ, in termen de cinci zile de la comunicare. Hotararea
instan^ei este defmitiva si irevocabila.

A

(5) Inainte de emiterea ordinului prevazut la alin.(4) prefectul va verifica
daca pe listele de candida{i depuse de partidele politice, alian{ele politice sau
alian^ele electorale ai caror consilieri declara^i ale$i au lipsit nemotivat mai sunt
suplean{i. In caz afirmativ, prin acela$i ordin se va dispune organizarea unei noi
sedin{e de constituire la care vor fi convocaJi suplean{ii.

(6) Daca pe listele de candidati nu mai sunt supleanti sau acestia refuza, la
randul lor, sa se prezinte la sedinta, prefectul va dispune organizarea de alegeri
pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin.(3). Alegerile se vor
organiza in conditiile Legii nr.ll5/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei
publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001,



precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul
alesilor locali, Tn cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului si la acestea vor
putea participa toate partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care
au depus initial liste de candidati, precum si candidati independenti care nu au fost
declarati alesi la alegerile anterioare.

(7) Lucrarile sedin^ei de constituire sunt conduse de cel mai in varsta
consilier, asistat de doi consilieri - cei mai tineri.

(8) La sedin{a de constituire a consiliului local, prezenJa consilierilor alesi
este obligatorie, cu excep{ia cazurilor in care absenJa este temeinic motivata.

Art.2.
La sedin{a de constituire legal intrunita poate participa si primarul care a fost

declarat ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost
fmalizata.

Art.3.
$edin{a de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia,

care il invita pe cel mai Tn varsta dintre consilieri, precum si pe cei doi asisten{i ai
acestuia sa preia conducerea lucrarilor sedin{ei. Asisten{i ai presedintelui de varsta
vor fi desemna{i cei mai tineri consilieri.

Art.4.
(1) Dupa preluarea conducerii sedin{ei se ia o pauza, in timpul careia se

constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului alesilor locali, iar
Secretarul municipiului Campina prezinta presedintelui de varsta $i asisten{ilor
acestuia dosarele consilierilor declara|i alesi si pe cele ale suplean^ilor lor, asa cum
acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscrip{ie. Dosarele pot fi
insoJite de op{iunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa func^ii incompatibile,
potrivit legii, cu calitatea de consilier.

(2) Daca primarul declarat ales a candidat si pentru func{ia de consilier $i a
ob{inut mandatul, dosarul acestuia va fi inso{it de op^iunea scrisa pentru una dintre
cele doua func|ii.

(3) Prevederile alin.(2) se aplica numai in cazul in care procedura de validare
a mandatului primarului a fost fmalizata.

Art.5.
(1) La reluarea lucrarilor consilierii declara{i alesi vor alege prin vot deschis,

exprimat prin ridicare de maini, o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri
locali. Numarul membrilor comisiei se stabile$te prin vot deschis, la propunerea
presedintelui de varsta. Comisia este aleasa pe intreaga durata a mandatului.

(2) Desemnarea candida{ilor pentru comisia de validare se face de catre
grupurile de consilieri. Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se determina in
func{ie de numarul de mandate obJinute de grupul in cauza.

(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul
deschis al majorita{ii consilierilor prezen{i la sedinJa de constituire, iar rezultatul va
fi consemnat in prima Hotarare a Consiliul Iocal.



Art.6.
Comisia de validare a mandatelor se retrage si alege din randul membrilor

sai un pre$edinte $i un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevazuta la art.5,
alin.(3).

Art.7.
(1) Dupa alegerea comisiei de validare, pre$edintele dispune o noua pauza, in

timpul careia va fi examinata de catre comisie legalitatea alegerii fiecarui consilier,
pe baza dosarelor prezentate de presedintele de varsta $i vor fi elaborate
propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. In acest scop se incheie un
proces - verbal al carui model este prezentat in Anexa nr.l la prezentul
Regulament.

(2) Daca primarul, al carui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si
opteaza pentru funcJia de primar sau daca consilierii care de{in func{ii
incompatibile opteaza in scris pentru renun$area la func^ia de consilier, va fi
examinat, in vederea validarii, dosarul supleantului, respectiv suplean{ilor de pe
aceea$i lista, in ordinea in care cei in cauza au fost mscrisi pe lista de candidaJi.

(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare
numai daca aceasta a constatat ca au fost incalcate condi{iile de eligibilitate
stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala
constatata de catre Biroul Electoral, potrivit prevederilor Legii nr.ll5/2015 pentru
alegerea autorita{ilor administra{iei publice locale, pentru modificarea Legii
administra{iei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si
completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul ale$ilor locali. Invalidarea
mandatului se va propune si in cazurile prevazute la alin.(2).

(4) Consilierii care lipsesc motivat de la ^edin^a de constituire pot fi valida{i
sau invalida{i in lipsa.

,̂

(5) In cazul in care, pana la data validarii, un candidat declarat ales nu mai
face parte din partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului
respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmand a fi validat primul supleant pe
lista.

Art.8.
(1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin

votul deschis al majorita{ii consilierilor prezenJi la sedin{a. Persoana al carei
mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.

(2) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in a doua Hotarare a
ConsiIiului local care se comunica de indata consilierilor care au absentat motivat.

Art.9.
(1) Dupa validarea mandatelor a cel pu^in doua treimi din numarul de

consilieri potrivit legii, se va proceda la depunerea urmatorului juramant:
,,Jur sa respect Constitu{ia $i legile ^arii si sa fac, cu buna-credin^a, tot ceea

ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului
Campina. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"

(2) Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura: Secretarul
municipiului Campina va da citire juramantului, dupa care consilierii valida{i se
vor prezenta, in ordine alfabetica, m fa^a unei mese special amenajate, pe care se
afla un exemplar din ConstituJie, cat ^i Biblia. Consilierul va pune mana stanga atat



pe Constitu{ie cat $i, daca este cazul, pe Biblie, va pronunJa cuvantul "jur", dupa
care va semnajuramantul de credin{a, care va fi imprimat pe un formular special.

(3) Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la
dosarul de validare, iar al doilea se inmaneaza consilierului.

(4) Consilierii pot depune juramantul fara formula religioasa. In acest caz
juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.

(5) Consilierii care refuza sa depunajuramantul sunt considera{i demisiona{i
de drept, fapt care se consemneaza in procesul - verbal al $edin{ei. In acest caz se
va supune validarii mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, a
alian{ei politice sau a alian{ei electorale respective, daca pana la validarea
mandatului partidele politice $i alian{ele politice confirma in scris apartenen{a la
partid a consilierului in cauza.

(6) Dupa depunerea juramantului de catre cel pu{in doua treimi din numarul
membrilor consiliului local pre$edintele de varsta declara consiliul legal constituit.
Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin a treia Hotarare a
Consiliului local.

CAPITOLUL II: ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

SECTIUNEA 1: Pre$edintele de

Art.lO
(1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii

sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis al majorita{ii consilierilor locali in
func|ie, un pre^edinte de $edin$a, pe o perioada de cel o luna, prin rotatie, in ordine
alfabetica, care va conduce ^edin|ele consiliului $i va semna hotararile adoptate de
acesta.

(2) Consilierul local ales in condi{iile alin. (1) poate fi schimbat din func{ie,
la ini{iativa a cel pu^in unei treimi din numarul consilierilor locali, prin votul
majoritatii consilierilor locali in func{ie.

