
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de organizare $ifunctionare

al Consiliului local al Municipiului Campina

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.47.312/15 nOiembrie 2021 al d-nei
Girbacica Adina si a d-lor Cretu Valentin-Mihai si Nica Emil-Dan-Cristian -
consilieri locali, prin care propun aprobarea RegulamentiiIui de organizare si
functionare al Consiliului local al Municipiului Campina;

Tinand seama de:
- raportul nr.48.022/18 noiembrie 2021, promovat de; Directia juridica din

cadrul Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului| local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridlc, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, sLa.m.d.;

- avizul Secretarului General al Municipiului Can^pina, inregistrat sub
nr.48.023/l 8 noiembrie 2021;

In baza Anexei nr.2 - Modelul orientativ al regulamentului de organizare si
functionare, aprobat prin Ordinul nr.25/14 ianuarie 20^ll pentru aprobarea
modelului orientativ al statutului unita^ii administrativ-te^itoriale, precum si a
modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului
local;

^ !

In raport de prevederile:
- art.l5-20 din Legea nr.544/2001 privind liberul acpes la informatiile de

interes public, modificata si completata;
- art.2, lit."c", pct.l-3, art.3, lit."g" si lit."i", art.l2^ si art.l6 din Legea

nr.52/2003 privind transparenta decizionala, cu modific^arile si completarile
ulterioare

*. l

In conformitate cu prevederile:
- art.6, alin.(3) si art.30, alin.(l), lit."c" din Legea nr.24^2000 privind normele

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, rerjublicata, modificata si
completata;

- art.l29, alin.(2), lit."a" si alin.(3), lit."a" din O.U.b. nr.57/3 iulie 2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile u|terioare;

In temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l|9, alin.(l) si alin.(3),
lit."i" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Campina adopt^prezenta hotarare.

Art.l. - Aproba Regulamentul de organizare si fun^tlonare al Consiliului
local al Municipiului Campina, conform ANEXEI, care fa0e parte integranta din
prezenta hotarare.



Art.2. - Cu data adoptarii prezentei hotarari isi incetea^a valabilitatea H.C.L.
nr.8/30 ianuarie 2020, cu modificarile si completarile ulter^oare si H.C.L. nr.41/
26 martie 2020, precum si alte dispozitii contrare cuprinse inhotarari adoptate de
Consiliul local al Municipiului Campina.

Art.3. - Prezenta hotarare intra in vigoare mcepand pu data de 1 ianuarie
2022.

Art.4. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institupei Prefectului Jude^ului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Membrilor Consiliului local al Municipkjlui Campina;
-Directieijuridice.

Pre$edinte de
Consilier,

Rat Cosmi

Ct)ntrasemneaza,

MdId0veSanu Elena

Campina, 25 noiembrie 2021
Nr. 181



ANEXA
la H.C.L. nr.l81/2^noiembrie 2021

Pre$edinte de $ediru;a,
Con$ilier,

Rat Cos^iin - Gicu

REGULAMENTUL j
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONAkE AL

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULlJJ CAMPINA

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1: Obiectul de reglementare
(1) Prezentul regulament de organizare si func{ionare a Consiliului Local al

Municipiului Campina are ca obiect stabilirea condi{iilor de exe|rcitare a mandatului de
catre consilierii locali, a drepturilor, obligatiilor si raspunderil^r ce le revin in baza
mandatului incredinJat.

(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct^ secret si liber exprimat
de catre ceta{enii cu drept de vot ai Municipiului Campina, potrivit legii pentru alegerea
autoritaJilor administra{iei publice locale.

(3) Participarea consilierilor locali la activitatea consiliuluilocal are caracter public
$i legitim, fiind in acord cu interesele generale ale locuitorilor Mufticipiului Campina.

Art. 2: Defmi{ii generale
In sensul prezentului regulament de organizare si func{ionare, termenii si expresiile

de mai jos au urmatoarele semnifica|ii:
a) ale$ii locali - primarul, viceprimarul, consilierii locali ai Municipiului Campina;
b) aparatul de specialitate al primarului - totalitatea compartimentelor func{ionale,

fara personalitate juridica, de la nivelul unita|ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale,
precum si secretarul general al unita^ii/subdiviziunii administra^tiv-teritoriale; primarul,
consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul,
administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;

c) asociaJiile de dezvoltare intercomunitara - struct^rile de cooperare cu
personalitate juridica, de drept privat si de utilitate publica, infiintate, in condi^iile legii, de
unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea in comun a un0r proiecte de dezvoltare
de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea in comun a unor^ servicii publice;

d) autoritatea deliberativd - Consiliul Local al Municipiulu^ Campina;
e) autoritatea executivd - primarul Municipiului Campina;
f) colectivitatea locald - totalitatea persoanelor fizice cu ^omiciliul in Municipiul

Campina;
g) cvorumul - numarul minim de membri prevazut de lege pentru intrunirea valabila

a consiliului local;
h) hotdrdre - act administrativ adoptat de Consiliul Local a( Municipiului Campina;
i) majoritatea - numarul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ

colegial pentru adoptarea unui act administrativ, stabilit in condiJiile legii;
j) majoritatea absolutd - primul numar natural strict mai fnare decat jumatate din

totalul membrilor in funcJie ai consiliului local; calculul majoritaiii absolute se realizeaza
potrivit anexei nr. 11 la prezentul regulament;

k) majoritatea calificatd - primul numar natural care este fnai mare decat valoarea
numerica rezultata in urma aplicarii frac^iei/procentului stabili^e/stabilit prin lege sau



regulament la totalul membrilor consiliului local stabilit in conditiile legii; calculul
majoritatii absolute se realizeaza potrivit ANEXEI nr.9 la prezentuj regulament.

1) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare depat jumatate din totalul
membrilor prezenti la o $edinta a consiliului local, cu condiJia indeplinirii cvorumului;

m) organigrama - structura unitara, redata sub forma unqi diagrame logice, prin
care se sistematizeaza sj se concentreaza modul de organizare a t|rturor resurselor umane
de la nivelul unei autoritati sau institutii publice, dupa caz, redandschematic detaliile cu
privire la raporturile ierarhice de subordonare/supraordonare, p|acum sj raporturile de
colaborare;

n)primaria Municipiului Cdmpina - structura functionala f^ra personalitatejuridica
$i fara capacitate procesuala, cu activitate permanenta, care duce la mdeplinire hotararile
autoritaJii deliberative $i dispozu:iile autoritatii executive, solutior|and problemele curente
ale colectivitatii locale, constituita din: primar, viceprimar, administratorul public,
consilierii primarului sau persoanele incadrate la cabinetul prjrnarului $i aparatul de
specialitate al primarului;

o) secretarul general - secretarul general al Municipiului

CAPITOLUL II: Constituirea consiliului local
Art. 3: Structura consiliului local al Municipiului Campina.
(1) Consiliul Local al Municipiului Campina are, conform legii, un numar de 19

consilieri locali.
(2) Sediul Consiliului Local al Municipiului Campina este

nr.l8.
Art. 4: Constituirea consiliului local
(1) Consiliul local al Municipiului Campina se constituie in

aadresa: B-dul Culturii,

cel mult 60 de zile de la
data desfa$urarii alegerilor autoritaJilor administraJiei publice loc&le. Anterior constituirii
consiliului local, mandatele consilierilor locali declara{i ale$i su^it validate in condu1ile
prevazute la art. 114 din Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile ^i completarile ulterioare.

(2) Dupa validarea mandatelor de consilier local este orgatiizata o ^edin^a privind
ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care bonsilierii locali depun
juramantul.

Art. 5: Validarea mandatului de consilier local $i dcpunerea juramantului
(1) Procedura de validare a consilierilor locali declara{i ale$i sau, dupa caz, a

suplean{ilor in cadrul procedurii de constituire a consiliului loc^l se realizeaza potrivit
prevederilor art. 114-117, respectiv art. 119, 121 din Ordonan{a ^e urgen^a a Guvernului
nr. 57/2019, cu modificarile ^i completarile ulterioare.

(2) Consilierii locali valida{i depun juramantul in cadrul ^dintelor de constituire a
consiliului local sau in cadrul $edin{elor consiliului local, dupa caz|.

(3) Pe durata starii de urgenta sau a starii de alerta, declarkte in conditiile legii, in
vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COV|p-19, consilierii locali
validati in conditiile legii care nu au depus juramantul si care ^e afla in izolare sau in
carantina, in conditiile art.7 si art.8 din Legea nr.l36/2020 privin^instituirea unor masuri
in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si fc>iologic, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, pot participa la sedinte si ppt depune juramantul, in
cadrul sedintei/sedintelor privind ceremonia de constituire ori in cadrul primei sedinte a
consiliului local, fara prezenta fizica, prin mijloace electronic^ de comunicare de la
distanta audio-video.

' i

(4) Alesii locali prevazuti la alin.(3) transmit, prin orice rpijloace de comunicare,
secretarului general solicitarea de a participa prin mijloace electrohice de comunicare de la
distanta, la data luarii la cunostinta despre situatia de izolare, resp^ctiv de carantina, dar nu
mai tarziu de ora inceperii sedintei. in termen de maximum 24 de ore de la data luarii la



cunostinta de catre alesii locali a documentului doveditor al starii c|e i#olare sau al starii de
carantina, dupa caz, acestia il transmit, prin orice mijloace de c^pimicare, secretarului
general. | |

(5) Depunerea juramantului in cadrul sedintelor privind cerqmonia de constituire a
consiliului local care se organizeaza prin intermediul mijloacplor electronice de
comunicare de la distanta audio-video, de catre persoanele prev&zute la alin.(3) se
consemneaza intr-un proces-verbal intocmit de catre secretarul gerjeral.

Art. 6: Declararea consiliului local al Municipiului Campina ca legal constituit
(1) Consiliul local este legal constituit daca numarul cor[silierilor locali care au

depus juramantul in conditiile art. 116 alin. (5)-(7) din Ordonan{a ^ie urgen{a a Guvernului
nr. 57/2019, cu modificarile sj completarile ulterioare, este mai r^are decat primul numar
natural strict mai mare decat jumatate din numarul membrilor consiliului local, stabilit
potrivit art. 112 din Ordonan{a de urgenJa a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile $i
completarile ulterioare.

(2) Data constituirii consiliului local este considerata 4^ta desfa$urarii primei
$edin|e privind ceremonia de constituire a consiliului local, resp|ectiv a celei de a doua,
dupa caz.

(3) fn termen de 3 zile de la data constituirii consiliului loc^l, tn condu;iile alin. (2),
prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii condu1ik
consiliului local, care se comunica secretarului general $i se aduce

(4) In situatia in care consiliul local nu este legal constituit

>r legale de constituire a
la cuno$tin|a publica.
in condrfiile alin. (1), in

termen de 3 zile de la implinirea termenului prevazut la art. 116 a|in. (6) din Ordonan{a de
urgenJa a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile sJ completarile ulterioare, prefectul
emite un ordin privind constatarea neindeplinirii condi(iilor ^eg^le de constituire a
consiliului local, in care se men|ioneaza motivele neconstituirii aceStuia.

(5) Ordinul prefectului prevazut la alin. (3), respectiv alin.(4) prevede, daca este
cazul, ^i situa^iile in care este necesara validarea mandatel^r $uplean{ilor. Ordinul
prefectului care cuprinde situa{iile in care este necesara validarea| rn$ndatelor suplean^ilor
se comunica judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla circum^criptia electorala pentru
care au avut loc alegeri, partidelor politice $i organiza^iilo| cetatenilor apar|inand
minoritatilor na^ionale care au propus candida|i ^i secretarului genpraj.

Art. 7: Organizarea aIegerilor par|iale
(1) In situa^ia in care consiliul local nu a fost constituit

organizate alegeri par^iale de completare in condijiile legii priv
administra^iei publice locale pentru locurile consilierilor locali decl^rate vacante potrivit

in ^ondn;iile art. 6, sunt
nd alegerea autoritatilor

art. 116 alin. (10) din Ordonan{a de urgen^a a Guvernului nr. 57|20
completarile ulterioare.

(2) Alegerile prevazute la alin. (1) se organizeaza in terrber
emiterea ordinului prefectului prevazut la art. 6, alin. (4), in co
alegerea autoritaJilor administra|iei publice locale. Stabilirea qate
aIegerilor se face de catre Guvern, la propunerea autoritaJilor c at
aIegerilor locale pe baza solicitarii prefectului.

Art. 8: Validarea mandatelor supleanfilor pe durata niandatului consiliului
local

*, i

(1) In caz de vacan{a a mandatelor de consilieri local|, p
consiliului local, mandatele supleanJilor sunt validate in terme^id
incetarii mandatului consilierului local, in condi{iile art. 52, de c^tre
raza teritoriala se afla circumscrip{ia electorala pentru care au avu| lo
necontencioasa, prin incheiere pronun|ata in camera de consifiu,
procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supl0an|
respectarea prevederilor art. 114, alin. (2) $i art. 121, alin. (1), l|t.

9, cu modificarile $i

de 90 de zile de la
idn;iile legii privind

pentru organizarea
ibu|ii in organizarea

e durata mandatului
10 zile de la data

udecatoria in a carei
: alegeri in procedura
fara a fi aplicabila
lor se realizeaza cu
), alin. (2) si (3) din

Ordonan{a de urgen|a a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile $'i completarile ulterioare.



Suplear4ii au obligatia transmiterii catre secretarul general a doCur
prevazute la art. 114, alin. (2), lit. a)-d) din Ordonanta de urgen
57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cel puJin 5 zile
termenului de 10 zile. Dispozitiile art. 114, alin. (4)-(7) din Ord
Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile $i completarile ulteri^ar
corespunzator.

(2) Consilierul local al carui mandat a fost validat pe durat^ rr
local depune juramantul in fa{a consiliului local, in termen de 1} z
secretarul general l-a informat cu privire la validarea mandatului sau.

(3) Consilierul local declarat ales al carui mandat a fost inv
competenta, in prima instan{a, dar care a fost validat prin hotara"ea
juramantul in fa^a consiliului local, in termen de 15 zile de la
comunicata hotararea tribunalului.

(4) Consiliul local se convoaca in condu1ile art. 23, alinL (
termenului prevazut la alin. (2) sau (3), dupa caz.

(5) Consilierul local al carui mandat a fost validat in condMile
nu depune juramantul in termenul de 15 zile ori care refuza sa
considerat demisionat de drept, cu excepJia cazului in care se afl^i
prevazute la art. 116 alin. (8) din Ordonan{a de urgenJa a
modificarile sJ completarile ulterioare.

(6) In cazul in care consilierul local al carui mandat a fost val
(2) sau (3) se afla, pe perioada celor 15 zile prevazute de acestea

alin. (2) sau (3) care
de una juramantul este

una dintre situa^iile
Guv^ern^ilui nr. 57/2019, cu

situatiile prevazute la art. 116 alin. (8) din Ordonan{a de urgenJa a Gu
cu modificarile $i completarile ulterioare, termenul pentru depun
prelunge$te pana la incetarea acestei situaJii.

CAPITOLUL III: Organizarea consiliului local
SECTIUNEA 1: Pre$edintele de
Art. 9: Pre$edintele de sedinfa
(1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alede

prima sedinta a Consiliului local legal constituit, un presedinte de
o luna calendaristica, care conduce $edin{ele consiliului si semneazS 1
acesta. Presedintele de $edin{a se alege prin vot deschis cu majoritate
art. 5 lit. ee) din OrdonanJa de urgen{a a Guvernului nr. 57/2Ql
completarile ulterioare. Aceasta calitate se preia in continuare
prin rotatie de catre consilierii locali, in ordine alfabetica a numel

A

(2) In cazul in care pre$edintele de sedin{a lipse^te sau partki
pierde aceasta calitate si nu o reia in luna urmatoare. In acea>ta
pre^edinte al ^edinfelor din luna respectiva o are urmatorul consi
alfabetica a numelui.

dat in condh;iile alin.
neate, in una dintre
'ernuluinr.57/2019,
rea juramantului se

(3) Consilierul local ales in condniile alin.(l) poate fi schi
inh;iativa a cel pu^in unei treimi din numarul consilierilor locali in
adoptata cu majoritate absoluta.