(3) Dupa alegerea pre$edintelui de $edinJa acesta preia conducerea lucrarilor
consiliului.

(4) Rezultatul alegerii pre$edintelui de ^edin^a se consemneaza prin a patra
Hotarare a Consiliului local.

(5) Hotararile nr.l-4 se semneaza de pre$edintele de varsta $i de cei
2 asisten{i ai acestuia sj se contrasemneaza de secretar. Aceste hotarari au caracter
constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputand forma obiectul unor ac{iuni in
justi{ie.

Art.ll.
(1) Pre^edintele de ^edin^a exercita urmatoarele atribu^ii principale:
a) conduce $edinJele consiliului local;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea

voturilor sJ anun^a rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor
contra $i a ab{inerilor ;

c) semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat
impotriva adoptarii acestora precum sJ procesul - verbal ;

d) asigura mentinerea ordinii $i respectarea regulamentului de desfa$urare a
Sedin{elor;



e) supune votului consilierilor orice problema care intra m competen|a de
solu{ionare a consiliului;

f) aplica, daca este cazul, sancJiunile prevazute de statutul alesilor locali sau
propune consiliului aplicarea unor asemenea sanc{iuni;

(2) Presedintele de ^edinJa indeplineste orice alte atribu{ii prevazute de lege,
de prezentul regulament sau insarcinari date de consiliul local.

Art.l2
(1) Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului local de catre

pre$edintele de sedin{a se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre
primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost fmalizata. In acest
scop judecatorul sau alta persoana desemnata de pre$edintele judecatoriei prezinta
in fa|a consiliului local hotararea de validare.

(2) Dupa prezentarea hotararii de validare, primarul va depune juramantul
prevazut la art.9, alin.(l), folosindu-se in mod corespunzator procedura stabilita in
acela$i text.

(3) Primarul care refuza sa depunajuramantul este considerat demisionat de
drept.

SECTIUNEA a 2-a: Alegerea viceprimarului

Art.l3
(1) Viceprimarul este subordonat primarului $i inlocuitorul de drept al

acestuia, care ii poate delega atribufiile sale.
(2) Viceprimarul este ales cu votul majorita{ii consilierilor locali in func^ie,

din randul membrilor acestuia. Alegerea se face prin vot secret.
(3) Propunerea de candida{i pentru alegerea viceprimarului, se face de catre

oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
(4) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul careia se

completeaza buletinele de vot.
(5) Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata, putandu-se

folosi, la alegere, una dintre urmatoarele modalita{i:
a) fiecare consilier primeste un singur buletin de vot pe care sunt trecute

numele tuturor candida{ilor. Intrand in cabina, din lista candida{ilor vor fi barate
printr-o linie orizontala numele tuturor candida{ilor pe care consilierul nu doreste
sa ii aleaga. Pe buletin va ramane nebarat numele consilierului pe care doreste sa il
aleaga votantul;

b) pe buletinul de vot se scrie cuvantul "DA" in dreptul numelui celui pe
care dore$te sa il voteze;

c) alte modalitaJi, la alegerea consiliului.
(6) Este declarat viceprimar candidatul care a ob{inut votul majoritatii

consilierilor in func$ie.
f*.

(7) In situa^ia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la alin.(6), se
organizeaza un al doilea tur de scrutin, in aceea$i $edin{a, la care vor participa
candida^ii situa|i pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat
ales viceprimar consilierul care a obJinut cel mai mare numar de voturi.

(8) Schimbarea din func{ie a viceprimarului se poate face de consiliul local
prin hotarare adoptata cu votul a 2/3 din numarul consilierilor in func{ie, la



propunerea motivata a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali
in func{ie.

(9) Pe durata exercitarii mandatului viceprimarul i$i pastreaza statutul de
consilier local, fara a beneficia de indemniza{ia aferenta acestui statut.

Art.l4.
^,

(1) In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor
participa numai candida{ii care se afla in aceasta situa{ie. Va fi declarat ales
candidatul care a ob{inut cele mai multe voturi.

(2) Daca balotajul se mentine, alegerea viceprimarului se va face in prima
sedinta, dupa constituirea Consiliului local.

Art.l5.
(1) Alegerea viceprimarului va fi consemnata in a cincea Hotarare a

Consiliului local.
(2) Viceprimarul va depune juramantul prevazut la art.9, alin.(l),

respectandu-se prevederile alin.(3) si (4) ale aceluiasi articol.
(3) Viceprimarul intra in exercitarea mandatului dupa declararea lui ca legal

ales, prin hotararea prevazuta la alin.(l).

Art.l6.
(1) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului

consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de
expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept sJ mandatul viceprimarului,
fara vreo alta formalitate.

(2) Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberarii
sau revocarii acestuia din functie, in conditiile Legii nr.215/2001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 3-a: ComisiiIe de specialitate

Art.l7.
(1) Dupa constituire consiliul local stabile$te si organizeaza comisii de

specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate,

denumirea acestora sJ numarul de membri, care va fi intotdeauna impar, se
stabilesc de catre consiliul local, in funcjie de specificul activita{ii din fiecare
unitate administrativ - teritoriala, iar principalele domenii de activitate in care se
pot organiza comisii de specialitate sunt prevazute in Anexa nr.2 la prezentul
regulament.

(3) Comisiile de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Campina
sunt urmatoarele:

Comisia nr. 1 - Buget, fman|e, programe fmantare europeana, administrarea
domeniului public $i privat $i agricultura;

Comisia nr.2 - AdministraJie publica locala, juridic, rela^ii cu publicul,
servicii ^i comer^, munca si probleme sociale, spatiu locativ, drepturile omului si
problemele minorita^ilor, paza $i ordine, protec^ie civila, familie si protec^ie copii;

Comisia nr.3 - Amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si protec^ia
mediului;



Comisia nr.4 - Sanatate, cultura, inva{amant, culte $i tineret, sport $i turism.
(4) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
Fiecare consilier trebuie sa faca parte dintr-o comisie de specialitate.

Art.l8.
(1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezen{a majorita{ii

membrilor $i iau hotarari cu votul majorita{ii membrilor lor.
(2) Comisia de specialitate poate invita sa participe la $edm{ele sale

speciali$ti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia,
in special de la unita{ile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la
5edinJele comisiei $i consilierii care au fIcut propunerile ce stau la baza lucrarilor
comisiei.

(3) $edintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice.
(4) Comisia poate invita $i alte persoane care sa participe la dezbateri.
(5) Comisia poate hotari ca unele $edinJe sau dezbaterea unor puncte de pe

ordinea de zi sa se desfa$oare cu u$ile inchise.

Art.l9.
(1) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor

independen{i in fiecare comisie de specialitate se stabile$te de catre consiliul local,
in func{ie de ponderea acestora in cadrul consiliului.

(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de
consilieri, iar a consilierilor independen{i, de catre consiliul local, avandu-se in
vedere, de regula, op{iunea acestora, pregatirea profesionala $i domeniul m care i$i
desfa$oara activitatea.

(3) In func{ie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte
din l-2 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemniza{ia de $edinJa se va
achita numai pentru activitatea desfa$urata in comisia de baza.

Art.20.
Fiecare comisie de specialitate i$i alege, prin votul deschis al majorita^ii

consilierilor ce o compun, cate un pre$edinte $i cate un secretar.

Art.21.
(1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atribuJii principale:
(a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local;
(b) se pronun{a asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
(c) intocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotarari sJ asupra problemelor

analizate, pe care le prezinta consiliului local.
(2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atribu{ii stabilite prin

regulamentul de organizare $i func{ionare a consiliului sau insarcinari date prin
hotarari ale consiliului local, daca acestea au legatura cu activitatea lor.

Art.22.
(1) Pre$edintele comisiei de specialitate are urmatoarele atribuJii principale:
a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, cu

celelalte comisii, servicii, birouri, compartimente din cadrul Primariei Municipiului
Campina;

b) convoaca ^edin^ele comisiei;



c) conduce $edin{ele comisiei;
d) propune ca la lucrarile comisiei sa participe $i alte persoane din afara

acesteia, daca apreciaza ca este necesar;
e) participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce

prezinta importan|a pentru comisia pe care o conduce;
f) sus{ine in ^edin^ele de consiliu rapoartele formulate de comisie;
g) anun{a rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar.
(2) Pre$edintele comisiei indeplineste orice alte atribuJii referitoare la

activitatea comisiei, prevazute de lege, de Regulamentul de organizare $i
func{ionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art.23.
(1) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atribu{ii principale:
a) efectueaza apelul nominal sJ {ine evidenJa participarii la $edin{e a

membrilor comisiei;
b) numara voturile $i il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar

pentru adoptarea fiecarei hotarari $i asupra rezultatului votarii;
c) asigura redactarea rapoartelor $i proceselor - verbale, etc.
(2) Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazute de

Regulamentul de organizare $i functionare a consiliului sau insarcinari stabilite de
comisie sau de catre presedinte.

Art.24.
(1) Comisiile de specialitate sunt convocate de presedinJii acestora, cu cel

pu^in 3 zile inainte, lucreaza valabil in prezen^a majorita^ii membrilor si iau
hotarari cu votul majorita{ii membrilor lor. Ordinea de zi $i prezen{a consilierilor se
consemneaza in procesul-verbal de ^edin^a.

(2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea pre$edintelui. Oricare
dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la $edin{ele acesteia este obligatorie.
(4) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrarile consiliului sau ale comisiilor

de specialitate din care fac parte decat in situa^iile prevazute in regulamentul de
funcJionare.

(5) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrarile comisiilor
de specialitate intrucat se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale, precum $i in
alte cazuri stabilite prin regulamentul de func{ionare al consiliului.

(6) In caz de absenJa la $edin{a comisiei de baza consilierului in cauza nu i se
acorda indemnizaJie de ^din^a. Daca absen{ele continua, fara a fi motivate,
presedintele comisiei poate aplica sanc$iunile prevazute in competen^a sa de
Statutul ale$ilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancJiuni
statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.

Art.25.
5edin^ele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea

sedin^elor consiliului, atunci cand proiectul ordinii de zi a $edinJei acestuia
cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita raportul.



Art.26.
(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme

repartizate comisiei pre$edintele acesteia va desemna un consilier care va face in
cadrul $edin|ei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta
nu este prezentata de ini{iator.

(2) Secretarul comisiei va asigura redactarea raportului comisiei, pe baza
amendamentelor sJ a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost
aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezen{i.

(3) Rapoartele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea
necesara, atat amendamentele sJ propunerile acceptate, cat $i cele respinse.

(4) Raportul intocmit potrivit alin.(2) $i (3) se prezinta Secretarului
municipiului Campina, cel mai tarziu cu 7 zile inaintea desfa$urarii $edinJei
Consiliului local.

Art.27.
^,

Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situa{ii comisia poate
hotari ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz $i modalitatea de exprimare a
acestuia.

Art.28.
(1) Lucrarile $edintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului

acesteia, intr-un proces-verbal. Dupa incheierea $edin{ei procesul-verbal va fi
semnat de catre pre$edintele $i secretarul comisiei.

(2) Pre$edintele poate mcuviin{a ca procesele - verbale ale $edin{elor sa fie
consultate de alte persoane interesate care nu au participat la $edin{a, cu excep{ia
proceselor - verbale intocmite in $edin{ele ale caror lucrari s-au desfa$urat cu u$ile
inschise.

Art.29.
Daca Tn urma dezbaterilor din $edin{a consiliului local se impun modificari

de fond in con^inutul proiectului, pre^edintele de ^edin^a poate hotar! retrimiterea
proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate
care a intocmit raportul.

Art.30.
(1) Consiliile locale pot organiza, din proprie ini$iativa sau la iniJiativa

Primarului, dupa caz, comisii speciale de analiza $i verificare, pe perioada
determinata. Componen{a nominala a comisiei speciale de analiza $i verificare,
obiectivele, tematica activitatii acesteia ^i perioada de desfa$urare a activita^ii
acesteia se stabilesc prin hotararea consiliului local. Membrii comisiei ac{ioneaza
m limitele stabilite prin hotarari.

(2) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniJiativa sau din ini{iativa
primarului, dupa caz, comisii mixte formate din consilieri locali, func^ionari publici
^i al^i speciali$ti, pe perioada determinata. ComponenJa comisiilor mixte,
obiectivele $i perioada de desfa^urare a activita{ii acestora se stabilesc prin hotarari
ale consiliilor locale. $edin{ele comisiilor mixte sunt publice.

(3) Comisiile prevazute la alin.(l) $i (2) vor prezenta consiliului local, la
termenul stabilit de aceasta, rapoartele intocmite in urma analizelor $i verificarilor



efectuate. Rapoartele vor cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de
imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.

Art.31.
Opera{iunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de

specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si
modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri
independenJi, precum si componen{a nominala a acestora se stabilesc prin a sasea
Hotarare a Consiliului locaI.

^

In cazul in care se formuleaza mai multe propuneri privind componenta
nominala a Comisiilor de specialitate, votul pentru alegerea membrilor va fi secret.

SECJIUNEA a 4-a: Alte dispozitii

Art.32.
(1) Dupa depunerea juramantului primarul intra in exerci{iul de drept al

mandatului.
(2) Pe timpul desfa$urarii primei $edin{e a Consiliului local, primarul este

obligat sa poarte esarfa^ $i va ocupa in sala de sedin{e un loc distinct.
(3) Daca la lucrarile consiliului local participa prefectul, presedintele

consiliului jude^ean sau reprezentan|ii acestora, acestia vor ocupa un loc distinct.

Art.33.
(1) Primarul participa la $edin{ele consiliului si are dreptul sa formuleze

amendamente la proiectele de hotarare supuse adoptarii $i sa i^i exprime punctul de
vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al
primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul - verbal de s^dinJa.

(2) Mandatul primarului este de 4 ani $i se exercita pana la depunerea
juramantului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit,
prin lege organica, in caz de razboi, calamitate naturala, dezastru sau sinistru
deosebit de grav.

(3) Calitatea de primar inceteaza, de drept, inainte de expirarea duratei
normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:

- demisie;
- incompatibilitate;
- schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ teritoriala;
- condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa defmitiva, la o pedeapsa

privativa de libertate;
- punerea sub interdic{ie judecatoreasca;
- pierderea drepturilor electorale;
- pierderea, prin demisie, a calita|ii de membru al partidului politic pe a carei

lista a fost ales;
- deces.