Art. 10: Atributiile pre$edintelui de $edin{a
Presedintele de $edin|a exercita urmatoarele atribu^ii princi^>ak
a) conduce $edin{ele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotara|ri

votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva sJ z at
evidenfiate de secretarul general in procesul-verbal al

c) semneaza procesul-verbal al sedinJei;
d) asigura men^inerea ordinii, in condi{iile regulame4tUl'

func|ionare a consiliului local;

ientelor doveditoare
a a Guvernului nr.
nainte de implinirea
nanta de urgenJa a
, se aplica in mod

andatului consiliului
e de la data la care

ilidat de judecatoria
tribunalului, depune
ata la care i-a fost

pentru respectarea

ntre membrii sai, in
n{a, pe o perioada de
otararile adoptate de
simpla, prevazuta la

cu modificarile $i
ru aceeasi perioada,
;stora.
a la sedinta on-line,
situatie, calitatea de
ier local in ordinea

nbat din func{ie, la
uncpe, prin hotarare

i anun^a rezultatul
inerilor numarate sJ

de organizare ^i



e) supune votului consilierilor locali orice problema care m
solu^ionare a consiliului local;

f) aplica, daca este cazul, sancJiunile prevazute la art.77|
consiliului aplicarea unor asemenea sanc^iuni, dupa caz;

g) semneaza procesul-verbal de numerotare $i sigilare a d0cu
dezbatute in $edinJa;

h) indepline$te alte atributii prevazute de lege, de regula^ne
functionare a consiliului local sau alte insarcinari date de catre consi|i

-a in competen|a de

in. (1) sau propune

aentelor care au fost

tul de organizare $i
il local.

SECJIUNEA 2: ViceprimaruI Municipiului Campina
Art. 11: Rolul, numirea $i eliberarea din funcfie a viceprimarului
(1) ViceprimaruI este subordonat primarului $i, in situa:iil

inlocuitorul de drept al acestuia, situatie in care exercita, in numele
ce ii revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atributiile salev

(2) Alegerea viceprimarului se realizeaza prin hotarare a consi
(3) ViceprimaruI este ales, prin vot secret, cu majoritate

membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilier|i'
(4) Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vo

prevederile art.28, alin.(9), alin.(10), alin.(ll) si alin.(12) din prezenti
(5) Eliberarea din func{ie a viceprimarului se poate face de

hotarare adoptata, prin vot secret, cu majoritatea a doua treimi din nu
functie, la propunerea temeinic motivata a primarului, sau a t
consilierilor locali in functie. Eliberarea din functie a viceprimarulu
ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

prevazute de lege,
rimarului, atributiile
ceprimarului.
ului local.
ibsoluta, din randul
)r locali.

in conformitate cu
l Regulament.
consiliul local, prin

marul consilierilor in
treimi din numarul
nu se poate face in

(6) La deliberarea $i adoptarea hotararilor care privesc aleger
functie a viceprimarului participa $i voteaza consilierul local care car
viceprimar, respectiv viceprimarul in functie a carui schimbare se pro

(7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul i$i pastreaz
local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut
incompatibilitatile specifice functiei de viceprimar prevazute de carte
nr.l61/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transpari
demnitatilor publice, a functiilor publice $i in mediul de afaceri, p*ev
coruptiei, cu modificarile sJ completarile ulterioare.

(8) Durata mandatului viceprimarului este egala cu duratirr
local. in cazul in care mandatul consiliului local inceteaza sau i
consilier local, inainte de expirarea duratei normale de 4 an , i
mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

(9) Viceprimarul Municipiului Campina are dreptul
numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul viceprimarului,
partea a VI-a titlul III capitolul II din Ordonam;a de urgen{a a Gu
modificarile sJ completarile ulterioare.

Art. 12: Exercitarea temporara a atribufiilor primarului d
(l) in caz de vacanJa a func|iei de primar, in caz de

acestuia, precum $i in situa|iile de imposibilitate de exercitare a r
ii sunt conferite prin OrdonanJa de urgenJa a Guvernului nr. 57/
completarile ulterioare, sunt exercitate de drept de viceprimar, cu
obliga|iilor corespunzatoare funcJiei. Pe perioada exercitarii d
primar, viceprimarul isj pastreaza dreptul de vot in cadrul consi
indemniza|ie lunara unica egala cu cea a func{iei de primar.

(2) in situa{ia prevazuta la alin. (l), consiliul local poate c|ele
randul membrilor sai, un consilier local care indeplines.
viceprimarului, cu respectarea drepturilor $i obligadilor corespur

h

lSp

esj
di

iuh

a sau eliberarea din
dideaza la func^ia de
nme.

statutul de consilier
fiindu-i aplicabile

I titlul IV din Legea
n{ei in exercitarea
nirea sJ sanc^ionarea

andatului consiliului
ceteaza calitatea de
ceteaza de drept sj

nfiin^area, in limita
nditiile prevazute de

verbului nr. 57/2019, cu

catre viceprimar
ndare din func{ie a
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>, cu modificarile ^i
;ctarea drepturilor $i
pt a atributiilor de

i local $i prime$te o

ga, prin hotarare, din
:emporar atributiile
^atoare funcUei. Pe



perioada exercitarii functiei de viceprimar, consilierul local pen
indemniza|ie lunara egala cu cea a func^iei de viceprimar.

(3) Consiliul local poate hotari retragerea delegarii dori
indepline$te temporar atributiile viceprimarului desemnat in cond
incetarea situa^iilor prevazute la alin. (1).

(4) In situa|ia in care sunt suspenda|i din funcJie, in acelasj ti
si viceprimarul, precum si in situapile de imposibilitate de exeroit
mandatului, consiliul local deleaga un consilier local care indepl
primarului, cat si pe cele ale viceprimarului, pana la incetarea si
respectarea drepturilor si obliga|iilor corespunzatoare funcJiei de
exercitarii atribu^iilor de primar, precum si de viceprimar, consili^ru
o unica indemnizafie lunara egala cu cea a func{iei de primar.

(5) Daca devin vacante, in acelasi timp, atat funcJia de p
viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, preveder
aplicandu-se pana la alegerea unui nou primar.
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SECJIUNEA 3: Comisiile de specialitate, comisiile mixt
Art. 13: Organizarea comisiilor de specialitate ale consil
(1) In termen de 30 de zile de la constituirea consiliului

organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activit
(2) Consiliul Local al Municipiului Campina are 4 comisii de
a) Comisia Buget, fmanJe, programe fmantare europeana, adm

public $i privat si agricultura are 5 membri;
b) Comisia Administratie publica locala, juridic, rela^ii

comer|, munca si probleme sociale, spatiu locativ, drepturile
minorita|ilor, paza si ordine, protecJie civila, familie si protectie c

c) Comisia Amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie si
membri;

d) Comisia Sanatate, cultura, inva^amant, culte $i tinere
membri;

(3) Comisia de specialitate Buget, fman|e, program
administrarea domeniului public $i privat si agricultura
hotarari/realizeaza rapoarte pentru urmatoarele domenii:

a) economico - fmanciare;
b) administrare domeniul public si privat, programe finanta
c) agricultura;
d) alte domenii daca implica si reglementari/aspecte specif

la lit.a) - lit.c).
4) Comisia de specialitate Administra{ie publica locala,

servicii si comer|, munca $i probleme sociale, spatiu locati
problemele minoritatilor, paza si ordine, protec^ie civila, familie ^
proiectele de hotarari/realizeaza rapoarte pentru urmatoarele dome|nii

a)juridic si de disciplina;
b) servicii si comert;
c) munca, familie si protectie sociala;
d) alte domenii daca implica si reglementari/aspecte specif|ce

la lit.a) - lit.c).
(5) Comisia de specialitate Amenajarea teritoriului, urban

mediului avizeaza proiectele de hotarari/realizeaza rapoarte pentru
a) amenajarea teritoriului si urbanism;
b) ecologie;
c) protectja mediului;
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d) alte domenii daca implica si reglementari/aspecte specifice
la lit.a) - lit.c). i

(6) Comisia de specialitate Sanatate, cultura, invatamant, cul
turism avizeaza proiectele de hotarari/realizeaza rapoarte pentru urmja

a) inva^amant, sanatate si activitati sportive;
b) activitati social-culturale, culte;
c) turism;
d) alte domenii daca implica si reglementari/aspecte specifi

la lit.a) - lit.c).
(7) Numarul membrilor in comisii este stabilit confofm

alin.(6).
Art. 14: Desemnarea membrilor in cadrul comisiilor de ipe
(1) Numarul locurilor care revine fiecarui grup de consilieril

locali independenti in fiecare comisie de specialitate se stabile^te
in functie de ponderea acestora in cadrul autoritatii delibtra
configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.

(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de f|ec
locali, iar a consilierilor independenti de catre consiliul local. in a
realizarii proiectului de hotarare a consiliului local, liderii grupurilor
local convin, prin consens, asupra componenJei fiecarei comisi d
cont, pe cat posibil, de urmatoarele:

a) reflectarea in fiecare comisie de specialitate a configura iei
local;

b) optiunea consilierului local;
c) pregatirea profesionala $i domeniul in care consilie ul

activitatea;
d) echilibrul de gen.
(3) Operatiunile desfa^urate in cadrul procedurii de constit

specialitate, numarul membrilor fiecarei comisii de specialitate,
locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri locali sau consilieri
precum $i componen|a nominala a acestora se stabilesc prin hotarare
vederea realizarii proiectului de hotarare a consiliului local, precu
prezentare $i motivare, rezultatul negocierilor politice prevazute
secretarului general $i primarului.

de(4) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii
detaliate in ANEXA nr. 1 la prezentul regulament.

(5) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai co|isi]
membrilor unei comisii este intotdeauna impar.

(6) in functie de numarul membrilor consiliului, un consilier
cel putin o comisie sj din cel mult 2 comisii, dintre care una este corni

(7) Schimbarea pe parcursul mandatului a componen{ei comjsi
face prin hotarare a consiliului local, pe baza de consens intre
respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 15: Atribufiile comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale
a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local

activitate;
b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari $i asupra prot

care le prezinta consiliului local;
c) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamen

functionare a consiliului local sau insarcinari date prin hotarari ale c
acestea au legatura cu activitatea lor.
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(2) Consiliul local stabiles,te, in termen de 30 de zile de la ec
local, alte atribupi pe care le pot exercita comisiile de specialitate.

(3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabi
comisiilor de specialitate.

(4) Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate sim
Art. 16: Presedintele si secretarul comisiei de specialitat
(1) Comisiile de specialitate i$i aleg, prin votul deschis c . l i

consilierilor locali ce o compun, cate un pres,edinte $i cate un secre:a|r
(2) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atr
a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu ct>

de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servi ii
celelalte comisii;

b) convoaca $edin{ele comisiei conform procedurii preva
organizare $i func{ionare a consiliului local $i informeaza secretarul
data $i locul $edinfei;

c) conduce $edin{ele comisiei;
d) sus{ine in ^edin^ele consiliului local avizele formulate de cor
e) anunJa rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secr
f) indepline^te orice alte atribuJii referitoare la activitatea co

lege, de regulamentul de organizare $i funcponare a consiliului au
local;

g) comunica secretarului general in termen rezonabil, pan ih
calendaristice, prezenJa $i procesele-verbale ale fiecarei $edjn
specialitate.

(3) Pre$edintele comisiei de specialitate poate propune ca la
participe $i alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca e
participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza problem c
pentru comisia pe care o conduce.

(4) Secretarul comisiei indepline$te urmatoarele atribu{ii pr
eviden^a participariia) efectueaza apelul nominal $i

comisiei;
b) numara voturile $i il informeaza pe pre$edinte asupra cv

emiterea fiecarui aviz ^i asupra rezultatului votarii;
c) asigura redactarea avizelor, a proceselor-verbale ^i a alt

de lege;
d) intocmeste pontaje de prezenJa la ^edin^ele de comisie;
e) indepline$te orice alte sarcini prevazute de regulan

functionare a consiliului local sau insarcinari stabilite de comisie
acesteia.

Art. 17: Func{ionarea comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate lucreaza in plen $i delibere

simple a membrilor lor. Prevederile art. 26, alin. (1) se aplica in m
(2) Participarea membrilor comisiei la $edin{ele acesteic

absen{ele continua, fara a fi motivate, pre$edintele comisiei poate
aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 77.

(3) Comisia poate invita sa participe la $edin{ele sah
aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. A
$edinJele comisiei $i initiatorii propunerilor ce stau la baza lucr
poate invita $i alte persoane care sa participe la dezbateri.

(4) Sedin{ele comisiei de specialitate sunt, de regula, public
(5) Comisia poate hotari ca unele $edinte sau dezbaterea

de zi sa se desfa$oare cu u$ile inchise.
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(6) Convocarea $edinJelor comisiei se face de catre pres
pu{in 3 zile inainte sau de indata, in situa{ia sedinfelor convocate ]'
(2).

(7) Documentul de convocare a sedin{elor comisiilor de
obligatoriu urmatoarele elemente:

a) data si ora ^edin^ei:
b) locul de desfasurare a sedin{ei;
c) proiectul ordinii de zi a $edin{ei.
(8) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea pres^dii

membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor proble

fc

(9) $edinfele comisiilor de specialitate se desfa$oara inaint
local, atunci cand ordinea de zi a $edin{ei acestuia cuprinde sarcini sai
asupra carora i se solicita avizul.

(10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorls
comisiei de catre secretarul general, pre$edintele acesteia desem
care prezinta in cadrul $edin{ei proiectele sj, dupa caz, celelalte pn
de zi, care nu sunt prezentate de ini|iator.

(11) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul
conformitate cu alin. (10) intocme<jte avizul, cu caracter consulta
amendamentelor $i a propunerilor formulate de membrii acesteia, ^ar
majoritatea voturilor consilierilor locali prezen{i.

(12) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu n
amendamentele $i propunerile acceptate, cat $i cele respinse.

(13) Avizul comisiei de specialitate al carui format se rega
prezentul regulament, contine, in mod obligatoriu, urmatoarele:

a) motivarea avizului;
b) mentiunea cu privire la avizul asupra proiectului de ho ara

favorabila cu/fara amendamente sau avizare nefavorabila;
c) anexa cu amendamentele formulate, intocmita conform Af
d) numarul/data inregistrarii in registrul privind eviden|a

comisiei de specialitate, pastrat $i completat de catre secretarul acestei
e) semnatura pre$edintelui $i cea a secretarului comisiei de spec
(14) Avizele intocmite se inregistreaza intr-un registru specia

regase$te in ANEXA nr.5 la prezentul regulament $i sunt prezentates
Municipiului Campina, care asigura transmiterea acestora catre
tarziu in ziua sedintei.

(15) Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumit^ s
hotari ca votul sa fie secret, caz in care se va proceda conform prevec
9 , l O s i l 3 .

(16) Lucrarile ^edin^elor comisiei se consemneaza, prin gri^a
intr-un proces-verbal. Dupa incheierea ^edin^ei, procesul-verba
pre^edintele si secretarul comisiei.

(17) Presedintele poate incuviin{a ca procesele-verbale
consultate de alte persoane interesate care nu au participat
proceselor-verbale intocmite in $edin{ele ale caror lucrari s-au desf

Art. 18: Comisiile speciale $i comisiile mixte
(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de anal

din consilieri locali, pe perioada determinata, la propunerea unei
consilierilor locali in func^ie sau a primarului. Componen{a, obiec
desfa$urare a activita|ilor acestora se stabilesc prin hotarare a consi liu
majoritate absoluta a consilierilor in funcfie. Membrii comisie ac
stabilite prin hotarare.
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(2) Comisia de analiza $j verificare prezinta consiliului lo
caz, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma a
efectuate. Raportul cuprinde, daca este cazul, propuneri conc
activita{ii in domeniul supus analizei sau verificarii.

(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie inifiativa sau
dupa caz, comisii mixte formate din consilieri locali, func|ionari
pe perioada determinata. Componen{a comisiilor mixte, obie
desfa$urare a activita|ii acestora se stabilesc prin hotarari ale con
comisiilor mixte sunt publice.

CAPITOLUL IV: Func{ionarea consiliului local
SECJIUNEA 1: Rolul si atributiile consiliului local
Art. 19: Mandatul consiliului local
(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in

alegerea autorita{ilor administratiei publice locale.
(2) Mandatul consiliului local se exercita de la data la care

constituit pana la data la care consiliul local nou-ales este legal con
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege o

sau catastrofa ori alte situa{ii expres prevazute de lege atunci
situa^ii, nu pot fi organizate alegeri in condi{iile alin. (1).

Art. 20: Condifii speciale de exercitare a mandatului ale
Consiliul local ales in cursul unui mandat, ca urmare a diz

incheie mandatul precedentei autorita{i a administratiei publice loc
Art. 21: Atributiile consiliului local
(1) Consiliul local are ini{iativa $i hotara$te, in condi{iile 1

de interes local, cu excep{ia celor care sunt date prin lege in comp
administraJiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atribu{i
a) atribu{ii privind unitatea administrativ-teritoriala, organi

organizarea sJ func{ionarea aparatului de specialitate al primarului
de interes local $i ale societa{ilor $i regiilor autonome de interes lo

b) atribu{ii privind dezvoltarea economico-sociala $i de mec
c) atribu{ii privind administrarea domeniului public $i priva
d) atribuJii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribuJii privind cooperarea interinstitu{ionala pe plan int
(3) in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2), lit. a),
a) aproba statutul municipiului, precum $i regulamentul de

a consiliului local;
b) alege viceprimarul din randul consilierilor locali, la

consilierilor locali, in condk;iile art. 11, alin. (2);
c) aproba, in condi{iile legii, la propunerea primarului, in

statul de func{ii ale aparatului de specialitate al primarului, ale
interes local, reorganizarea $i statul de func{ii ale regiilor aut
precum $i infiintarea, reorganizarea sau desfiin^area de societa{i de
func|ii al acestora;

d) exercita, in numele unita{ii administrativ-teritoriale, toat
corespunzatoare participa^iilor de|inute la societa^i sau regii autonc

e) hotaraste infiin|area sau reorganizarea de instituJii, sen
regii autonome, in conditiile legii.

(4) in exercitarea atribu{iilor prevazute la alin. (2), lit. b),
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a) aproba, la propunerea primarului, bugetul unita|ii adr
virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si cc
exerci|iului bugetar;

b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garah
precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni e
numele unita|ii administrativ-teritoriale, in condrfiile legii;

c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in condi{ii Q 1
d) aproba, la propunerea primarului, documenta{iile

lucrarile de investi{ii de interes local, in condi{iile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, socia

administrativ-teritoriale;
f) asigura un mediu favorabil infiin|arii si/sau dezvoltarii

valorificarea patrimoniului existent, precum si prin realizarea d
contribuie la indeplinirea programelor de dezvoltare economica re^

g) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare impl
cu prevederile angajamentelor asumate de Romania in calitate de
Europene in domeniul protecJiei mediului si gospodaririi apelor p
cetatenilor.

(5) Daca bugetul unita{ii administrativ-teritoriale, prevazu
poate fi adoptat dupa doua sedin{e consecutive, care au loc la un in
activitatea se desfa$oara pe baza bugetului anului precedent panla
buget, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la data publicarii legli
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) in exercitarea atribuJiilor prevazute la alin. (2), lit. c), co^$i
a) hotaraste darea in administrare, concesionarea, inchirier

gratuita a bunurilor proprietate publica a municipiului, precum si
interes local, in condi{iile legii;

b) hotaraste vanzarea, darea in administrare, concesiona
gratuita sau inchirierea bunurilor proprietate privata a municipiulu in

c) avizeaza sau aproba, in condi|iile legii, documentatiile de
$i urbanism ale municipiului;

d) atribuie sau schimba, in condhiile legii, denumiri de str^zi
alte obiective de interes public local.

(7) in exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2), lit. d), co
potrivit competem;ei sale si in condi{iile legii, cadrul necesar pentru
publice de interes local privind:

a) educa{ia;
b) serviciile sociale pentru protec|ia copilului, a perso^n

persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri afk
c) sanatatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publica;
h) situa|iile de urgen{a;
i) protec{ia si refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea si punerea in valoare a mom

arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezerva^iilor naturale
k) dezvoltarea urbana;
1) eviden{a persoanelor;
m) podurile si drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilita|i publice de interes local;
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o) serviciile de urgen{a de tip salvamont, salvamar si de prittt a
p) activitaple de administra|ie social-comunitara;
q) locuin{ele sociale si celelalte unitati locative aflate in

administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
r) punerea in valoare, in interesul colectivitatii locale, a r| su

raza unita{ii administrativ-teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2), lit. d), c0nsi
a) sprijina, in condi|iile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aproba construirea locuin{elor sociale, criteriile pentru re

sociale si a utilita{ilor locative aflate in proprietatea sau in administrar
(9) fn exercitarea atribu{iilor prevazute la alin. (2), lit. e), ccrtsi
a) hotaraste, in condn;iile legii, cooperarea sau asocierea

romane sau straine, in vederea fman{arii si realizarii in comun
servicii sau proiecte de interes public local;

b) hotaraste, in condi{iile legii, infra{irea municipiului Ou
teritoriale din alte {ari;

c) hotaraste, in condu;iile legii, cooperarea sau aso|cie
administrativ-teritoriale din {ara sau din strainatate, precum
na{ionale si interna{ionale ale autorita{ilor administratiei pub ice
promovarii unor interese comune.

(10) In exercitarea atribu|iilor prevazute la alin. (2), lit. a), b ) s
a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dr<

sau al celui de administrare, lucrarile si fbndurile necesare pentru r
func{ionarea cladirilor in care isi desfasoara activitatea autorita{
caror activitate prezinta un interes local. Bunurile achizi{ionate pe
proprietatea unita^ii administrativ-teritoriale;

b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul instituJie
titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrari
intre|inere a cladirilor sau terenurilor aflate in proprietatea publica sai
scopul cresterii nivelului de atractivitate turistica a unita|ii adnjiih
condi|ia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului sa permi
spa{iile astfel imbunata|ite pe o perioada de minimum 5 ani. Bunu|rjl
dotari raman in proprietatea unita^ii administrativ-teritoriale.

(11) Pentru realizarea atribu{iilor prevazute la alin. (2) con i|i
informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la co du
prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes locc

(12) Consiliul local hotaraste acordarea unor sporuri si
legii, personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al
publice de interes local.

(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice roma
deosebite titlul de ceta{ean de onoare al Municipiului, in baza uM
Prin acest regulament se stabilesc si condiJiile retragerii titlului confe
poate fi parte integranta a statutului unitaJii administrativ-teritoria:

(14) Consiliul local indeplineste orice alte atribu|ii, in to
local, cu excep|ia celor date in mod expres in competen$a altor a t0
si orice alte atribu|ii stabilite prin lege.

SECJIUNEA 2: Functionarea consiliului local
Art. 22: TipuriIe de $edinte ale consiliului local
(1) Consiliul Local al Municipiului Campina se intruneste in

pu|in o data pe luna, la convocarea primarului.
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(2) Consiliul Local al Municipiului Campina se poat
extraordinare la convocarea:

a) primarului;
b) a cel puJin unei treimi din numarul consilierilor locali in
c) primarului, ca urmare a solicitarii prefectului, in cazuri

de masuri imediate pentru gestionarea situa{iilor de criza sau de ur
Art. 23: Convocarea $edinfelor consiliului local
(1) Consiliul Local al Municipiului Campina se convoaca d
a) prin dispozi{ie a primarului, in cazurile prevazute la art.2

sic);
b) prin convocare semnata de catre consilierii locali care

cazul prevazut la art.22, alin.(2), lit.b). Formatul modelului ori<
regaseste in ANEXA nr.6 la prezentul regulament.

(2) Consilierii locali sunt convoca{i, prin grija secretarului g
ulterioara primirii de catre acesta a dispozi{iei sau documentului d
pu|in o treime din numarul consilierilor locali in func|ie, in
modalitaJi:

a) in scris;
b) prin mijloace electronice;
c) in scris si prin mijloace electronice.
(3) Data $edin{ei consiliului local precizata cu ocazia con

respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevazut
134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu moc
ulterioare, astfel:

a) in termen de 5 zile de la data comunicarii dispozi{i
sedinJele ordinare;

b) in termen de 3 zile de la data comunicarii dispozrfii
convocare pentru sedinJele extraordinare.

(4) fn caz de for^a majora si/sau de maxima urgenJa pent:
locuitorilor municipiului Campina ori in alte situaJii stabili
organizare si func|ionare a consiliului local, convocarea a
extraordinara, prin excep{ie de laprevederile alin.(3), lit. b), se fac

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmat
sedinfa:

a) data si ora desfasurarii;
b) modalitatea de desfasurare;
c) locul desfasurarii in cazul sedin^elor desfasurate c

consilierilor locali sau aplica{iile electronice folosite, in cazul se
mijloace electronice;

d) proiectul ordinii de zi;
e) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
f) modalitatea prin care sunt puse la dispozi$ia consilierilor

acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
g) indicarea comisiilor de specialitate carora le-au fo

proiectele de hotarari;
h) invita{ia de a formula si depune amendamente asupra pro
(6) Locul desfasurarii sedintei Consiliului Local al M

considera fiind acolo unde se afla presedintele sedintei consi
secretarul general.

(7) Secretarul general transmite prefectului, sub semnatur
consilierilor locali la convocarile pentru sedinfele care nu s-au
cvorumului, in termen de 3 zile de la data convocarii. Eviden
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precizeaza si situa|iile in care, drept urmare a ultimei absenJe, a injerv
de drept a mandatului prevazut la art.52, alin. (2), lit. e).

(8) In toate cazurile, convocarea se consemneaza in procesU +v<
Art. 24: Ordinea de zi
(1) Proiectul ordinii de zi se redacteaza de catre

compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al
documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilo
condrfiile legii.

(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a pr ifcc
indeplinesc condi{iile prevazute la art.25, alin. (9).

(3) Proiectul ordinii de zi a sedin|ei consiliului local poate c^ipr
a) aprobarea procesului-verbal al sedin{ei anterioare;
b) proiecte de hotarari, cu mentionarea: numarului de in^egi

ini{iatorului;
c) rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilien 6r

de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte;
d) rapoarte sau informari ale conducatorilor organismelo pr

publice si de utilitate publica, dupa caz;
e) intrebari, interpelari, raspunsuri;
f) petiJii;
g) orice alte probleme de interes local.
(4) Proiectul ordinii de zi a $edin{ei consiliului local

locuitorilor municipiului Campina prin massmedia, prin afisarea pe
unita{ii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitpte

(5) Scoaterea unui proiect de hotarare de pe proiectul ordin:
in care acesta nu indeplineste condi|iile prevazute la art.25, alin.(
ini|iatorului, daca acesta indeplineste condi{iile prevazute la art.25, a|li

(6) Ordinea de zi a sedin|ei se aproba cu majoritate sii
celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local sau a prese

(7) Suplimentarea ordinii de zi se aproba numai pentr
majoritate simpla.

(8) In cazul neaprobarii proiectului ordinii de zi, in condu;ile
nu se acorda indemniza^ia cuvenita consilierilor locali pentru sedin a r

Art. 25: Proiectele de hotarari ale consiliului local
(1) Proiectele de hotarari pot fi inn1ate de primar, de c|on

ceta{eni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cU
general si al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de spe^i

(2) Proiectele de hotarari si referatele de aprobare a ac^St
conformitate cu normele de tehnica legislativa.

(3) Proiectele de hotarari ale consiliului local inso{ite de
acestora si de alte documente de prezentare si de motivare se inre i$t
special, al carui format se regaseste in ANEXA nr.7 la prezentul r
de secretarul general:

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de spe ia]
vederea analizarii si intocmirii rapoartelor de specialitate;

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vedere d
avizelor.

(4) Nominalizarea compartimentelor de resort si a comisii d>r
li se transmit proiectele de hotarari ale consiliului local, precum si
potrivit prevederilor alin.(3), se face de catre primar impreuna cu s^cjr

(5) Odata cu transmiterea proiectelor de hotarari se comun
rapoartelor si a avizelor, avandu-se grija ca rapoartele compartime^te
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fi transmise sj comisiilor de specialitate inainte de pronun{area acqst
prin care secretarul general al unita|ii administrativ-teritoriak tr
specialitate documentele spre analiza se regaseste in ANEXA nr.2

(6) Dupa examinarea proiectului de hotarare, comisia de
local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respinger

(7) Avizul comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nef
este favorabil, se pot formula amendamente in cadrul cc
Amendamentele adoptate in cadrul comisiei de specialitate inso{
care se dezbate in $edin{a consiliului local.

(8) Avizul comisiei $i amendamentele formulate in cadru
transmit secretarului general care dispune masurile corespunza
consilierii locali $i catre ini{iatori, dupa caz, cel mai tarziu in ziua <

(9) Fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a
este supus dezbaterii numai daca este inso|it de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare
iniJiator;

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul apar
primarului;

c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialite
d) alte documente prevazute de legisla{ia speciala.
(10) Secretarul general asigura indeplinirea condi{iilor d

cuno$tinJa consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de
(11) Rapoartele sJ avizele prevazute la alin.(9) trebuie ln

prevazut la alin.(5), dar nu mai tarziu de 30 de zile de la inregi
hotarare propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi
consiliului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de la inr
hotarare propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a $ed
situa{ia ^edin^elor extraordinare convocate de indata, rapoarte
specialitate se intocmesc in procedura de urgen{a, cel tarziu odata '

(12) Initiatorul proiectului il poate retrage sau poate renu
sus{inerea acestuia.

Art. 26: CvorumuI sedin{elor consiliului local
(1) $edin{ele consiliului local se desfa$oara legal

consilierilor locali in func{ie. Se considera prezen|i la $edin{a
participa prin utilizarea oricaror mijloace electronice.

(2) Prezen{a consilierilor locali la $edin{a este obligatorie
care ace^tia absenteaza motivat. Absen^a este considerata motivat
aceasta a intervenit din cauza:

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stari de
eliberat certificat de concediu medical;

b) unei deplasari in strainatate;
c) unor evenimente de for{a majora;
d) in cazul decesului so^iei/sotului consilierului local sau

gradul al II-lea a consilierului local ales ori al so{iei/soJului acestu
e) concediului de odihna;
f) in cazul casatoriei consilierului local sau al unei rude de

consilierului local inclusiv;
g) in cazul botezului unei rude de pana la gradul al III-

inclusiv;
h) unei delega|ii in interesul comunita^ii locale sau in intere
i) participarii la cursuri de pregatire, formare sJ perfec|ionar
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j) altor situa{ii prevazute in regulamentul de organizare $
local al Municipiului Campina.

(3) Consilierul local care absenteaza nemotivat de doua or
consiliului local este sancJionat, in conditiile art.77.

(4) Consilierii locali sunt obliga{i sa i$i inregistreze prezei
secretarul general.

(5) Consilierul local care nu poate lua parte la sedin|a este
situaJie la cuno$tin|a secretarului general, iar aceasta va info
inceperea sedintei.

Art. 27: Desfasurarea sedin{eIor consiliului local
(1) $edim;ele consiliului local sunt publice. Acestea se pot

fizica a consilierilor si/sau in sistem online, prin utilizarea oricai
comunicate in documentul de convocare prevazut la art.23 ali
Procedurii prevazute in Anexa nr.lO. in situatii exceptionale, c
abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomene naturale ext
situatii care fac imposibila prezenta consilierilor locali la locu
consiliului local, sedintele consiliului local se desfasoara prin mijl

(2) Caracterul public al $edinJelor consiliului local este dat
a) accesul celor interesa{i, in condi{iile legii, la procesel

consiliului local;
b) accesul celor interesaJi, in condu4ile legii, la proiectele

consiliului local, precum si la instrumentele de prezentare si de mo
c) posibilitatea ceta{enilor cu domiciliul sau resedin{a in

asista la sedin{ele consiliului local, in conditiile alin. (15) si d
acestora pe internet, in condrfiile regulamentului de organizare si
local.

(3) Pentru a asigura caracterul public, sedintele consiliului
o platforma de streaming online accesibila fara autentificare (
platforme), pe un canal dedicat al Primariei Campina. Transmitere
catre angajati din cadrul aparatului de specialitate al primarului s
prestator de servicii achizitionat in conditiile legii, de autoritatea
integrala a sedintelor desfasurate cu participarea fizica, cat si cele
fi vizualizata pe pagina web www.primariacarnpina.ro sau pe o pl
pe un cont dedicat Consiliului Local. Atat transmisia live, cat si
trebuie sa fie accesibile publicului, fara autentificare. Procedura
sedintelor de consiliu local se va face conform Regulamentului din

(4) La sedinte pot participa reprezentanti ai mass-media, a
care prezinta legitimatia de ziarist, vizata la zi, cu respectarea disp
prin Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de inte
Metodologice de aplicare.