Art.34.
Secretarul municipiului Campina indeplineste, in condiJiile legii,

urmatoarele atribu|ii:
a) avizeaza, pentru legalitate, hotararile consiliului local;
b) participa la $edin{ele consiliului local;



c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind rela|ia dintre
consiliul local $i primar, precum sJ intre ace$tia $i prefect;

d) organizeaza arhiva $i eviden{a statistica a hotararilor consiliului local;
e) asigura procedurile de convocare a consiliului local $i efectuarea lucrarilor

de secretariat, comunica ordinea de zi, intocme$te procesul-verbal al $edin{elor
consiliului local;

f) pregate$te lucrarile supuse dezbaterii consiliului local $i comisiilor de
specialitate ale acestuia;

g) asigura transparen{a $i comunicarea catre autorita^ile, institu^iile publice $i
persoanele interesate a actelor prevazute la lit.c), m condi{iile Legii nr.544/2001
privind liberul acces la informa{iile de interes public ;

h) {ine eviden{a participarii la $edinJe a consilierilor;
i) numara voturile $i consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta

pre$edintelui de $edin{a;
j) informeaza pe pre$edintele de $edin{a cu privire la cvorumul necesar

pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;
k) la mceputul fiecarei $edin^e supune spre aprobare procesul-verbal al

^edin^ei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, m cadrul $edin|ei, sa conteste
con^inutul procesului-verbal $i sa ceara men^ionarea exacta a opiniilor exprimate m
^edin^a anterioara. In termen de 3 zile lucratoare de la terminarea $edinJei, m care
s-a procedat la supunerea spre aprobare a procesului-verbal, Secretarul
Municipiului Campina afi^eaza la sediul primariei ^i, dupa caz, pe pagina de
internet, o copie a procesului - verbal al $edinJei;

1) asigura intocmirea dosarelor de $edin{a, legarea, numerotarea paginilor,
semnarea sJ 5tampilarea acestora;

m) prezinta in fa^a consiliului local punctul sau de vedere cu privire la
legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii
consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera
ilegale;

n) contrasemneaza, in condiJiile legii ^i ale prezentului regulament, hotararile
consiliului local pe care le considera legale;

o) acorda membrilor consiliului sprijin $i asisten{a de specialitate m
desfa$urarea activitaJii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la
defmitivarea celor discutate $i aprobate de consiliu; asemenea obliga^ii revin $i
aparatului propriu al consiliului local;

p) alte atribu{ii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local.

CAPITOLUL III: FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECJIUNEA 1: Desfa$urarea $edintelor

Art.35.
(1) Ordinea de zi a ^edinJelor consiliului local cuprinde proiecte de hotarari,

rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducatorilor
unita{ilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat
declara{iilor politice, intrebarilor, interpelarilor, peti{iilor $i altor probleme care se
supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi a $edin{ei ordinare impreuna cu
documentele pentru $edinJa g^nt transmise consilierilor odata cu invita^ia de

cu minim 5 zile inaintea datei $edin{ei. Ordinea de zi este inscrisa in



cuprinsul invita{iei de $edin^a transmise consilierilor si se aduce la cunostin{a
publica prin afisare la sediul Consiliului, inserare in site-ul propriu si prin darea
spre publicare in mass-media locala cu cel pu{in trei zile inainte de desfa^urare.

Acest anun{ se aduce la cunostin{a ceta{enilor si asociaJiilor legal constituite
care au prezentat sugestii $i propuneri in scris referitoare la unul din proiectele de
hotarare cu caracter normativ care urmeaza sa fie discutat in sedin{a publica.

(2) Proiectul ordinii de zi se intocme$te la propunerea primarului,
consilierilor sau la solicitarea ceta{enilor, dupa caz.

Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente,
care nu pot fi amanate pana la $edin{a urmatoare, si numai cu votul majoritaJii
consilierilor locali prezen{i.

(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului, de catre cel care a
cerut intrunirea consiliului.

(4) Proiectele de hotarari si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se
delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt inso{ite de raportul
comisiilor de specialitate, carora le-au fost transmise in acest scop, raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului si
avizul de legalitate al Secretarului municipiului Campina. Raportul
compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul unita{ii
administrativ-teritoriale, inainte de intocmirea raportului de catre comisia de
specialitate, spre a putea fi avut in vedere de catre aceasta comisie.

Art. 36.
(1) Consilierii sunt obligaJi sa fie prezen{i la lucrarile consiliului si sa isi

inregistreze prezen{a in evidenJa {inuta de secretar.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la sedin{a este obligat sa aduca la

cuno^tin^a aceasta situa{ie pre^edintelui de ^edin^a sau secretarului unita^ii
administrativ-teritoriale.

Art.37.
La lucrarile consiliului local pot asista $i lua cuvantul, fara drept de vot,

prefectul, presedintele consiliului jude{ean sau reprezentan^ii acestora, deputa^ii ^i
senatorii, mini^trii ^i ceilal{i membri ai Guvernului, secretarii sj subsecretarii de
stat, $efii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe
din unita{ile administrativ teritoriale, in probleme ce privesc domeniile de
responsabilitate ale acestor servicii, precum si persoanele interesate, invitate de
primar. De asemenea, la lucrarile consiliului pot participa $i i$i pot exprima punctul
de vedere cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, Tn condiJiile Legii
nr.52/2003, ceta$enii, organiza$iile civice, sindicale, patronale sau orice alt grup
asociativ de reprezentare civica.

Art.38.
(1) Dezbaterea problemelor se face, de regula, in ordinea stricta in care

acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea
pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care
o face ini{iatorul. Apoi se da cuvantul pre$edintelui comisiei de specialitate si, daca
este cazul, sefului compartimentului care a intocmit raportul.

(2) Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alin.(l) se trece la dezbateri.



(3) Consilierii vor participa la dezbateri m ordinea inscrierii la cuvant.
Presedintele de sedin{a are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in func{ie

^

de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare
timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum $i timpul total de dezbatere a
proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvantul sau sa se refere exclusiv la
problema care formeaza obiectul dezbaterii. Presedintele de sedin{a va urmari ca
prezen{a la dezbateri sa se faca din partea tuturor grupurilor de consilieri. In cazul
unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri, in
func$ie de marimea acestuia.

(4) Presedintele de $edin^a poate sa ofere invitaJilor si persoanelor care
participa din proprie ini{iativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele
aflate pe ordinea de zi.

(5) Punctele de vedere exprimate in cadrul sedin^elor publice de persoanele
menJionate la alin.4 au valoarea de recomandare.

Art.39.
(1) Pre$edintele de $edin$a va permite oricand unui consilier sa raspunda

intr-o problema de ordin personal sau atunci cand a fost nominalizat de un alt
vorbitor.

(2) Prevederile alin.(l) se aplica $i in cazul in care se cere cuvantul in
probleme privitoare la regulament.

Art.40.
Pre$edintele de $edin{a sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate

propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discu{ia consiliului local.
Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discu{iile vor fi sistate daca
propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.

Art.41.
Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezen^i

la ^edin|a, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.

Art.42.
In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, pre^edintele de

5edinJa poate intrerupe dezbaterile. El poate aplica sanc{iunile stabilite de Statutul
ale$ilor locali in competenta sa ori poate propune consiliului aplicarea de sanc{iuni
corespunzatoare.

Art.43.
Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole,

primarul, viceprimarul $i consilierii putand formula amendamente de fond sau de
redactare. Amendamentele formulate se supun votului Consiliului local in ordinea
formularii lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte care vizeaza aceea^i
problema se socotesc respinse fara a se mai supune votului.



SECJIUNEA a 2-a: Elaborarea proiectelor de hotarari
individuale

Art.44.
(1) Dreptul la ini^iativa pentru proiectele de hotarari ale consiliului local

aparpne primarului, viceprimarului, consilierilor, precum si ceta{enilor.
(2) Proiectele de hotarari vor fi inso{ite de expunerea de motive $i vor fi

r*,

redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop secretarul
unita{ii administrativ-teritoriale $i personalul de specialitate din aparatul propriu al
consiliului vor acorda sprijin $i asisten{a tehnica de specialitate.

(3) Promovarea unui proiect de hotarare poate fi ini{iata si de unul sau mai
mul{i ceta{eni cu drept de vot, daca acesta este sus{inut prin semnaturi de cel pu{in
5% din popula{ia cu drept de vot a municipiului Campina.

(4) Ceta{enii depun la Secretarul municipiului Campina forma propusa a
proiectului de hotarare;

(5) Ceta{emi ini{iatori ai unui proiect de hotarare, asigura intocmirea listelor
de sus{inatori pe formulare puse la dispoziJie de Secretarul municipiului Campina.

(6) Dupa depunerea documenta{iei $i verificarea acesteia in condi{iile Legii
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, proiectul de hotarare va
urma procedurile regulamentare de lucru ale Consiliului Local al Municipiului
Campina.

Art.45.
(1) Proiectele de hotarari se Tnscriu obligatoriu pe ordinea de zi a $edin{elor

prin men{ionarea titlului s^ a iniJiatorului.
(2) Proiectele de hotarari se aduc la cunostin{a consilierilor cu indicarea

comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare $i cu invita^ia de a formula $i
depune amendamente.

(3) Opera{iunile prevazute la alin.(2) se realizeaza prin grija secretarului
unitaJii administrativ - teritoriale.

Art.46.
(1) Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre avizare

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in
vederea intocmirii rapoartelor acestora, ce vor fi elaborate in termen de 30 zile de
la inregistrarea proiectului, cu excep{ia desfa$urarii $edin{elor extraordinare si a
celor convocate in caz de for^a majora si de maxima urgen^a pentru rezolvarea
intereselor locuitorilor municipiului. Nominalizarea compartimentelor carora li se
trimit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul.

(2) Daca rapoartele prevazute la alin.(l) nu sunt intocmite in termen de 30 de
zile de la inregistrarea proiectului, acestea se considera implicit favorabile.

(3) Proiectele de hotarari $i celelalte materiale se transmit spre dezbatere $i
avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea intocmirii
rapoartelor acestora, cu exceptia desfasurarii sedin{elor extraordinare si a celor
convocate in caz de for^a majora $i de maxima urgen{a pentru rezolvarea
intereselor locuitorilor municipiului. Nominalizarea compartimentelor carora li se
trimit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul.



(4) O data cu transmiterea proiectelor se va preciza $i data de depunere a
rapoartelor, avandu-se grija ca raportul compartimentului sa poata fi trimis si
comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a raportului.

(5) Ini{iatorul proiectului de hotarare sau al altor propuneri, le poate retrage
sau poate renun{a, Tn orice moment, la sus{inerea lor.

Art.47.
(1) Dupa examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a

consiliului local mtocme$te un raport cu privire la adoptarea sau, dupa caz,
respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea
proiectului, se pot formula amendamente.

(2) Raportul se transmite secretarului unita{ii administrativ-teritoriale, care
va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri,
cel mai tarziu o data cu invita{ia pentru $edin{a.

Art.48.
Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, inso{ite de raportul comisiei de

specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al
primarului, se inscriu pe ordinea de zi $i se supun dezbaterii $i votului consiliului in
prima $edin{a ordinara a acestuia.

SECTIUNEA a 3-a: Dispozi|ii speciale privind eIaborarea $i
adoptarea hotararilor normative

Art.49.
Prin hotarare normativa in sensul prezentului regulament se in{elege

hotararea cu aplicabilitate generala in municipiul Campina.

Art.50.
(1) Ini$iatorul va depune $i va inregistra proiectul hotararii si expunerea de

motive la Aparatul permanent al Consiliului Local.
(2) Aparatul permanent al Consiliului Local transmite proiectul hotararii

secretarului municipiului, care il va analiza din punct de vedere al legalita{ii $i va
desemna compartimentul de resort ce se va pronunJa asupra oportunita{ii

^

reglementarii prin raport de specialitate. In situa{ia in care secretarul apreciaza ca
unele din reglementari nu corespund legisla{iei, va invita ini^iatorul la consiliere.

(3) Proiectele hotararilor normative vor fl aduse la cunostin{a publica prin
afisare la sediul Primariei, publicare in site-ul propriu $i prin transmitere catre
mass-media locala. De asemenea, proiectele hotararilor normative vor fi transmise
tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.

(4) Aducerea la cunostin{a publica a proiectelor de hotarari normative, in
condi{iile alin. 3 se face prin amm{, cu cel pu{in 30 de zile inainte de supunere spre
analiza, avizare $i adoptare de catre Consiliul Local. Anun|ul va cuprinde
expunerea de motive, raportul de specialitate, textul complet al proiectului de
hotarare, precum si termenul limita, in care cei interesa{i pot trimite in scris
propuneri, sugestii $i opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de
hotarare. Propunerile, sugestiile $i opiniile persoanelor interesate se depun in scris
la Registratura Consiliului Local (Aparatul permanent al Consiliului Local), in
termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunJului.



(5) Proiectul unei hotarari normative se include pe ordinea de zi a sedin{ei
Consiliului Local numai dupa defmitivare, pe baza observa{iilor $i propunerilor
formulate potrivit alin. (4).

(6) Consiliul Local este obligat sa decida organizarea unei intalniri Tn care sa
se dezbata public proiectul unei hotarari normative daca acest lucru a fost cerut in
scris de catre o asocia{ie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica. Data
$i locul dezbaterii publice se stabilesc de pre$edin{ii comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local impreuna cu ini{iatorul proiectului de hotarare, cu respectarea
termenului prevazut la art.7, alin.(4) din Legea nr.52/2003, republicata. Consilierii
vor fi invitaJi si sunt obliga{i sa participe la dezbaterea publica.

^,

(7) In cazul unui proiect de hotarare normativ prin care se propune
reglementarea unei situapi care, din cauza circumstan{elor sale excep{ionale,
impune adoptarea de solu$ii imediate, in sensul evitarii unei grave atingeri aduse
interesului public, aceasta se supune adoptarii in procedura prevazuta pentru
$edinJele extraordinare sau de indata ale Consiliului Local. Decident al respectarii
conditiilor cumulative prevazute in acest aliniat este Consiliul local.

Art.51.
(1) Secretarul municipiului impreuna cu Aparatul permanent al Consiliului

local vor anun{a persoanele interesate pentru a asigura participarea acestora la
$edin{a in care se dezbate proiectul hotararii normative, in condi^iile art.8 din Legea
nr.52/2003, republicata.