(5) Legitimatia de acreditare sau legitimatia de presa
permite accesul persoanei acreditate in sala unde se desfasoara se
conferintele de presa.

(6) Reprezentatul acreditat se obliga sa poarte la vedere p
sedinta Consilului Local, legitimatia de acreditare sau legitim
angajator.

(7) In situatia in care inceteaza contractul de munca al
institutia de presa, acesta are obligatia sa anunte, in scris, in termer

(8) Retragerea acreditarii se va decide de Primarie, nur
constata abateri repetate care impiedica desfasurarea normala a act

(9) Pentru a asigura solemnitatea in sala de sedinte,
persoanele interesate care participa la sedinte trebuie sa ocupe
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amenajat pentru presa si public, iar accesul acestora in sala este
decenta. Este permisa fotografierea si filmarea pe parcursul sedintel
perturba desfasurarea acestora. La sfarsitul sedintei, presa poat
participa la conferintele de presa organizate.

(10) In cazul editarii si/sau alterarii inregistrarii
responsabilitate civila si/sau penala revine celor care au mc
materialele editate.

(11) Primarul participa la $edintele consiliului loca
organizatorice necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune c

(12) Lucrarile $edintelor se desfa$oara in limba romana. D
consiliu local se intocmesc $i se aduc la cuno$tim;a publica in limb

(13) La lucrarile consiliului local pot asista $i lua cuvantu
iaprefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentam;ii

senatorii, ministrii $i ceilah;i membri ai Guvernului, secretarii
conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor
centrale, conducatorii compartimentelor de resort $i conducatorii
de servicii publice sau de utilitate publica din unita{ile adn4in
problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum

i l
u
nti
rte

in condi^iile prevazute in regulamentul de organizare $i func{io
Presedintele de sedinta poate oferii invitatilor posibilitatea de a
problemele aflate pe ordinea de zi.

(14) Persoanele interesate care asista la lucrarile consiliuh
presedintele de sedin{a oferindu-le posibilitatea de a se exprima
aflate pe ordinea de zi. In vederea asigurarii acestui drept, la ince
interesate vor adresa, in scris, presedintelui de sedinta solicit
indicand proiectul/proiectele de hotarare in cauza sau dupa caz supi
sa-l exprime la punctul diverse.

(15) Persoanele interesate care participa la sedintele CorsU
respecte regulile, disciplina si ordinea stabilita pentru buna desf
Acestea se pot inscrie la cuvant, conform solicitarii scrise pr
sedinta cu ocazia dezbaterii proiectului de hotarare in cauza, ori
ordinea de zi. In functie de solicitarile prezentate, presedintele d0s
solicitantul spre a se adresa/participa la audientele acordate de ca
publice competente.

(16) Daca in timpul sedintei se constata incalcari ale norm lor
participantilor, presedintele de sedinta va lua deindata masuri
sedinta a celui/celor in cauza, sesizand, daca este cazul si organele

(17) Pe durata starii de urgenta sau a starii de alerta care
legii si care face imposibila prezenta fizica a consilierilor locali
sedintelor Consiliului Local, sedintele Consiliului Local sau ale
se pot desfasura prin mijloace electronice, conform procedurii aJ-
nr.lO la prezenta hotarare.

(18) Dezbaterea proiectului de hotarare sau a problemelo
ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprob&tia
prevederile Ordonan{ei de urgem;a a Guvernului nr.57/20i
completarile ulterioare, $i ale prezentului regulament de orga^ijz
consiliului local.

(19) Pre$edintele de $edin{a este obligat sa asigure luarfca
ini|iator pentru sus|inerea proiectului de hotarare ori de cate ori ac

(20) Consilierii locali participa la dezbateri in ordinea
Consilierii locali sunt obligati ca in cuvantul lor sa se refere
formeaza obiectul dezbaterii.
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(21) Presedintele de sedin{a are dreptul sa limiteze dura:a 1
func|ie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propun3 c
aprobare timpul alocat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dez

(22) Presedintele de sedin|a permite oricand unui consilier lb(
problema de ordin personal, in probleme prevazute de regulamer
func{ionare a consiliului sau atunci cand a fost nominalizat de un

(23) Presedintele de sedin|a sau reprezentantul oricarui j
poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in distu
Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului, iar dis
propunerea este adoptata cu majoritate simpla.

(24) Este interzisa adresarea de insulte sau calomnii de
prezen{i la sedin{a, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanel

(25) Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri ie|n
consilierii locali, precum si ceilalti initiatori prezenti la se$i
amendamente de fond sau de forma.

(26) Amendamentele se formuleaza in scris si se pot depune fle
dintre consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie c
unui amendament il poate retrage sau poate renun{a la sus^ine|re
moment. In acest caz, amendamentul nu se mai supune la vot.

(27) Pentru a putea fi dezbatut amendamentul, acesta tre
general cel mai tarziu cu o zi inainte de ziua sedin^ei consili
amendamentele referitoare la proiectele de hotarare introduse sup
precum si proiectele aflate pe ordinea de zi a sedintelor extraordin^re
care pot fi formulate in timpul dezbaterii.

(28) Amendamentele la proiectele de hotarari ale Consiliu| ̂ i
forma scrisa si contin urmatoarele elemente, potrivit ANEKB
Regulament:

a) ini{iatorul sau inijiatorii, conform alin.(26);
b) numarul de inregistrare $i titlul proiectului de hotarare c

care se depune amendamentul;
c) tipul amendamentului: modificare/completare/abrogare
d) textul inh1al;
e) textul amendamentului formulat;
f) motiva|ia amendamentului;
g) semnatura persoanei care propune amendamentul.
(29) Amendamentele formulate de catre primar, oricare di

grup de consilieri locali se intocmesc, conform modelului prevazu
(30) Secretarul general numeroteaza amendamentele depu

de hotarare a consiliului local in ordine crescatoare a articolelor
hotarare a consiliului local. Secretarul general numeroteaza amen
cont de ordinea textelor asupra carora se formuleaza amendament
hotarare a consiliului local. In cazul in care doua sau mai multe a
acelasi text din cadrul proiectului de hotarare a consiliului local, a
ordinea in care au fost primite de catre secretarul general.

(31) In timpul dezbaterilor se pot formula amendamente
corelari tehnico-legislative, gramaticale sau lingvistice la p
consiliului local. Astfel:

a) conJinutul amendamentelor verbale se men|ioneaza in pr
b) asupra amendamentelor verbale care vizeaza corelat

gramaticale sau lingvistice, formulate in timpul dezbaterilor, ini at
exprima un punct de vedere.
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(32) Amendamentele se supun votului consiliul
numerotarii/formularii lor. Daca s-a adoptat un amendament, cel
cuprind prevederi contrare amendamentului adoptat se socotesc
supuse votului.

(33) Dupa supunerea la vot a tuturor amendamentelor se si
hotarare a consiliului local in ansamblu, in forma cu amendamente

(34) Respingerea unui proiect de hotarare a consiliului lo
zi, precum sj orice supunere la vot a unei propuneri inscrise pe or
hotarare a consiliului local ca act administrativ, in acest ca;
rezultatul votului in procesul-verbal al $edin{ei fara redactarea ur
local.

(35) Supunerea la vot in timpul $edin{elor consiliulu
procedurale prevazute de regulamentul de organizare $i func{iona
a consiliului local ca act administrativ. Men|ionarea acestor situa{i
rezultatul votului se fac obligatoriu in procesul-verbal al $edin{ei.

(36) Sinteza dezbaterilor din 5edin{ele consiliului local, pre
a exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneaz
semnat de pre$edintele de $edinJa $i de secretarul general.

(37) Pre$edintele de $edin{a, impreuna cu secretarul
Campina, isJ asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicita{ii

(38) La inceputul fiecarei <jedin{e, secretarul general supune
verbal al $edin{ei anterioare. Consilierii locali sJ primarul au drep
curente a consiliului local, sa conteste con{inutul procesului-verba
exacta a opiniilor exprimate in $edin|a anterioara.

(39) Procesul-verbal semnat de pre$edintele de $edin{a
general, precum $i documentele care au fost dezbatute in $edinJa
un dosar special al $edin{ei respective, care se numeroteaza $i se
de $edin{a sJ de secretarul general, dupa aprobarea procesului-verb
cu atribu{ii in acest sens, desemnata in condi{iile legii.

(40) In termen de 3 zile de la data aprobarii procesului-ver
general afi$eaza la sediul primariei sj publica pe pagina de interne
teritoriale o copie a procesului-verbal al

SECTIUNEA 3: Procedura de vot
Art. 28: Adoptarea hotararilor consiliului local
(1) fn exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul l

majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.
(2) Prin excep{ie de la prevederile alin. (1), hotararile

instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se
cu majoritatea calificata definita la art.5, lit. dd) din Ordonan^a
nr.57/2019, cu modificarile $i completarile ulterioare, de do
consilierilor locali in

(3) Se adopta cu majoritatea absoluta prevazuta la art. 5 1
urgen{a a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile sJ completarile
locali in func{ie urmatoarele hotarari ale consiliului local:

a) hotararile privind bugetul local;
b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, in condn,
c) hotararile prin care se stabilesc impozite sJ taxe locale;
d) hotararile privind participarea la programe de dezvolt

zonala sau de cooperare transfrontaliera;
e) hotararile privind organizarea sJ dezvoltarea urban

amenajarea teritoriului;
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f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoriti{i
juridice romane sau straine;

g) hotararile privind administrarea patrimoniului;
h) hotararile privind participarea cu imprumuturi, capital sa jci

numele $i in interesul colectivita{ilor locale, la infiintarea, func{ionare
organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de jnjte

i) hotararile privind aplicarea de sanc{iuni, in condi{iile
locali.

j) alte hotarari necesare bunei functionari a Consiliului
speciale sau Regulamentul de Organizare si Functionare a Consilii

(4) Consiliul local stabile$te prin majoritatea absoluta preve
Ordonan{a de urgen|a a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile s
care dintre urmatoarele subiecte se reglementeaza in Regulame|n
funcponare al Consiliului Local al Municipiului Campina:

a) condh1ile in care pre$edintele de sedin{a asigura men$rte
$edin{elor consiliului local;

b) alte atribu{ii $i insarcinari pe care comisiile de specia
nivelul consiliului local;

c) alte situa|ii, fa{a de cele prevazute la art.26, alin.(2), lit
local considera absenJa motivata a unui consilier local la $edinJele

d) posibilitatea $i modalitatea concreta prin care
re$edin{a in unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala resp
$edin{ele consiliului local $i/sau sa le urmareasca pe internet;

e) condn;iile in care pot participa la lucrarile consiliului
cuvantul, fara drept de vot, in problemele ce privesc domeniile
prefectul, pre$edintele consiliului jude{ean sau reprezentam1i
senatorii, mini$trii $i ceilahi membri ai Guvernului, secretarii
conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor
centrale, conducatorii compartimentelor de resort $i conducatorii
de servicii publice sau de utilitate publica din unita|ile administra
alte persoane interesate;

f) tipologia problemelor pentru care pre$edintele de $edin
consilier local sa raspunda intr-o problema de ordin personal;

g) modalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre
$edin{a, care semneaza hotararea consiliului local, in cazul in car
refuza, in scris, sa semneze, alta decat cea prevazuta la art.29, alin,

h) procentul aplicabil de unitatea administrativ-teritoriala
lunara a consilierilor locali care participa la $edim;ele orc
extraordinare ale consiliului local sau ale comisiilor de specialitate

(5) Votul consilierilor locali este individual $i poate fi descl
(6) Votul deschis se exprima prin oricare dintre urmatoarele
a) prin ridicarea mainii;
b) prin apel nominal, efectuat de pre$edintele de $edin{a;
c) electronic.
(7) Consiliul local hotara$te, la propunerea pre$edintelui c

de vot se va folosi, in afara cazurilor cand prin lege sau prin regul
func{ionare se stabile$te o anumita modalitate.

(8) Consiliul local poate stabili ca unele hotarari sa fi
Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane sunt lu
secret, cu excep{iile prevazute de lege.

(9) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine
consilierilor locali fiind obligatorie.
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(10) Redactarea buletinelor de vot trebuie sa fie fara ech
optiunii se folosesc, cuvintele "da" sau "nu", mentionate in ca:
candidatului.

(11) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numarar
calcul buletinele de vot:

a) pe care nu a fost exprimata optiunea consilierului local p
b) pe care au fost folosite ambele cuvinte prevazute la

candidat;
c) cele care prezinta modificari ale optiunii exprimate.
(12) in vederea derularii acestei proceduri, in termen de 30

consiliului local se va infiinta o comisie, prin hotarare adoptat
functiona pe toata perioada mandatului Consiliului local al Munici

(13) Abtinerile se numara la voturile impotriva.
(14) Votarea prin apel nominal se desfa$oara in modul

$edinfa explica obiectul votarii sJ sensul cuvintelor "pentru" sJ
general va da citire numelui $i prenumelui fiecarui consilier lo
Consilierul local nominalizat se ridica $i pronunta cuvantul "per
functie de optiunea sa.

(15) Daca pe parcursul desfa$urarii $edin|ei nu este intr
necesara pentru adoptarea proiectului de hotarare, pre$edintele d
pana la intrunirea acesteia.

(16) Daca in urma dezbaterilor din $edin{a consiliului loca
fond in continutul proiectului de hotarare, la propunerea primaru
consilierilor locali $i cu acordul majoritatii consilierilor locali ]
$edin|a retransmite proiectul de hotarare, in vederea reexaminari
catre compartimentele de specialitate.

(17) Proiectele de hotarari respinse de consiliul local nu po
acestuia in cursul aceleia$i $edinJe.

Art. 29: Semnarea $i contrasemnarea hotararilor consil
(1) Dupa desfa^urarea hotararile consiliului locs

pre$edintele de s,edin|a $i se contrasemneaza, pentru legalitate, de
(2) in cazul in care pre$edintele de $edin{a refuza, in scri

consiliului local se semneaza de cel putin 2 consilieri locali dintre
$edin{a.

(3) Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se i
urmatoarele modalitati:

a) in functie de configuratia politica de la ultimele alegeri 1
b) de unul dintre cei mai in varsta consilieri sJ de unul di

consilieri locali participanti la $edin|a;
c) prin alta modalitate stabilita prin hotarare a consiliului lo
(4) Secretarul general nu contrasemneaza hotararea in ca

aceasta este ilegala. in acest caz, in urmatoarea $edinJa a consiliuh
expune in faJa acestuia opinia sa motivata, care se consemnea
$edin{ei.

SECJIUNEA 4: Dispozifii privind acteIe administrativ
Iocal

Art. 30: Tipuri de hotarari adoptate de consiliul local
(1) in exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile locale

normativ sau individual, a caror eviden|a se tine intr-un registru
prezentul regulament.
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(2) In organizarea executarii sau executarii in concret
adopta sau incheie, dupa caz, si alte actejuridice prin care se nasc,
drepturi sj obligapi.

Art. 31: Comunicarea si aducerea la cunostinfa
consiliului local

(1) Secretarul general comunica hotararile consiliului loca
10 zile lucratoare de la data adoptarii.

(2) Hotararile consiliului local se comunica primarului.
(3) Comunicarea, insopta de eventualele obiec|ii motivate c

face in scris de catre secretarul general $i se inregistreaza intr-un
acestui scop.

(4) Hotararilese aduc la cuno$tin{a publica si se comunicE
grija secretarului general.

(5) Hotararile, documentele $i informatiile fmanciare, pn
prevazute de lege se publica, pentru informare, in format electroni
primariei Campina $i in monitorul oficial local.