(2) Pre$edintele de $edin{a ofera persoanelor interesate posibilitatea de a se
exprima cu privire la proiectul hotararii normative supuse dezbaterii. Adoptarea
hotararii {ine de competen{a exclusiva a Consiliului local.

Art.52.
Aparatul permanent al Consiliului Local va redacta minuta intalnirii

prevazute la art.50, alin.(6) $i o va aduce la cuno$tinta publica in condi|iile art.ll
din Legea nr.52/2003, republicata. De asemenea, va asigura arhivarea minutelor
$edim;elor publice.

SECJIUNEA a 4-a: Procedura de vot

Art.53.
(1) Votul consilierilor este individual $i poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel

nominal.
(3) Consiliul local hotara$te, la propunerea presedintelui de $edinJa sau a

unui consilier, ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege
sau regulament se stabileste o anumita modalitate.

(4) In procesul - verbal al $edin^ei consiliului va fi consemnat rezultatul
votului, iar, la cererea consilierului, se va mem;iona in mod expres votul acestuia.

Art.54.
(1) Votarea prin apel nominal se desfa$oara in modul urmator: pre$edintele

explica obiectul votarii $i sensul cuvintelor "pentru" sj contra". Secretarul unitaJii
administrativ - teritoriale va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, in



ordinea alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica sj pronun{a cuvantul "pentru"
sau "contra", in func{ie de op{iunea sa.

(2) Dupa epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui
consilierilor care au lipsit la primul tur.

Art.55.
(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc $i fara

putin{a de interpretari diferite. Pentru exprimarea op{iunii se vor folosi, de regula,
cuvintele "da" sau "nu".

(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se
iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata op|iunea clara a
consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin.(2).

Art.56.
(1) Hotararile $i alte propuneri se adopta cu votul majorita{ii consilierilor

prezen{i, in afara de cazul in care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
(2) Ab{inerile se contabilizeaza la voturile "contra".
(3) Daca in sala de $edin{e nu este intrunit cvorumul legal, pre$edintele

amana votarea pana la intrunirea acestuia.

Art.57.
Minuta sedin{ei publice, incluzand ^i votul fiecarui membru, cu excepJia

cand s-a hotarat vot secret va fi afi$ata la sediul Consiliului ^i publicata in site-ul
propriu.

Art.58.
(1) Proiectele de hotarari sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi

readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleia$i sedin{e.
(2) Daca la proiectele de hotarari se formuleaza amendamente, acestea se

anunJa $i se exprima intr-o forma clara si concisa, referitoare la un text concret din
proiectul de hotarare dezbatut. In procedura de vot, se supune la vot textul
ini{iatorului, respectiv textele amendamentelor, in ordinea in care acestea au fost
anun$ate. Procedura de vot inceteaza daca unul din texte a intrunit majoritatea
voturilor prevazute de lege.

CAPITOLUL IV: INTREBARI, INTERPELARI, PETIJII
INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Art.59.
(1) Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului ^i secretarului

unita{ii administrativ-teritoriale, precum ^i 5efilor compartimentelor din aparatul de
specialitate al primarului sau ai serviciilor sJ unita^ilor subordonate.

(2) Prin intrebare se solicita informa^ii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei intreba{i vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la

urmatoarea $edin{a a consiliului.



Art.60.
Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu

un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la
urmatoarea $edinJa a consiliului, sau oral, la proxima sedinJa, potrivit solicitarii
autorului interpelarii.

Art.61.
(1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului si al aparatului de

specialitate al primarului, sa puna la dispozi{ie consilierilor locali, la cererea
acestora, in termen de cel mult 10 zile lucratoare, informatiile necesare in vederea
indeplinirii mandatului.

(2) Informa{iile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.

Art.62.
(1) Orice ceta{ean are dreptul sa se adreseze cu petrfii consiliului local.

Acestea se inscriu intr-un registru special, sunt analizate $i solu{ionate potrivit
reglementarilor legale in vigoare.

(2) Semestrial consiliul analizeaza modul de solu{ionare a peti{iilor.

CAPITOLUL V: DISPOZITH PRIVIND EXERCITAREA
MANDATULUI DE CONSILIER

Art.63.
(1) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in func{ie li

se elibereaza o legitima|ie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata
de primar.

(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calita{ii lor de
reprezentanJi alesi ai colectivita{ii locale, pe care au dreptul sa-l poarte pe intreaga
durata a mandatului.

(3) Modelul legitima^iei de consilier ^i cel al semnului distinctiv se stabilesc
prin Hotarare a Guvernului. Cheltuielile pentru confec^ionarea acestora se suporta
din bugetul local. Legitima|ia si insemnul se pot pastra de catre consilierii locali,
dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art.64.
(1) Data inceperii exerciJiului mandatului de consilier este cea prevazuta la

art.9, alin.(6) din prezentul regulament.
(2) Calitatea de consilier local inceteaza la data declararii ca legal constituit a

noului consiliu ales.
(3) Calitatea de consilier local inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei

normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ - teritoriala,

inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia;
d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 ^din^e ordinare consecutive ale

consiliului;
e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni

consecutive, cu excep{ia cazurilor prevazute de lege;



f) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa defmitiva, la o
pedeapsa privata de libertate;

g) punerea sub interdic{iejudecatoreasca;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) pierderea calita{ii de membru al partidului politic pe a carei lista a fost

ales;
j) deces.
(4) Dispozi{iile prevazute la alin.(3), lit.i se aplica $i viceprimarului.
(5) Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul

local, prin hotarare, la propunerea primarului sau a oricarui consilier.
(6) In cazurile prevazute la alin. (3) lit.c) - e) si lit.i), hotararea consiliului

poate fi atacata de consilier, la instan{a de contencios administrativ, in termen de 10
A

zile de la comunicare. Instan{a se va pronun{a in termen de cel mult 30 de zile. In
acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instanJe
este defmitiva $i irevocabila.

(7) Consilierii locali pot demisiona, anun{and in scris presedintele de
$edinJa, care ia act de aceasta. Presedintele propune consiliului adoptarea unei
hotarari prin care se ia act de demisie $i se declara locul vacant.

^

(8) Incetarea mandatului de consilier in cazul schimbarii domiciliului Tn alta
unitate administrativ - teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de
identitate al celui in cauza a men^iunii corespunzatoare, de catre organul abilitat
potrivit legii. Prevederile alin.(3), lit."e" nu se aplica in cazul in care consilierul a
fost insarcinat de catre consiliul din care face parte, de catre Guvern sau de catre
Parlament cu exercitarea unei misiuni in {ara sau in strainatate. Pe durata exercitarii
misiunii incredin{ate exercitarea mandatului se suspenda.

(9) Prevederile alin.(3), lit.f) - h) devin aplicabile numai dupa ramanerea
defmitiva si irevocabila a hotararii judecatore$ti.

(10) Cu excep{ia cazului prevazut la alin.(3), lit."i", in situa{iile de incetare a
mandatului inainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local, adopta
in prima $edin{a ordinara, la propunerea primarului o hotarare prin care se ia act de
situa{ia aparuta ^i se declara vacant locul consilierului in cauza.

(11) Hotararea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator
semnat de Primar $i de Secretarul municipiului. Referatul va fi inso{it de actele
justificative.

(12) In cazul prevazut la alin.(3), lit.,,i", in termen de 30 de zile de la data
sesizarii partidului politic pe a carei lista consilierul local a fost ales, prefectul
constata, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local inainte de expirarea
duratei normale a acestuia si declara vacant locul consilierului local.

Art.65.
/s

(1) In exercitarea mandatului, consilierii locali sunt in serviciul colectivitaJii
locale si sunt responsabili in fa{a acesteia.

(2) Libertatea de opinie si de acJiune in exercitarea mandatului de consilier
local este garantata.

(3) Consilierii locali nu pot fi tra$i la raspundere juridica pentru opiniile
politice exprimate in exercitarea mandatului.

(4) Pe intreaga durata a mandatului, consilierii locali se considera in
exerci{iul autorita{ii publice $i se bucura de protec{ia prevazuta de lege.



(5) De aceea$i protec^iejuridica beneficiaza $i membrii familiei - so{, soJie si
copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmare$te nemijlocit
exercitarea de presiuni asupra alesului local in legatura cu exercitarea mandatului
sau.

Art.66.
(1) Consilierii locali au dreptul la ini{iativa in promovarea actelor

administrative, individual sau in grup.
(2) Pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor de

specialitate, consilierii au dreptul la o indemniza{ie de $edin$a.
(3) Indemniza^ia de $edin{a pentru membrii consiliului care participa la

$edin{ele ordinare ale consiliului $i ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum
de 5% din indemnizaJia lunara a Primarului.

(4) Numarul maxim de sedin{e pentru care se poate acorda indemnizaJia,
potrivit alin.(2), este de o $edinJa de consiliu $i 2(doua) sedin$e de comisii de
specialitate pe luna.

(5) Plata indemniza{iilor stabilite potrivit prevederilor alin.(2) se efectueaza
exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale.

(6) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut in
exercitarea mandatului, in condi{iile legii.

(7) Consilierii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare $i
perfec{ionare profesionala organizate de institu{ii specializate, in decursul
mandatului, conform hotararii consiliului local.

(8) Ale$ii locali au obliga^ia de a participa la cel pu{in un curs de pregatire in
domeniul administra{iei publice locale, in decursul primului an de mandat.

(9) Se excepteaza de la prevederile alin. precedent ale$ii locali care au
de|inut anterior un alt mandat de consilier local, consilier judeJean, pre^edinte al
consiliului jude{ean, primar sau au exercitat func{ia de prefect, au fost func{ionari
publici, au de^inut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau
administrative. Cursurile de pregatire vor fi organizate de institu^iile abilitate de
lege.

(10) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informa{ie de interes
public nu poate fi ingradit.

(11) Autorita^ile administra^iei publice centrale $i locale, institu^iile,
serviciile publice, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa
asigure informarea corecta a consilierilor locali, potrivit competen{elor ce le revin,
asupra treburilor publice $i asupra problemelor de interes local.

(12) In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obliga{i
sa prezinte, la prima $edin{a ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile
efectuate.

(13) In cazul primarului, viceprimarului ^i consilierilor locali, termenul
maxim de depunere a raportului este de 30 de zile.

(14) Jn cazul nerespectarii prevederilor alin.(12), consilierii locali vor
suporta cheltuielile deplasarii.

Art.67.
Schimbarile survenite in activitatea consilierului, in timpul exercitarii

mandatului, se aduc la cunostin$a consiliului local in cel mult 10 zile de la data
producerii acestora.



Art.68.
(1) Participarea consilierilor la $edin{ele consiliului local $i ale comisiilor de

specialitate este obligatorie.
(2) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrarile

consiliului $i ale comisiilor de specialitate intrucat se afla in mdeplinirea unei
insarcinari oficiale, precum $i in urmatoarele cazuri:

- concediu medical dovedit cu acte eliberate in condi{iile legii;
- delegari, deplasari, deta$ari in interes de serviciu;
- evenimente familiale deosebite (na$teri, casatorii, decese s.a.);
- evenimente de forta majora (inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat

prezenta).

CAPITOLUL VI: APARATUL PERMANENT AL
CONSILIULUI LOCAL

Art.69.
(1) Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local, precum $i pentru

solu{ionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea 2 posturi cu activitate
permanenta, pe care vor fi incadrate, prin hotarare, persoane care au studii
superioare, de regula juridice sau administrative.

(2) Personalul angajat in Aparatul permanent este responsabil pentru rela{ia
cu societatea civila. In acest scop va primi propunerile, sugestiile $i opiniile
persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotarare cu caracter normativ
propus.

(3) Personalul Aparatului permanent este obligat sa intocmeasca <=d sa faca
public un raport anual privind transparen{a decizionala, care va cuprinde cel pu{in
urmatoarele elemente:

a) numarul total al recomandarilor primite;
b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative

adoptate;
c) numarul participan{ilor la sedin{ele publice;
d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte

normative;
e) situa{ia cazurilor in care Consiliul local a fost ac{ionat in justi^ie pentru

nerespectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparen{a
decizionala;

f) evaluarea proprie a parteneriatului cu ceta{enii $i asocia^iile legal
constituite;

g) numarul $edin{elor care nu au fost publice $i motiva^ia restric|ionarii
accesului.

(4) Raportul anual privind transparenJa decizionala va fi facut public prin
prezentare in $edin{a publica sau prin afi^are la sediul Consiliului.

(5) Func^iile pe care vor fi incadrate persoanele prevazute la alin.(l) se
stabilesc prin hotararea consiliului local, iar selec^ionarea acestor persoane se face
pe baza de concurs sau examen organizat in condiJiile legii. Comisia de concurs se
stabile^te de consiliul local.

(6) Persoanele incadrate sunt subordonate numai Consiliului local, respectiv
presedintelui de sedinJa.



Art.70.
Salarizarea persoanelor prevazute la art.69 se face potrivit Legii nr.284/2010

privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, modificata sj
completata, iar cheltuielile aferente se suporta din bugetul local.

Art.71.
(1) Apararea intereselor consiliului local in fa{a instan^elor de contencios

administrativ se face de persoanele angajate in Aparatul permanent sau de un
aparator ales. Cheltuielile se suporta din bugetul local.

(2) In situa{iile prevazute la alin.(l) imputernicirea se semneaza de
pre$edintele de $edin{a pana la data urmatoarei $edin{e a Consiliului local.

Art.72.
(1) Posturile din Aparatul permanent al Consiliului local, nu se includ in

numarul maxim de posturi rezultat din aplicarea Ordonan{ei Guvernului nr.80/2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorita{ile administra^iei
publice sj mstitu{iile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr.247/2002, cu
modificarile $i completarile ulterioare.

(2) Personalului angajat in Aparatul permanent al Consiliului local, nu i se
aplica prevederile Legii nr.l88/1999 privind Statutul func{ionarilor publici, cu
modificarile ulterioare, acesta urmand a-sJ desfa$ura activitatea pe baza de contract
de munca.

(3) Persoanele incadrate in Aparatul permanent al Consiliului local i$i
desfa$oara activitatea sub coordonarea Secretarului unita{ii administrativ-teritoriale
sJ colaboreaza cu acesta la pregatirea ^edin^elor consiliului local, cu asigurarea
documentarii ^i informarii consilierilor, participa la intocmirea ^i difuzarea catre
ace^tia a dosarelor de $edinJa ^i a oricaror alte materiale destinate lor.