Art. 32: Hotararile consiliului local cu caracter normati
(1) Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si

aducerii lor la cuno$tin{a publica.
(2) Aducerea la cuno$tinJa publica a hotararilor cu cara4ter

termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.
Art. 33: Alte modalita{i de aducere la cunostinfa

consiliului local cu caracter normativ
(1) Aducerea la cunostin{a publica a hotararilor cu caracter

Se
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efectului in cel mult

privire la legalitate, se
r^;istru special destinat

, | in

cu

'P

produc efecte de la data

normativ se face in

publica a hotararilor

nprmativ se realizeaza si
prm:

a) publicare pe pagina de internet a Primariei Municipiului
b) afi$are intr-un spa{iu accesibil publicului, stabilit prin dis|po
c) publicare in mass-media locala.
(2) Secretarul general asigura aducerea la cunostin{a pubH

hotararilor consiliului local cu caracter normativ, cu respectarea pr
Art. 34: Hotararile consiliului local cu caracter individual
(1) Comunicarea hotararilor cu caracter individual catre

adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale
(2) Hotararile cu caracter individual produc efecte juridice

catre persoanele carora li se adreseaza.
(3) Secretarul general asigura aducerea la cunostin{a publ}

hotararilor consiliului local cu caracter individual, cu respectarea prev
Art. 35: Verificarea Iegalita{ii actelor administrative
Hotararile consiliului local sunt supuse controlului de leg^lit^te

prefect conform prevederilor art.255 din Ordonan|a de urgem;a a
cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA 5: Dispozifii privind participarea ceta{0n
elaborare si dezbatere a proiectelor de hotarari

Art. 36: Inifiativa cetafeneasca
(1) Ceta|enii pot propune consiliilor locale pe a caror raz;i te

spre dezbatere $i adoptare, proiecte de hotarari.
(2) Promovarea unui proiect de hotarare se poate face de| Ur

ceta|eni cu drept de vot, daca acesta este sus{inut prin semnatnrj
popula^ia cu drept de vot inscrisa in Registrul electoral cu donijci
unitatea administrativ-teritoriala.
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(3) Initiatorii depun la secretarul general forma propi
hotarare. Proiectul se afiseaza spre informare publica prin grija se(

(4) Initiatorii asigura intocmirea listelor de sustinatori
dispozitie de secretarul general.

(5) Listele de sustinatori cuprind numele, prenumele si doi
actului de identitate si semnaturile sustinatorilor.

(6) Listele de sustinatori pot fi semnate numai de ceta{enii c
Registrul electoral cu domiciliul sau resedinJa in unitatea/subc
teritoriala al carei consiliu local urmeaza sa dezbata proiectul de h

(7) Dupa depunerea documentatiei si verificarea acesteia de
proiectul de hotarare urmeaza procedurile regulamentare de lucru

Art. 37: Principii $i reguIi in asigurarea transparen{
consiliul local in raporturile cu ceta{enii

(1) Pentru asigurarea transparen{ei decizionale in raportur
local va respecta urmatoarele principii:

a) informarea publicului asupra problemelor de interes pu Ud
dezbatute de consiliul local, precum si asupra proiectelor de hotarE

b) consultarea ceta{enilor si a asociatiilor legal constituite la
local, in procesul de elaborare a proiectelor de hotarare cu caracter rio

c) participarea activa a ceta{enilor la luarea deciziilor adm
de elaborare a proiectelor de hotarare cu caracter normativ.

(2) Se vor respecta urmatoarele reguli:
a) sedin{ele consiliului local sunt publice, in conditiile legii
b) sinteza dezbaterilor va fi consemnata in procesul-verb 1

local si facuta publica, in conditiile legii;
c) hotararile de consiliu local adoptate in sedin|ele qn

inregistrate, arhivate si, dupa caz, aduse la cunostinJa publica, r(
regulamentului de organizare si functionare.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul procesului de i
consiliu local si in cel al sedinJelor in care sunt prezentate:

a) informatii privind apararea nationala, siguranJa natio:
precum si deliberarile care fac parte din categoria informatiilor cla

b) valorile, termenele de realizare si datele tehnico-eco
comerciale sau financiare, daca publicarea acestora aduce atingere
loiale, potrivit legii;

c) datele personale, potrivit Legii nr.l90/2018 privind mas
a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al
2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste preluc
personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogar
(Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile

Art. 38: Dispozifii privind participarea ceta{enilor la p
dezbatere a proiectelor de hotarari

(1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor
normativ autoritatea publica are obligatia, prin intermediul pe
aplicarea Legii nr.52/2003 din cadrul aparatului de specialitate a
cunostin{a publica un anun| referitor la elaborarea unui proiect
normativ.

(2) Anun{ul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare
fi adus la cunostin{a publica, in conditiile alin.(l), cu cel putin 30
de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre autoritati
locale. Anun|ul va cuprinde data afisarii, referatul de aprobare
necesitatea adoptarii hotararii cu caracter normativ propus, textul
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hotar;irle

apsr

intaln|ir^e
a

ca.

hotarare cu caracter normativ respectiv, rapoartele/avizele de
termenul-limita, locul sj modalitatea in care cei interesa{i pot tr
sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul <
normativ.

(3) Anun|ul referitor la elaborarea unui proiect de hotarare
relevan|a asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator
specialitate al Primarului, asociaJiilor de afaceri $i altor asoci<
domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la alin.(2).

(4) La publicarea anunfului inu1atoral proiectului de
va stabili o perioada de cel pu{in 10 zile pentru a primi in scris
opinii cu privire la proiectul de hotarare cu caracter normativ supu

(5) Primarul va desemna o persoana din cadrul
responsabila pentru rela{ia cu societatea civila, care sa primeasca
opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotara
propus.

(6) Proiectul de hotarare cu caracter normativ se transmit
autorita{ilor publice interesate numai dupa defmitivare, pe
propunerilor formulate potrivit alin.(4).

(7) Autoritatea publica este obligata sa organizeze o
public proiectul de hotarare cu caracter normativ, daca acest lucr^i
catre o asociaJie legal constituita sau de catre o alta autoritate publ

(8) In toate cazurile in care se organizeaza intalniri pentru
trebuie sa se desfa$oare in cel mult 10 zile de la publicarea datei
sa fie organizate. Inn4atorul proiectului de hotarare cu carac
analizeze toate recomandarile referitoare la acesta.

(9) In cazul reglementarii unei situaJii care, din cau
excep{ionale, impune adoptarea de solu{ii imediate, in vederea
aduse interesului public local, proiectele de hotarare cu cara
adoptarii in procedura de urgem;a prevazuta de reglementarile in v

(10) Pentru proiectele de hotarare cu caracter normativ
ceta|eneasca obligatiile mem;ionate la alin.(l), (4) $i (7) si
compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Primarul

(11) IniJiatorul proiectului de hotarare cu caracter normatr
in scris nepreluarea recomandarilor formulate sJ inaintate in scris
legal constituite ale acestora.

Art. 39: Participarea persoanelor interesate la lucraril<
consiliului local

(1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile $edin{elc
local se va face in condn1ile art.27, cu respectarea prealabila a

a) anun{ul privind $edim;a consiliului local se afi$eaza la
pagina de internet a unita{ii administrativ-teritoriale sau se tran
dupa caz, cu cel pupn 3 zile inainte de desfa$urarea $edin|elor
de ore inaintea $edinJelor extraordinare convocate in termen
situa^iilor in care consiliului local este convocat de indata in $edin

b) acest anun{ trebuie adus la cuno$tim;a cet&tenilor $i a aso
care au prezentat sugestii sJ propuneri in scris, cu valoare de
proiectele de hotarare cu caracter normativ care urmeaza sa
consiliului local;

c) anunJul va con{ine data, ora $i locul de desfa$urare a s.
precum sj proiectul ordinii de zi.
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(2) Consiliul local poate hotari ca $edin{ele consiliului lo
conditiile art.27, alin.(2), lit.c) si alin.(3), art.28, alin.(4), lit.
prezentul Regulament.

Art. 40: Dreptul persoanelor interesate la tnregistrari!
Iocal

In temeiul art. 27 alin. (2) lit. c) si ale art. 28 alin. (4) lit. d;
consiliului local vor fi facute publice, la cerere, in condrfiile 1
acces la informatiile de interes public.

Art. 41: Adunarile ceta{enesti
(1) Ceta{enii municipiului Campina pot fi consulta{i si

organizate pe cartiere sau strazi.
(2) Convocarea $i organizarea adunarilor ceta^ene^ti se

inh;iativa acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor in fun
(3) Convocarea adunarii cetatenesti se face prin aducere<

scopului, datei si a locului unde urmeaza sa se desfasoare aceasta.
(4) Adunarea ceta{eneasca este valabil constituita in prezen

cu drept de vot cu domiciliul/resedinta in cartierul sau pe strad
adopta propuneri cu majoritatea celor prezenJi.

(5) Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal si
care le supune dezbaterii consiliului local in prima sedin{
modalitatilor concrete de realizare si de finan{are, daca este cazul.

(6) Solu{ia adoptata de consiliul local se aduce la cuno
secretarului general.

CAPITOLUL V: Dizolvarea consiliului local
Art. 42: Situa(iiIe de dizolvare a consiliului local
(1) Consiliul local se dizolva de drept sau prin referendum

dizolva de drept:
a) in cazul in care acesta nu se intruneste cel pu{in int

extraordinara, pe durata a patru luni calendaristice consecutiv
conform prevederilor legale;

b) in cazul in care nu a adoptat nicio hotarare in 3 sedinJe o
|inute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;

c) in cazul in care numarul consilierilor locali in func
jumatatea numarului membrilor consiliului local si nu a putut fi <
condi$iile art. 6.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general, prefectul
interesata sesizeaza instan{a de contencios administrativ cu privin
alin. (1). Instan{a analizeaza situa^ia de fapt ^i se pronun{a i
consiliului local. Hotararea instan^ei este defmitiva si se comunica

Art. 43: ReferendumuI local
(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum loca

legii. ReferendumuI se organizeaza ca urmare a cererii adresate in
cel pu{in 25% din numarul ceta{enilor cu drept de vot inscri^i
domiciliul sau re$edinJa in unitatea administrativ-teritoriala.

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, n
si locul nasterii, seria ^i numarul buletinului sau ale car|ii de
olografa ale cetaJenilor care au solicitat organizarea referendumuh

Art. 44: Organizarea referendumului Iocal
(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local

unita^ii administrativ-teritoriale.
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(2) Referendumul local este organizat de catre o comis
prefectului, compusa dintr-un reprezentant al prefectului, c;
primarului, al consiliului local si unjudecator de lajudecatoria in
afla unitatea administrativ-teritoriala in cauza. Secretariatul cc
institutia prefectului.

(3) Referendumul local este valabil daca s-au prezentat la
numarul total al locuitorilor cu drept de vot inscrisi in Registrul el
resedin{a in unitatea administrativ-teritoriala. Activitatea consiliul
de termen daca s-au pronun{at in acest sens cel pu|in jumatate pl
al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost ^

Art. 45: Organizarea alegerilor dupa dizolvarea con
validarea rezultatului referendumului

(1) In termen de maximum 90 de zile de la ramanere
judecatoresti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului l
validarea rezultatului referendumului se organizeaza alegeri pentru

(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consi
Guvern, la propunerea autoritatilor cu atributii in organizarea a
solicitarii prefectului.

Art. 46: Rezolvarea treburilor publice curente in cazi
local

(1) Pana la constituirea noului consiliu local, primarul
secretarul general rezolva problemele curente ale comunei, orasu
respectarea competen{elor si atributiilor ce ii revin, potrivit legii.

(2) In situatia exceptionala in care consiliul local a fost dizo
primarul se afla in imposibilitatea exercitarii atribufiilor sale ca
suspendarii mandatului sau ori a altor situatii prevazute de lege
general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale este vac
prin ordin o persoana prin detasare, in conditiile partii a VI-a ti
urgen{a a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile si complett
exercite atributiile de secretar general al unita^ii administrativ-ter
problemele curente ale municipiului, pana la ocuparea functiei
secretar general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in

(3) Persoana desemnata potrivit prevederilor alin. (2)
conditiile de studii si vechime in specialitatea studiilor necesare
de secretar general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoria
III-a titlul VII si la partea a VI-a titlul II din Ordonan{a d
nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) in situa{ia prevazuta la alin. (2), prin exceptie de la
titlul II din Ordonan|a de urgem;a a Guvernului nr.57/2019, cu mo
ulterioare, concursul pentru ocuparea funcJiei publice de conduce
municipiului, dupa caz, se organizeaza de institu^ia prefectului.

(5) Numirea in func|ia de secretar general al municipiu
prevazuta la alin. (2) sau in situatia in care procedura de organi;
demarata anterior situadei excep|ionale prevazute la alin. (2), de
incetat situatia care a determinat imposibilitatea exercitarii atributi

local
CAPITOLUL VI: Dispozifii privind exercitarea m

SECJIUNEA 1: Exercitarea mandatului de consilier loc
Art. 47: Mandatul aIe$ilor Iocali
Mandatul consilierului local este de 4 ani si se exercita in c
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Art. 48: Mandatarea consiIierilor locali pentru re[
unitatii administrativ-teritoriale.

Consilierii locali imputernici|i sa reprezinte interesele
teritoriale in societafi, regii autonome de interes local $i alte org;
parteneriat sunt desemna|i, prin hotarare a consiliului local,
respectarea regimului incompatibilitaJilor aplicabil $i a configura|
alegeri locale.

Art. 49: Reprezentarea in asocia{iile de dezvoltare
niveluI operatoriIor regionali

Municipiul Campina este reprezentat de drept in adunarile
de dezvoltare intercomunitara $i in adunarile generale ale operator
catre primar. Primarul poate delega calitatea lui de reprezentant
teritoriale in adunarile generale viceprimarului, administraton
oricaror alte persoane din aparatul de specialitate al primaru
institu|ii publice de interes local.

Art. 50: Suspendarea mandatului de consilier local
(1) Mandatul de consilier local se suspenda in urmatoarele
a) a fost dispusa masura arestarii preventive;
b) a fost dispusa masura arestului la domiciliu;
c) a fost insarcinat de catre consiliul din care face parte,

catre Parlament cu exercitarea unei misiuni in {ara sau in strainatat
(2) Masurile prevazute la alin. (1) lit. a) sj b) dispuse in con

privind Codul de procedura penala, cu modificarile $i completaril
de indata de catre instam;a dejudecata prefectului care, prin ordin
48 de ore de la comunicare, constata suspendarea mandatului.

(3) Documentele corespunzatoare situa^iei prevazute la alir
de catre emitent, in termen de 5 zile lucratoare de la desemnar
primarului, iar in prima $edinJa ulterioara comunicarii consiliui
situa^ie, prin hotarare.

(4) Suspendarea dureaza pana la incetarea situa{iei prevazu
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situapile prevazute

respectiv hotararea prin care se ia act de suspendarea de drept a
alin. (1) lit. c) se comunica de indata consilierului local, in termer
de la emiterea ordinului, respectiv hotararii consiliului, dupa caz.

(6) fn cazul in care fa{a de consilierul local, al carui ma
condi^iile alin. (1) lit. a) $i b), a fost dispusa clasarea ori renunJare
instan{ajudecatoreasca a dispus achitarea sau incetarea procesului
la despagubiri, in condi{iile legii.

Art. 51: Suspendarea mandatului viceprimarului
(1) Mandatul viceprimarului se suspenda de drept in urmat
a) a fost dispusa masura arestarii preventive;
b) a fost dispusa masura arestului la domiciliu.
(2) Masurile prevazute la alin. (1), dispuse in condu1ile L

Codul de procedura penala, cu modificarile $i completarile ult
indata de catre instan|a de judecata prefectului, care, prin ordin, in
de ore de la comunicare, constata suspendarea mandatului.

(3) Ordinul de suspendare se comunica, in termen de m;
emitere, primarului.

(4) Suspendarea dureaza pana la incetarea situa|iei prevazu
(5) In cazul in care fa|a de viceprimarul suspendat dir

clasarea ori renunfarea la urmarirea penala sau instan{a judecator
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sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul, in conditiile
salariale corespunzatoare perioadei in care a fost suspendat.

Art. 52: incetarea mandatului de consilier local
(1) Calitatea de consilier local inceteaza la data declara| ji

noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local inceteaza de drept inaifl

normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) constatarea $i sanctionarea, in conditiile Legii nr. 176/20 ty ]

exercitarea functiilor sj demnitatilor publice, pentru modificarea sJ c
144/2007 privind infiin{area, organizarea si functionarea Agen|iei Na
precum $i pentru modificarea $i completarea altor acte normatik
completarile ulterioare, a unei stari de incompatibilitate;

c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrati |te
urmare a reorganizarii acesteia;

d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 $edin{e ordini^e
consecutive ale consiliului, desfa$urate pe durata a trei luni calendarSs

e) lipsa nemotivata de la 3 intruniri ale consiliului, conv 4a
calendaristice, care determina imposibilitatea desfa$urarii, in
ordinare $i/sau extraordinare;

f) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada rr
consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;

g) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa def|n
privativa de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare

h) punerea sub interdictiejudecatoreasca;
i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al o|rg

nationale pe a carei lista a fost ales;
k) condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa defmjt

unei infractiuni electorale pe durata procesului electoral in ca rki
indiferent de pedeapsa aplicata $i de modalitatea de individualizar

1) deces.
(3) Data incetarii de drept a mandatului, in cazurile enumer^te

f) $i 1), este data aparu1ei evenimentului sau a implinirii condu;iilo
de incetare, dupa caz.

(4) Data incetarii de drept a mandatului, in cazul preva2
situa{ia in care legalitatea raportului de evaluare prin care
incompatibilitate nu a fost contestata, este data expirarii perioadei
are dreptul sa conteste raportul de evaluare, in condi{iile
modificarile $i completarile ulterioare.

(5) Data incetarii de drept a mandatului in cazul prevazut 1
comunicarii catre prefect, secretarul general sJ catre consilierul
competent sa decida asupra excluderii unui membru al partidului
cetaJenilor apar^inand minorita^ilor na^ionale pe a carei lista consi
situa|ia in care legalitatea acesteia nu a fost contestata.

(6) In situa|iile prevazute la alin. (2) lit. a), c)-f) si 1) constc
mandatului de consilier local, precum sJ vacantarea locului de con
printr-o hotarare de constatare a autorita{ii deliberative res
primarului ori, dupa caz, a oricarui alt ales local, adoptata in p
dupa apari{ia evenimentului. Hotararea autorita^ii deliberative es
judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, in co
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consilierului local. Aceasta hotarare nu se supune la vot, aceasta f|iJid
stari de fapt.

(7) Consiliul local are obliga^ia de a adopta hotararea j
termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi
semnat de primar sj de secretarul general cu privire la una dint
alin. (2) lit. a), c)-f) $i 1)- In termen de maximum 10 zile de la exp
pentru consiliul local constatarea incetarii mandatului, precum
consilier local se realizeaza de catre prefect prin ordin, in baz
comunicat de catre secretarul general, in situa|ia neadoptarii
consiliul local, dupa caz.

(8) in situaJiile prevazute la alin. (2) lit. b), g)-k), constatkje
mandatului de consilier local, precum $i vacantarea locului de etin
catre prefect prin ordin, in termen de maximum 30 de zile de la d|ata
prefectului de catre autoritatea responsabila de asigurarea in
demnitatilor sJ functiilor publice $i prevenirea corupJiei institu^ionMe
dupa caz.

(9) Ordinul prefectului emis in situa{iile prevazute la alin. 7J)
indata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantu
consilierului local $i secretarului general.

(10) Hotararea consiliului are la baza, pentru situaJiile pre
c)-f), h) $i 1), un referat constatator, intocmit in maximum 3
evenimentului $i semnat de primar sJ de secretarul general. Refe
justificative.

(11) Ordinul prefectului are la baza, pentru situa{iile preva
k), in$tiim;arile transmise prefectului de catre instam;a.

(12) in cazul prevazut la alin. (2) lit. j), in termen de
comunicarii hotararii forului competent sa decida asupra exclu^l
partidului politic sau a organiza{iei ceta{enilor apar^inand minorita^l0
lista consilierul local a fost ales, prefectul constata, prin ordiij
consilierului local inainte de expirarea duratei normale a acestuia j$i
consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de indata jude|c
valideze mandatul supleantului, in condi{iile art. 8, consilieruui
general.

(13) in cazurile prevazute la alin. (2) lit. c)-f), hotara 0a
consilierul local in cauza la instan|a de contencios administrativ, i
comunicare. Instam;a se pronun{a in termen de cel mult 30 de
procedura de regularizare a cererii. in acest caz, procedura prealab
iar hotararea primei instan{e este definitiva.

(14) in toate cazurile, hotararea instan{ei se comunica
secretarului general, care are obliga|ia afi$arii acesteia la sediul
teritoriale, in termen de maximum doua zile de la comunicare.

(15) FuncJia constatata vacanta in condi|iile alin. (6)-
supleantul desemnat de partidul politic, alian{a politica sau aliar^&
care este validat $i depune juramantul, in condi^iile art. 117 din
Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile $i completarile ulteri
defmitive a hotararii instan^ei.

(16) incetarea mandatului de consilier local in cazul schimbfir
unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuar^a
al celui in cauza a menpunii corespunzatoare, de catre organul abilit|at

(17) incetarea mandatului de consilier local, in cazul demisi^i.
sedin^a a consiliului desfa$urata dupa apari^ia evenimentului si
inaintate secretarului general, primarului ^i pre^edintelui de
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prin care se ia act de demisie si se declara vacant locul consilieru
indatajudecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului,

(18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) si k) devin aplicabile
defmitiva a hotararii judecatoresti. In aceste cazuri, data respec
inceteaza de drept mandatul.

(19) In situaJia in care este contestata legalitatea actului p
hotararii prevazute la alin. (5), data incetarii de drept a manda
defmitiva a hotarariijudecatore$ti.

(20) De la data incetarii mandatului, consilierul local respe<
a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cv>

sedinJele autorita^ii deliberative din care face parte;
b) nu mai poate participa la vot in cadrul sedin{elor autori

face parte, precum si in cadrul comisiilor de specialitate organizat
c) nu mai are dreptul la indemniza{ia lunara.
Art. 53: incetarea mandatului de viceprimar ca urmare

de consilier
(1) Incetarea mandatului de consilier, in conduiile art.

incetarea de drept, la aceeasi data, si a mandatului de viceprimar.
(2) Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de

acestuia din funcJie in condi{iile art. 11.

i|u

tiv
rUrhului necesar pentru

a incetarii mandatului

lin. (2), are ca efect

terrriei in urma eliberarii

SECJIUNEA 2: Drepturile alesilor locali
Art. 54: Legitima{ia si semnul distinctiv ale alesilor loca
(1) Dupa alegerea viceprimarului, acestuia i se inmaneazE |e

primar, precum si un semn distinctiv al calita^ii de viceprimar. Legjit
este inmanata de catre secretarul general.

(2) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului local, ^on
se elibereaza o legitima{ie care atesta calitatea de membru al con
primar, si primesc un semn distinctiv al calita|ii lor de reprezent
locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatu ui.

(3) Modelul legitima|iei de viceprimar si de consilier lo al
distinctiv pentru acestia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(4) Cheltuielile pentru confecJionarea legitimatiilor, semnd^r
a e$arfelor se suporta din bugetul local.

(5) Legitima{ia si semnul distinctiv se pot pastra, dupa ince
evocativ.

(6) Esarfa in culorile drapelului na{ional al Romaniei se
la Ziua NaJionala a Romaniei, la solemnita{i, recepJii, ceremonii
casatoriilor, indiferent de locul de desfasurare a acestora.

Art. 55: Protecfia alesilor locali
(1) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului

si gestionarea treburilor publice in interesul colectivita{ii locale
garantata.

(2) Alesii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica
exprimate in exercitarea mandatului.

(3) Re{inerea, dispunerea masurii arestarii preventive, a a
trimiterea in judecata penala a alesilor locali, precum $i
determinat luarea masurilor se aduc la cuno$tin{a atat autorita^ii
care fac parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore,
dispus masurile respective.

(4) Pe intreaga durata a mandatului, alesii locali se conside a i
publice si se bucura de protec|ia prevazuta de lege.
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(5) De aceeasj protec$ie prevazuta la alin. (4) beneficia|zp
alesului local - so{, soJie $i copii - in cazul in care agresiunea impqtfi
nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in
mandatului sau.

Art. 56: Grupurile de consilieri locali
(1) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in func^ie

politice pe ale caror liste au fost ale$i, daca sunt in numar de cel
(2) Consilierii locali care nu indeplinesc condn1ile

constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, a

majorita{ii membrilor grupului. Denumirea, componenJa s,i condu
transmit secretarului general care informeaza consiliul local as
formate.

(4) Prevederile alin. (1) sj (2) se aplica $i consilierilor indep
(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele

participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi r
consiliu cu cel pu{in un consilier.

(6) in cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide,
consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un g

(7) Primarul, in functie de disponibilitate, pune la dispdz^
spaJiile sJ logistica necesare desfa$urarii activitaJilor politice
atribu{iilor legale $i regulamentare.

Art. 57: Raporturile de munca sau de serviciu de{inute ;
(1) Pe perioada exercitarii mandatului de viceprimar se

munca, respectiv raportul de serviciu al acestuia, in cadrul une
publice ori in cadrul regiilor autonome sau societa|ilor cu capital
stat sau al unita{ilor administrativ-teritoriale, cu excepJia situaJiilo

(2) Consilierul local, al carui raport de serviciu ori contr
este suspendat, in condrfiile legii, la data inceperii exercita
activitatea in executarea aceluia$i raport de serviciu sau contra
dupa caz, la incetarea mandatului de consilier local.

(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munc
cadrele didactice, cercetatorii $tiin{ifici, persoanele care de{in
activita{i in domeniul creaJiei literar-artistice.

(4) in func{iile de{inute de persoanele ale caror contract
numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau anga
pe durata determinata.

(5) La incetarea mandatului de viceprimar, persoanele in
in executarea acelorasJ contracte de munca sau raporturi de
stabilirea clasei $i a gradului de incadrare se iau in calcul
de demnitate publica alese.

(6) in cazul in care conducerea persoanei juridice refu;
func{ia detinuta anterior alegerii, persoana in cauza se poate adr
competente, cererea fiind scutita de taxa de timbrujudiciar.

(7) Persoanelor prevazute la alin. (1) nu li se poate
de munca pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2
mandatului. cu excep^iile prevazute de lege.

Art. 58: Indemniza{ia
(1) Pentru participarea la $edin{ele consiliului $i ale co

consilierii locali au dreptul la o indemniza{ie lunara. Viceprii
indemniza^ie pentru participarea la
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(2) Indemniza|ia lunara pentru consilierii locali care partic
ori la sedinJele extraordinare ale consiliului local $i ale comisiik
cuantum de 10% din indemniza^ia lunara a primarului, stabilita in
urgenJa a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile $i completarile
regulamentului de organizare $i func|ionare a Consiliului Local C;

pa la ^edin^ele ordinare
r| de specialitate este in
ct>ndi^iile OrdonanJei de
Ultsrioare, respectiv ale
itipina.

(3) Consilierii locali au dreptul la indemniza{ia lunara qo|ar daca participa la cel
pu{in o $edinJa a autorita{ii deliberative $i o $edin|a a comisiei de

legii, a cheltuielilor
0e transport, cazare,

desfa$urate in condh;iile legii.
(4) Consilierii locali au dreptul la decontarea, in condi|

legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilo
indemniza^ia de delegare sau deplasare, dupa caz, precum $i a alto|rc^ieltuieli prevazute de
lege, altele decat indemniza^ia prevazuta la alin. (1).

(5) Plata indemniza|iilor stabilite potrivit prevederilor alinl [2] $i (3) se efectueaza
exclusiv din veniturile secJiunii de func{ionare din bugetul municipi^lui Campina.

(6) Consiliul local poate hotari diminuarea cuantumului ind^mnizatiei prevazute la
alin. (2) si a cotei in care se face decontarea conform prevederilor a|liii. (4), in concordan{a
cu posibilita|ile de fmanJare.

(7) Drepturile bane$ti cuvenite ale$ilor locali, potrivit le|gii pot fi cumulate cu
pensia sau cu alte venituri, in condn1ile legii.

(8) Consilierii locali care participa la $edin|ele de constlhi local, organizate in
timpul programului de lucru, se considera invon;i de drept, fara ale fi afectat salariul si
celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca.

Art. 59: Dreptul de ini{iativa in promovarea actelor adnpnistrative

specialitate, pe luna,

dreptul de iniJiativa in promovarea actelor administrative,Ale$ii locali au
individual sau in grup.

Art. 60: Formarea profesionala
(1) Ale$ii locali au dreptul la pregatire, formare $i perfec|icirjar|e profesionala.
(2) Alesii locali beneficiaza de plata programelor dt

perfec^ionare profesionala organizate in condiJiile legii, in
cheltuielilor de transport, cazare, masa, a indemnizatiilor de dele
caz, in condi^iile legii.

(3) Autoritatile ^i institu^iile publice au obligatia sa prevada fn
necesare pentru programele de pregatire, formare $i perfec|ionare
de Institutul Na{ional de Administra^ie sau ah;i furnizori de ibfmare ^i perfecJionare

pregatire, formare $i
brsul mandatului, a

sau deplasare, dupa

bugetul local sumele
prbfesionala organizate

profesionala in decursul mandatului, precum $i cheltuielile preva;:Ute
ale$ilor locali, organizate la ini{iativa ori in interesul autorita^ii sau ijm

Art. 61: Accesul la informa(ii
(1) Dreptul ale^ilor locali de a avea acces la orice informi|ie

poate fi ingradit.
(2) Autorita|ile administra|iei publice centrale local

publice, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligab s

la alin. (2) destinate
titu{iei publice.

de interes public nu

nstituJiile, serviciile
a asigure informarea

corecta a ale^ilor locali, potrivit competen{elor ce le revin, asu^fa treburilor publice
asupra problemelor de interes local.

Art. 62: Dreptul la asociere
Ale$ii locali se pot asocia liber in partide politice $i in al^e forme de asociere, in

condi^iile legii.

SECJIUNEA 3: Obligatiile alesilor locali
Art. 63: Respectarea legii
(1) AlesJi locali sunt obliga{i sa respecte Constitu^ia $i legllp tani, precum si sa se

supuna regulilor de curtoazie ^i disciplina si sa nu foloseasca in cu|vartul lor sau in rela{iile
cu ceta|enii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.



(2) Consilierii locali sunt obligati sa respecte regularr.e^tul de organizare
funcJionare a consiliului local.

Art. 64: Participarea la lucrarile consiliului local $i ale comisiilor de
specialitate

Consilierii locali $i viceprimarul nu pot lipsi de la lucrarile c|ohsiliului local sau ale
comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excep|ia situa|iilcrppvazute in prezentul
regulament.

Art. 65: Buna-credinta si fidelitatea
Consilierii locali afla|i in serviciul colectivitaJii locae^ in calitatea lor de

reprezentan|i legali ai UAT Campina, au indatorirea de a participa| pe durata mandatului,
la exercitarea competen|elor autoritatilor UAT Campina, cu buna-
de Jara $i de colectivitatea care i-a ales.

Art. 66: Probitatea si discre{ia profesionala
Alesii locali sunt obligafj la probitate $i discreJie profesiona
Art. 67: Cinstea si corectitudinea
(1) In exercitarea mandatului, alesJi locali sunt obligaJi sa

corectitudine; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau j
materiale sau alte avantaje.

(2) Alesii locali nu pot face uz $i nu se pot prevala de acea
unei activita{i de interes personal.

Art. 68: Dispozifii privind obIiga{iile de informare pent^4 a|le$ii locali

cfedin^a sj fidelitate fa{a

lj.

dovada de cinste si
e|ntru altul, bani, foloase

:alitate in exercitarea

(1) Ale$ii locali sunt obliga{i ca, in exercitarea mandatului|, ^a
cel pu^in o data pe trimestru, intalniri cu ceta^enii, sa acorde a
consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnire<

(2) Fiecare consilier local, precum ^i viceprimarii sunt obli

organizeze periodic,
>i sa prezinte in

^u| ceta^enii.
sa prezinte un raport

anual de activitate, care este facut public prin grija secretarului geme|rE.l.
(3) In urma efectuarii unor deplasari in strainatate pentru exe

stabilite prin lege, ale$ii locali sunt obliga{i sa prezinte la prijttii ^edin^a ordinara a
Consiliului Local Campina o informare privind deplasarile efectuaie.
prezentare a informarii este de 45 de zile de la data mcheierii depla$arii.

(4) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (3), alesJi lo|cW
deplasarii.