CAPITOLUL VII: DISPOZIJIIFINALE

Art.73.
(1) Consilierii raspund in nume propriu, pentru activitatea desfa$urata in

exercitarea mandatului, precum $i solidar, pentru activitatea consiliului din care fac
parte $i pentru hotararile pe care le-au votat.

(2) incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr.215/2001,
republicata, a prevederilor Legii nr.393/2004 $i ale Regulamentului de organizare
sJ func^ionare al consiliului atrage aplicarea urmatoarelor sanc^iuni:

a) avertisment;
b) chemare la ordine;
c) retragerea cuvantului;
d) eliminarea din sala de $edin{a;
e) excluderea temporara de la lucrarile Consiliului local $i ale comisiei de

specialitate;
f) retragerea indemniza^iei de ^edin^a, pentru l-2 $edin^e.
(3) Sanc^iunile prevazute la alin.(2), lit. a) - d) se aplica de catre pre$edintele

de $edin{a, iar cele de la alin.(2), lit. e) $i f) de catre consiliu, prin hotarare.
(4) Pentru aplicarea sanc^iunilor prevazute la alin.(2), lit.e), cazul se va

transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate $i aspectele



juridice, aceasta prezentand un raport mtocmit pe baza cercetarilor efectuate,
inclusiv a explica{iilor furnizate de cel in cauza.

(5) La prima abatere, pre$edintele de $edin{a atrage aten{ia consilierului Tn
culpa si il invita sa respecte regulamentul.

(6) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitajia pre$edintelui $i
continua sa se abata de la regulament, precum $i cei care incalca in mod grav, chiar
pentru prima data, dispozi{iile regulamentului vor fi chema^i la ordine.

(7) Chemarea la ordine se inscrie in procesul - verbal de $edin{a.
,̂

(8) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre pre$edinte
sa i$i retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul $i care
ar atrage aplicarea sanc{iunii.

(9) Daca expresia intrebuin{ata a fost retrasa ori daca explica{iile date sunt
apreciate de pre$edinte ca satisfacatoare, sanc{iunea nu se mai aplica.

(10) !n cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se
abata de la regulament, pre$edintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va
elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absen{a nemotivata de la

*,

(11) In cazul unor abateri grave, savar$ite in mod repetat, sau al unor abateri
deosebit de grave, consiliul poate aplica sanc|iunea excluderii temporare a
consilierului de la lucrarile consiliului $i ale comisiilor de specialitate.

(12) Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in
obiectul de activitate aspectejuridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

(13) Excluderea temporara de la lucrarile consiliului $i ale comisiilor de
specialitate nu poate depasi doua sedin{e consecutive.

(14) Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are
drept consecin{a neacordarea indemniza{iei de $edin$a pe perioada respectiva.

(15) In caz de opunere, interzicerea participarii la sedin^e se executa cu
ajutorul for^ei publice puse la dispozi{ie pre^edintelui.

(16) Sanc^iunile prevazute la art. 73, alin. (2), lit e) si f) se aplica prin
hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel pu{in doua treimi din numarul
consilierilor in func^ie.

(17) Pe perioada aplicarii sanc^iunii, consilierii in cauza sunt sco$i din
cvorumul de lucru.



ANEXA NR.1
la Regulamentul de organizare $i func{ionare
a Consiliului local al municipiului Campina

PROCES - VERBAL
Tncheiat astazi , in prima $edinfa a

Comisiei de vaIidare a Consiliului locaI al Municipiului Campina

Astazi, data de mai sus, Comisia de validare aleasa de Consiliul local al
Municipiului Campina m $edinJa de constituire din data de a
examinat, in conformitate cu prevederile art.32 din Legea administra^iei publice
locale nr.215/2001, cu modificarile sJ completarile ulterioare, legalitatea alegerii
consilierilor. Comisia constata ca au fost/nu au fost respectate dispozi{iile legale $i
ca nu sunt/sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotarat sa propuna
validarea tuturor/unui numar de consilieri, conform tabelului anexat.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces - verbal.

Presedinte, Secretar,

Membrii,



ANEXA NR.2
la Regulamentul de organizare si func{ionare
a Consiliului local al municipiului Campina

DOMENIILE DE ACTIVITATE
in care se pot organiza comisii de specialitate

1. Agricultura;
2. ActivitaJi economico - fmanciare;
3. Activita{i social - culturale, culte;
4. Inva{amant, sanatate si familie;
5. Amenajarea teritoriului $i urbanism;
6. Munca si protec^ie sociala;
7. Protec^ie copii, tineret si sport;
8. ProtecJie mediu ^i turism;
9. Juridica $i de disciplina;
lO.Validare.

NOTA:
In funcJie de specificul activita{ii si de numarul consilierilor, consiliul poate

hotarT sa se organizeze comisii de specialitate $i in alte domenii de activitate sau o
comisie sa aiba in obiectul de activitate doua sau mai multe domenii.



ROMANIA '
JUDEJUL PRAHOVA
MUNICIPIUL CAMPINA

CONSILIERI
Nr.68.901/6iulie2016

EXPUNEREDEMOTIVE

Subsemnatii: dl.Candea Costantin, dl.Petrescu Ioan, d-na Petrovici Mihaela,
dl.Ionita Daniel si dl.Minea Robert - Catalin - consilieri locali ai Municipiului Campina,
membri ai Comisiei de specialitate administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, s.a.m.d., in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea
nr.215/2001 a administra|iei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) si art.50, alin.(l)
din Regulamentul de Organizare $i Func{ionare al Consiliului local al municipiului
Campina, inaintam la Aparatul permanent al Consiliului local proiectul de hotarare
privind aprobarea Regulamentului de organizare sj func(ionare a Consiliului Local
al Municipiului Campina.

Promovarea proiectului de hotarare este necesara ca urmare a modificarilor
legislative aduse prin Legea nr.ll5/2015 pentru alegerea autorita{ilor administra{iei
publice locale, pentru modificarea Legii administra{iei publice locale nr.215/2001,
precum $i pentru modificarea $i completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul
ale$ilor locali, care conduc la modificari de forma ale Regulamentului de
organizare si functionare.

De asemenea, prin modificarile propuse au fost reglementate si situatiile in
care consilierii locali nu pot participa la intreaga desfasurare a sedintelor de
Consiliu referitoare la exprimarea votului, precum si la plata indemnizatiei aferente.

O alta modificare se refera la situatia de incetare a mandatului, in conditiile
prevederilor art.9, alin.(2), lit."h'" din Legea nr.393/28 septembrie 2004 privind
Statutul ale$ilor locali, modificata ^i completata, in sensul ca in termen de 30 de
zile de la data sesizarii partidului politic pe a carei lista consilierul local a fost ales,
prefectul constata, prin ordin, incetarea mandatului alesului local inainte de
expirarea duratei normale a acestuia si declara locul vacant.

Cadrul legal aplicabil:
- Anexa la Ordonanta nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de

organizare si functionare a Consiliilor locale;
- prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorita{ilor administra{iei publice

locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si
pentru modificarea $i completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul ale$ilor locali;

- prevederile Legii nr.393/28 septembrie 2004 privind Statutul alesilor locali,
modificata $i completata;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."a" si alin.(3), lit."a", art.45, alin.(l) si art.ll5,
alin.(l), lit.,,b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata.

CONSILI
dl.Candea Costantin
dl.Petrescu Ioan
d-na Petrovici Mihaela
dl.Ionita Daniel .
dl.MineaRobert Catalin
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