Art 69: Transparenfa activitatii
(1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului g

specialitate, sa puna la dispozhie consilierilor locali, la cererea

'citarea unor atribu{ii

Termenul maxim de

suporta cheltuielile

epe^al ^i al aparatului de
ora, in termen de cel

mult 10 zile lucratoare, informa|iile necesare in vederea inde|piinirii mandatului in
condi^iile legii.

(2) Consilierii
viceprimarului.

locali pot adresa intrebari

(3) Raspunsul solicitat in conformitate cu prevederile a|in.

primarului sau

(2) se transmite, de
regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea $edin|a a consiliului local.

(4) Cel interpelat are obliga|ia de a raspunde in scris sau, ^upa caz, oral pana cel
mai tarziu la urmatoarea $edin^a a consiliului local. l

Art.70: Reguli privind dezbaterile in cadrul sedintj|or Consiliului Local
Campina

(1) Pentru instituirea unui climat civilizat si cresterea eiitientei dezbaterilor se
instituie urmatoarele reguli:

a. in dezbateri, interpelari ori intrebari, precum si alte luari de cuvant vor fi
respectate dreptul la opinie si solemnitatea sedintei;

b. in orice dezbatere, discutiile trebuie sa se limiteze la da1es| argumente care sunt
concludente in rezolvarea problemei ce face obiectul dezbaterii;

c. luarile de cuvant vor fi in spiritul propriei ideologii, vor)itcrul fiind indreptatit a



or

folosi drept argumente teorii stiintifice, fapte sau date de natUra
discutata, dupa caz;

d. in orice dezbatere conteaza numai argumentele si valoare,i
(2) Calificarea jignitoare a participantilor prin referire la

sociala, la profesie sau pregatire profesionala sau la partidul din car
regulile dezbaterilor in cadrul sedintelor, demonstreaza lipsa de areur
convingere pe baza acestora.
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CAPITOLUL VII: Incompatibilitatile alesilor Ic
interese

Art. 71: Regimul incompatibilita{ilor aplicabil func{i
consilier local

(1) Regimul incompatibilita^ilor aplicabil func^iei de vicepr
este cel prevazut in cartea I titlul IV din Legea nr.l61/2003, cu mo
ulterioare.

(2) Constatarea si sanc{ionarea starii de incompatibilit
interese pentru persoanele care ocupa func^iile prevazute la alir
Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si a
a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare

(3) Prin activitaJi in domeniul didactic pe care viceprimar
condi^iile legislaJiei speciale privind unele masuri pentru asij
exercitarea demnita|ilor publice si a functiilor publice, se inJeleg
art.462, alin.(2) din OrdonanJa de urgen{a a Guvernului nr.57/^
completarile ulterioare.

Art. 72: Regimul general aplicabil conflictului de inte
viceprimar si de consilier local

(1) Alesul local aflat in conflict de interese in condi{iile pr
IV din Legea nr.l61/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
ab{ina de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea ac
incheierea sau participarea la incheierea actului juridic respectiv,
folos material pentru sine sau pentru:

a) sol, so{ie sau rude ori afmi pana la gradul al II-lea inclus
b) orice persoana fizica sau juridica fa{a de care alesul loc;

al unei obliga{ii;
c) o societate la care de{ine calitatea de asociat unic ori fun

de la care ob{ine venituri;
d) o alta autoritate din care face parte;
e) orice persoana fizica saujuridica, alta decat autoritatea d

facut o plata catre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale
f) o asocia{ie sau funda{ie din care face parte.
(2) In exercitarea func{iei, consilierul local aflat in una din

alin. (1) are obliga{ia sa anun|e la inceputul sedin^ei consiliului lo
care il are la adoptarea hotararii respective, anunt care se consemi
in procesul-verbal al sedin{ei.

(3) Ulterior anun^arii interesului personal, consilierul local
pentru cvorumul necesar adoptarii hotararii consiliului cu privire 1
interesul si nu are drept de vot la adoptarea acestei hotarari.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actel
incalcarea prevederilor alin.(l) sunt lovite de nulitate absol
nr.l76/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
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luni

(5) Fapta alesjlor locali de a incalca prevederile alin. (1)
privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara
diminuarea indemnizatiei cu 10% pe o perioada de maximum 6 '

Art. 73: Declaratia de interese sJ declaratia de avere
Ale$ii locali au obliga|ia sa intocmeasca, sa depuna $i sa

avere sj declara^ii de interese in conformitate cu prevederile
modificarile $i completarile ulterioare.

Art. 74: Sancfiuni pentru nedepunerea declara{iei de
interese

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura
de avere s_i de interese prevazute de lege atrage sanc{iunil
nr.l76/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

i4tializeze declara^ii de
tegii nr.l76/2010, cu

4rav

ce

*ulam^

CAPITOLUL VIII: Raspunderea alesilor loc*
Art. 75: Tipurile de raspundere a alesilor locali
Ale$ii locali raspund, dupa caz, administrativ, civil

savar$ite in exercitarea atribu{iilor ce le revin, in condrfiile
urgen{a a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile $i completarile u

Art. 76: Raspunderea consilierilor locali
(1) Consilierii locali raspund in nume propriu pentru a

exercitarea mandatului, precum $i solidar pentru activitatea consil:
pentru hotararile pe care le-au votat.

(2) In procesul-verbal al $edinJei consiliului local se
votului, iar la cererea consilierului local se men{ioneaza in mod

Art. 77: Sanc{iunile disciplinare aplicabile consilierilor 1
(1) Pentru incalcarea de catre consilierii locali a preved

urgen{a a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile $i completarile
legale referitoare la conflictul de interese sJ a prevederilor reg
func^ionare a consiliului local, consiliul local poate aplica
disciplinare:

a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvantului;
d) eliminarea din sala de $edinJa;
e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului $i ale coni
f) diminuarea indemniza{iei lunare cu 10% pentru maximuri
g) retragerea indemniza|iei lunare pentru una sau doua luni.
(2) Sanc|iunile prevazute la alin.(l), lit. a)-d) se aplica

$edinJa, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de catre consiliul local, prir
(3) Sanc|iunile prevazute la alin.(l), lit. a)-e) sunt aplicabik
(4) Pentru aplicarea sanc{iunilor prevazute la alin. (1) li

comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate sJ
prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate,
furnizate de cel in cauza.

Art. 78: Avertismentul
La prima abatere, pre$edintele de $edin{a atrage atenJia

si il invita sa respecte regulamentul.
Art. 79: Chemarea la ordine
(1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul s;

sedinJa sJ continua sa se abata de la regulament, precum $j cei c;
chiar pentru prima data, dispozi|iile regulamentului sunt chema|i
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(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedi
(3) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul loca

pre$edintele de $edinta sa i$i retraga sau sa explice cuvantul ori e
incidentul $i care ar atrage aplicarea sanctiunii.

(4) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca expli
de pre$edintele de $edin^a ca satisfacatoare, sancJiunea nu se mai

Art. 80: Retragerea cuvantului si eliminarea din sala
in cazul in care, dupa chemarea la ordine, un consilier local
regulament, pre$edintele de sedinJa ii va retrage cuvantul, acesta n
pe perioada desfa$urarii $edinJei consiliului. in situaJia in care u
abata de la regulament, pre$edintele de $edinJa il va elimina din
echivaleaza cu absenJa nemotivata de la sedinJa.

Art. 81: Excluderea temporara de la lucrarile consiIi^ilu
specialitate

(1) in cazul unor abateri grave, savar$ite in mod repetat, sai
de grave, consiliul local poate aplica sancJiunea excluderii tempo
de la lucrarile consiliului local $i ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii este stabilita de comisia de specialit
activitate aspectejuridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporara de la lucrarile consiliului
specialitate nu poate depa$i doua $edin{e consecutive.

(4) Excluderea de la lucrarile consiliului local $i ale com
drept consecin{a neacordarea indemnizaJiei lunare.

(5) in caz de opunere, interzicerea participarii la $edin{e
personalului care asigura ordinea publica locala.

Art. 82: Aplicarea sancfiunilor
(1) Sanc{iunile prevazute la art.77, alin.(l) lit. e) $i f)

adoptata de consiliul local, cu majoritate absoluta.
(2) Pe perioada aplicarii sanc{iunilor prevazute la art.

consilierii locali in cauza nu vor fi socotiJi la cvorumul pentru $ed
(3) Pentru mem;inerea ordinii in ^edin^ele comisiilor de

acestora au aceleasi drepturi ca pre^edintele de $edim;a. Ace^ti
prevazute la art.77, alin.(l), lit. a)-d).

(4) Sanc^iunile prevazute la art.77, alin.(l) se pot aplic
viceprimarilor pentru abaterile savar$ite in calitatea lor de consilie

Art. 83: Sancfiuni aplicabiIe viceprimarilor
(1) Pentru abateri grave $i/sau repetate, savar$ite in ex

viceprimar, persoanelor in cauza li se pot aplica urmatoarele sanc{
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemniza|iei cu 5-10% timp de l-3 luni;
d) eliberarea din func{ie.
(2) SancJiunile prevazute la alin.(l), lit.a)-c) se aplica, pr

local, la propunerea motivata a primarului. Motivele care
sanc{ionare sunt aduse la cuno$tim:a consilierilor locali cu cel pu^ir

(3) In cazul sancjiunilor prevazute la alin.(l), hotararea se
majoritatea calificata de doua treimi din numarul consilierilor loca

(4) Prin excepJie de la prevederile alin.(3), aplicarea
lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 11.

(5) impotriva sanc{iunilor prevazute la alin.(l), lit.c) sj
poate adresa instan|ei de contencios administrativ competente.
este obligatorie.
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(6) Aplicarea sanc^iunii prevazute la alin.(l), lit.d) nu
mandatului de consilier local.

Art. 84: Raspunderea aferenta actelor administrative
(1) Presedintele de sedinta al consiliului local, prin semnar

de autoritate executarea actelor administrative adoptate in exerc
revin potrivit legii.

(2) Aprecierea necesitaJii si oportunitatea adoptarii hota
autoritatilor deliberative. intocmirea rapoartelor sau a altor docuriehte
prevazute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate si
de fundamentare angajeaza raspunderea administrativa, civila s
semnatarilor, in cazul incalcarii legii, in raport cu atributiile specif

(3) Dispozitiile legale prevazute de art. 240 din O.U.G. nr
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoar
actelor administrative se aplica in mod corespunzator.

aU
0e.
5
la

CAPITOLUL IX: Alte dispozitii
Art. 85: Secretarul general al Municipiului Campina
(1) in temeiul art. 243 din Ordonan{a de urgen{a a Gu

modificarile $i completarile ulterioare, secretarului general ii re
principale in rela{ia cu consiliul local:

a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pe^tfu
consiliului local;

b) participa la sedinJele consiliului local;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privinc

local si primar, precum si intre acestia si prefect;
d) coordoneaza organizarea arhivei si eviden|a statistica

local;
e) asigura transparen{a si comunicarea catre autoritaJil<

persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a);
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local si

secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesuluj
consiliului local si redactarea hotararilor consiliului local;

g) asigura pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii
specialitate ale acestuia;

h) poate propune primarului inscrierea unor probleme in
sedin{elor ordinare ale consiliului local;

i) efectueaza apelul nominal si |ine evidenJa participarii
local a consilierilor locali;

j) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe can
de sedin^a sau, dupa caz, inlocuitorului de drept al acestuia;

k) informeaza pre$edintele de $edin^a sau, dupa caz, Mo
acestuia, cu privire la cvorumul si la majoritatea necesare p
hotarari a consiliului local;

1) asigura intocmirea dosarelor de sedin^a, legarea, numerota
si stampilarea acestora;

m) urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari a
ia parte consilierii locali care se incadreaza in dispozi{iile art.
presedintele de sedin|a, sau, dupa caz, inlocuitorul de drept a
asemenea situa^ii si face cunoscute sanc{iunile prevazute de lege ir

n) alte atribu{ii prevazute de lege sau insarcinari date
consiliul local.
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(2) Secretarul general, prin compartimentul de resort di
al primarului, intocme$te $i face public un raport anual privind
care cuprinde cel pu^in urmatoarele elemente:

a) numarul total al recomandarilor primite;
b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele d

caracter normativ $i in conJinutul deciziilor luate;
c) numarul participan^ilor la $edin^ele publice;
d) numarul dezbaterilor publice organizate pe margin

administrative cu caracter normativ;
e) situa|ia cazurilor in care consiliul local a fost ac^

nerespectarea prevederilor legale cu privire la transparen{a decizio;i^l
f) numarul $edin{elor care nu au fost publice si motiva{ia re tfi

CAPITOLUL X: Dispozitii fmale
Art. 86: Anexe
Anexele nr.l-ll fac parte integranta din prezentul regulame|nt
Art. 87: Calculul termenelor
Termenele prevazute in regulament se calculeaza pe zile

in termen si ziua in care el incepe sa curga si ziua cand se impli
prevazute de O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrat
completarile ulterioare si de prezentul regulament.

Art. 88: Prevederi finale
Pentru apararea drepturilor si intereselor legitime al

imputeniceste Primarul Municipiului sa delege atributiile de rep
juridic din aparatul de specialitate ori unui avocat angajat, in cond

neste

rez
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;paren|a decizionala,
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ANEX^
la Regulamentul de orj
al Consiliului LocaI al Mu

Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii d

I. Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de
1. agricultura;
2. activita{i economico-fmanciare;
3. activita{i social-culturale, culte;
4. invatamant, sanatate sJ activita{i sportive;
5. amenajarea teritoriului $i urbanism;
6. munca, familie $i protectie sociala;
7. protec^ie mediu $i turism;
8. juridica ^i de disciplina;
9. administrarea serviciilor publice furnizate.

II. In func^ie de specificul activita^ii ^i de numarul cons
hotari sa se organizeze comisii de specialitate in alte domenii de ac
aiba in obiectul de activitate doua sau mai multe domenii.

l e
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cialitate pot fi:

lor, consiliul poate
ate sau o comisie sa



ANEX
la Regulamentul de orj
al ConsiIiului Local aI

Model al adreseIor
prin care SecretaruI General aI MunicipiuIui Campina tr

specialitate documentele spre analiza, iar Comisia de sp
Secretarului General aI MunicipiuIui Campin

I.
Nr /
PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPINA
SECRETARUL GENERAL

Catre,
Comisia

DoamneiA3omnului pre$edinte,
Spre $tiin{a doamnei/domnului secretar

Avand in vedere prevederile art.l36, alin.(3), lit."b" si al
urgen{a a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrat
completarile ulterioare, respectiv prevederile art.l5, alin.(l), lit."a
Regulamentul de organizare $i func{ionare a ConsiIiului Local al
se transmit spre avizare catre Comisia
de hotarare/alte documente:

1. ;
2. ;
3. ;
4. .

Secretar General,
jr.Moldoveanu Elena

II.
Comisia
Nr.
Catre,

SecretaruI General al MunicipiuIui C|mpin

Avand in vedere prevederile art.l36, alin.(3), lit."b" si al
urgen|a a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrat
completarile ulterioare, respectiv prevederile art.l5, alin.(l), lit."t
Regulamentul de organizare $i func|ionare a ConsiIiului Local a
Comisia transmite avizele la
hotarare/alte documente:

1. ;
2. ;
3. ;
4.

Presedintele Comisiei,
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ANEXAj fl
la Regulamentul de org m
al Consiliului Local al

Model al avizului comisiei de speciaIitat<

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPINA
Comisia

Nr.
pentru P.H.C.L. nr.

AVIZUL
_din
/ privind

Avand in vedere analiza si dezbaterile din sedinta Comisie
de , in temeiul prevederilor art.l25, alin.(l) 1
alin.(6) si alin.(8), lit."c" si art.l41, alin.(6) - alin.(8) si alin.(10
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si c
art.l5, alin.(l), lit."a" si "b" din Regulamentul de organizare si f
local, Comisia adopta urmatorul

Art.l
Se avizeaza favorabil/nefavorabil proiectul de hotara

nr. / privind
amendamente, pe baza rezultatului votarii.

Art.2
Amendamentele $i observatiile membrilor comisiei se reg

face parte integranta din prezentul aviz.
Art.3
Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei,

Secretarului General al Municipiului Campina.

sje

tiit
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;pecialitate din data
' si "b" si art.l36,
lin.(13) din O.U.G.
(letarile ulterioare si
ionare a Consiliului

consiliului local
u _ /fara

c in ANEXA* care

rmenul recomandat,

Nr.
crt.

Membri
comisiei

Votul membrilor
Pentru Impotriva Abtine

Semnatura

Pre$edintele
Comisiei Se rul

(prenumele $i numele)
Comisiei

(prenum
NOTA:

* - ANEXA se intocmeste conform modelului ANE
Regulament

{ numele)

nr.4 la prezentul



ANEXA flr
la Regulamentul de organizare
aI Consiliului Local al Muni

Model al amendamentului Ia un proiect de
Consiliului local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C

Ini|iator(i)*:

Tip amendament:

(func{ia, pre

|_| modificare
] |_| completare
i |_| abrogare
articol sau alineat

AMENDAMENTNR
la proiectuI de hotarare a consiliului local nr. /

privind

Text original Tex
Motiva{ie:

Semnatura ini^iatorului

NOTA:
'- Primar/Consilier local/Grup de consilieri locali/Comisia

si func^ionare
cipiuIui Campina

.mniele ^i numele)

mcdificat

arare a

'INA

pecialitate



ANEXA[
la Regulamentul de or
al Consiliului LocaI al

Model al registrului de eviden{a a avizelor/rapoart^l
comisia de specialitate

REGISTRUL
privind avizele/rapoartele acordate sau mtocmite

pe anul

Documentul
Nr. de Data adoptarii

inregistrare avizului/raportului
i 0 ! 1 ; 2

1 ^AvizpentruP.H.C.L.
inr. / privind

Raport privind analiza situa|iei
realizat in

baza Hotararii Consiliului Local
;nr. /
Aviz pentru Peti^ia
inr. /

an
1u

:5
zare $i functionare
nicipiului Campina

>r intocmite de

Comisia

Rezultatul analizei

i favorabil cu
ndamente/nefavorabil

favorabil/nefavorabil



ANEX
Ia ReguIamentul de o
al Consiliului Local aI

Model orientativ de convocare a consilier
la sedin{a consiliului local de catre cel pu(in o tre

consilierilor locali in func{ie

Stimata doamna/Stimate domnule consilier local
In temeiul art , va invita la $
consiliului local care va avea loc in , in
la ora , cu urmatorul proiect de ordine de zi:
Proiectul ordinii de zi este urmatorul:
1. Adoptarea procesului-verbal al $edin{ei anterioare
2. Proiectul de hotarare a consiliului local nr / privind ...,
3. Intrebari, interpelari sJ raspunsuri

Diverse.
- Anexat invita{iei regasn1 materialele aferente $edin{ei consiliu
formulaJi amendamente la proiectele de hotarari ale consiliului
ordinii de zi sJ sa le transmite{i secretarului general la adresa

Cu deplina colegialitate,
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ir

locali
din numarul

de

ui local. Pute^i sa
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ANEXA nr.7
la Regulamentul de organizare si funcfionare al

ConsiliuIiii Local al Municipiului Campina

Model al registrului pentru evidenfa proiectelor de hotarari
ale consiliului local

REGISTRUL
pentru evidenfa proiectelor de hotarari ale consiliului Iocal pe anul

Nr. de Data prenumele
inregistrare inregistrarii

0

i.
2.

_ . . , . : Avizele Structura/Persoana dm
runctia, proiectului: . .., ; , , . ,. .

* j comisiilor ; aparatul de speciahtate al
irenumele de , . . . . ..^

, , , de ;pnmarulmresponsabilacu
si nuniele notarare a . ,., , i , , , . .
.... . .i .,. , .speciahtate elaborarearaportului
imtiatorului'consihului . ,

* = : O<3iOi ̂ zriT^i

local
sesizate compartimentului de resort;

Alte avize
necesare

conform legii

: Data dezbaterii in
j sedin{a consiliului
! local

Finalizarea
procedurii



ANEXA
la Regulamentul de organ
Consiliului Local al Muni<

Model al registrului pentru evidenfa hotararilor

REGISTRUL
pentru evidenJa hotararilor consiliu

pe anul

Nr.de
ordine

0

1.

2.

Data
adoptarii

1

Data intrarii Titlul hotararii
in vigoare ; consiliului local

Func
prenum

nume|
ini^iato

nr
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)i
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ANEXA
la Regulamententul de or
al Consiliului LocaI al Mu

Detalierea calcuIarii majoritafii absolute sJ a majoi
func{ie de numarul total al membrilor orgam

Numarul total al membrilor
organului colegial

19

Majoritatea absoluta

io

i* *
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^are ^i functionare
)iului Campina

W
tii calificate in
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>ritatea calificata

13



ANEX^
Ia Regulamentul de orgai
Consiliului Local aI Mun

PROCEDURA DE DESFASURARE A SEDINTELOR
LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPI^A

prin mijloace electronice

CAPITOLUL I
Convocarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al;

respectiv convocarea Consiliului local al Municipiu

Art.l.(l) - Convocarea Comisiilor de specialitate al
Municipiului Campina, respectiv convocarea Consiliului
Campina, se fac prin modalitatile prevazute de Codul admini
de organizare si functionare al Consiliului local.

(2) - Locul desfasurarii sedintelor Comisiilo
Consiliului local al Municipiului Campina se considera fiir
Presedintii acestora.

(3) - Locul desfasurarii sedintei Consiliului
Campina se considera fiind acolo unde se afla presedintele se
primarul si secretarul general.

j Consiliului local al

Art.2.(l) - Documentul de convocare, pe langa mentiunil^
administrativ, va cuprinde in mod obligatoriu si modalitatea d
prin mijloace electronice si indicarea aplicatiilor electronice

(2) - Invitatia pentru conectarea la platforma onlir
participantii la sedinta cu cel putin o jumatate de ora inainte
inceperea sedintei de catre personalul din aparatul primariei C
acest sens.

CAPITOLUL II
Modalitatea de lucru in cadrul Comisiilor de speci^

Consiliului local al Municipiului Campin

Art.3. - Procedura de lucru, la inceperea sedintei, in
specialitate ale Consiliului local al Municipiului Campina este -

a) Consilierii locali vor deschide dispozitivul pe ca:
(smartphone, PC, notebook, laptop, etc.);

b) Vor verifica casuta de e-mail si vor deschide e-r
pentru conectare la platforma online si vor selecta link-ul "

c) La prima utilizare vor completa in casuta disponibi^a
si e-mailul;
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d) Vor fi conectati in sistemul de video conferin
accesului in aplicatie de catre presedintele de comisie.

e) Din momentul conectarii in aplicatie fiecare parti
si microfonul. Camera va ramane pornita pe perioada lui
momentul exprimarii votului.

Art.4. - Modalitatea de lucru in timpul sedintei Comisi
Consiliului local al Municipiului Campina este urmatoarea:

a) Presedintele Comisiei de specialitate va
consilierilor locali, pentru a se asigura ca toate dispozitivele fi
acest sens, fiecare consilier local va fi intrebat daca este pr
microfonul pentru confirmare.

b) Presedintele Comisiei de specialitate anunt
conditiile de cvorum, pentru ca sedinta sa fie statutara, conform

^

c) In situatia in care consilierii locali doresc
acestia vor inscrie in casuta de chat: "Inscriere la cuvant".

d) Presedintele Comisiei de specialitate va
rand, in vederea acordarii cuvantuluir

e) Presedintele Comisiei de specialitate are
microfonul consilierului local daca acesta are un comportame
interventia acestuia nu are legatura cu subiectul dezbatut.

Art. 5. - Procedura de exercitare a votului se face prin a
microfonului fiecarui consilier local pentru a-si exprima votul.

Art.6. - Dupa ce ultimul consilier local si-a exe
Presedintele Comisiei de specialitate anunta rezultatul votului.

Art.7. - Avizul va fi transmis cel mai tarziu in ziua sedir
Municipiului Campina, Secretarului General al Municipiul
procedurii prevazute in Regulamentul de organizare si function

CAPITOLUL III
Modalitatea de lucru in cadrul sedintei

Consiliului local al Municipiului Campin

Art.8. - Procedura de lucru la inceperea sedintei
Municipiului Campina este urmatoarea:

a) Consilierii locali vor deschide dispozitivul pe care
(smartphone, PC, notebook, laptop, etc.);

b) Vor verifica casuta de e-mail cu care corespondeaza
Municipiului Campina si vor deschide e-mailul privind invita
platforma online si vor selecta link-ul " ";

c) La prima utilizare vor completa in casuta disponibil
e-mailul;

d) Vor fi conectati in sistemul de video conferinta, in urr
in aplicatie de catre presedintele de sedinta si asistenta tehnica '.

e) Din momentul conectarii in aplicatie fiecare particip
microfonul. Camera si microfmul vor ramane pornite pe perioa
in momentul exprimarii votului.
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Art.9 - Modalitatea de lucru in timpul sedintei Consiliuhj
Campina este urmatoarea:

a) Presedintele de sedinta al Consiliului local al ]
asistat de Secretarul General al Municipiului Campina, va fac
consilierilor locali, pentru a se asigura ca toate dispozitivele fi
acest sens, fiecare consilier local va fi intrebat daca este pr
microfonul pentru confirmare.

b) Secretarul General al Municipiului Campina verif^a
indeplinite conditiile de cvorum, pentru ca sedinta sa f
prevederilor legale.

Presedintele de sedinta va da citire ordinii de zi, proced^r;
aprobare a acesteia fiind cea prevazuta de Codul administrat
organizare si functionare al Consiliului local.

c) In situatia in care consilierii locali doresc sa se in$
vor inscrie in casuta de chat: "inscriere la cuvant".

d) Presedintele de sedinta al Consiliului local al
porni microfoanele pe rand, in vederea acordarii cuvantului.

e) Presedintele de sedinta al Consiliului local al Muhi
dreptul sa opreasca microfonul consilierului local, daca acest
neadecvat sau daca interventia acestuia nu are legatura cu subie

Art.lO. - Procedura de exercitare a votului se face prin a
microfonului fiecarui consilier local pentru a-si exprima votu
utilizand urmatoarea formulare: Pentru, impotriva sau Abtinere

Art.ll.(l) - Dupa ce ultimul consilier local si-a ex
Presedintele de sedinta al Consiliului local al Municipiului Carib
votului.

(2) - Presedintele de sedinta al Consiliului
Campina anunta daca Proiectul de hotarare sau subiectul supu
sau respins.
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CAPITOLUL IV
Caracterul public al sedintelor

Consiliului local al Municipiului Campink

Art.l2. - Caracterul public al sedintelor Consiliului
Campina se asigura prin accesul celor interesati, in conditiil
verbale ale sedintelor Consiliului local, la proiectele de
consiliului, la instrumentele de prezentare si motivare a
vizualizarea acestora pe internet.

CAPITOLUL V
Dispozitii fmale

Art.l3. - Dispozitivele utilizate vor avea conexiune la i
Art.l4. - Sedintele Consiliului local al Municipiului Ca:r.p

in direct pe platforme social media si se vor inregistra audio
Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului loca
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Art.l5.(l) - Sinteza dezbaterilor din cadrul sedint
Municipiului Campina, precum sj modul in care $i-a exercita
local in parte se consemneaza in procesul-verbal al sedintei,
de $edinJa ^i de secretarul general.

(2) - Pre$edintele de $edin^a, impreuna cu
Municipiului Campina, isj asuma, prin semnatura, responsabil
consemnate.

Art.l6.(l) - Compartimentul informatic din cadrul apar
Primarului va asigura consilierea membrilor Consiliului
Campina, la solicitarea acestora si suport tehnic pe durata desfa

(2) - In situatia in care din motive tehnice in
desfasurarii sedintei platforma on-line de video conferinta
participarea consilierilor la sedinta on-line se poate asigui
electronice de comunicare.
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ANEXA
la Regulamentul de orgaUiZ
Consiliului Local al Mun

REGULAMENT
Privind transmiterea online si inregistrarea audio -

inregistrarilor $edin{elor Consiliului local al Municip

CUPRINS:

CAPITOLUL 1.
CAPITOLUL 2.

CAPITOLUL 3.
CAPITOLUL 4.
CAPITOLUL 5.

CAPITOLUL 6.
CAPITOLUL 7.

INTRODUCERE
TRANSMITEREA ONLINE SI INREGIS
VIDEO IN SALA DE DESFASURARE A
CONSILIU LOCAL
INREGISTRAREA AUDIO-VIDEO A
PASTRAREA INREGISTRARILOR AU
SOLICITAREA AUDIERII INREGIST#
VIDEO ALE $EDINTELOR DE CONSI
G.D.P.R
DISPOZITII FINALE
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CAPITOLUL 1
INTRODUCERE

1.1. Prezentul Regulament reglementeaza procedura de
sj pastrare a inregistrarilor audio-video ale sedintelor de consilh

1.2. Sedintele de consiliu local sunt publice.
1.3. Actiunea de transmitere online, inregistrare audio

consiliu local are ca scop asigurarea caracterului public al sedi
la redactarea proceselor-verbale ale sedintelor de consiliu loca]
intocmai, in cuprinsul acestora, a sintezei dezbaterilor din sed
si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier local
arhivarii acestora pentru a putea fi vizionate oricand de catre

1.4. Transmiterea online se realizeaza de catre angajati
specialitate al primarului sau prin intermediul unui prestator de
conditiile legii, de autoritatea executiva. Inregistrarea audio
intermediul unui prestator de servicii achizitionat Tn conditi
executiva.

cqt
cm

CAPITOLUL 2
TRANSMITEREA ONLINE SI INREGISTRAREA
IN SALA DE DESFASURARE A SEDINTEI DE COft$

2.1. Notificarea cu privire la !nregistrarea audio-
Consiliu local

La inceputul fiecarei $edinJe, pre$edintele de $edinJa va inf<
cu privire la faptul ca sedinta de consiliul local este transm sa
audio-video, fiind necesar ca pentru asigurarea unei bune cal
exprimarile sa fie clare, fiind interzis dialogul dintre vorbitori s| b

CAPITOLUL 3
TRANSMITEREA ONLINE SI INREGISTRAREA llJ

A $EDINTELOR

te

3.1.Atribu{ii
Pastrarea inregistrarii audio-video cade in sarcina fun

cadrul Aparatului de specialitate al Primarului cu atributii stabi
3.2. Inceputul sedintei de consiliu local
Transmiterea online si inregistrarea audio-video

deschiderii $edin^ei de consiliu local.
3.3. Procesul de transmitere online si inregistrare au0io-
3.3.1. Transmiterea online a sedintelor Consiliului

conditiile prevazute la art.27, alin.(3) din Regulamentul de or
al Consiliului local.

3.3.2. Inregistrarea audio-video a $edintei se realizeaza
cazul unor defec^iuni tehnice ale echipamentului de inr
survenite in timpul desfa$urarii ^din^ei, operatorul nu este in d|rep
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$tearga inregistrarile audio-video deja efectuate.
3.4. Procedura in cazul nefunctionarii tehnicii de inrefiis
3.4.1 in cazul depistarii unor deficien^e de func^io

inregistrare audio-video, inainte de inceperea $edin^ei $i/sau
$edin^ei, acest fapt se anun^a imediat pre$edintelui de
participan^ii la sedinta.

3.5. Procedura de incheiere a inregistrarii
Dupa incheierea de consiliu local, de catre p

procesele de transmitere online si de inregistrare audio-video v
3.6. Procedura dupa sedin{a de consiliu local
3.6.1. Secretarul general al Municipiului Campina ^

audio-video a ^edin^ei de consiliu local in scopul asigurar
verbal al sedintei de consiliu pentru consemnarea intocmai, ift
problemelor dezbatute si a opiniilor exprimate in cadrul sedin
inregistrarea audio-video.

3.6.2. inregistrarea audio-video a sedintei Consiliului
personalul din aparatul de specialitate al Primarului pentru
public al sedintelor, conform art. 26 si art. 27 din Regulam
functionare al Consiliului Local.

CAPITOLUL 4
PASTRAREA INREGISTRARILOR AUDIO

4.1. Pastrarea inregistrarilor audio-video
4.1.1. inregistrarea audio-video se pastreaza la dosar

local si se arhiveaza.
4.1.2. inregistrarile video ale sedintelor vor fi dispor

online pe site-ul Primariei cel putin 2 luni de la data la car
vizionare se va putea face folosind o platforma media (You
creerea unui cont pe serverele acestor platforme si care v
primariacampina.ro prin intermediul unei legaturi catre acestea

4.1.3. Prin aprobarea procesului-verbal al sedintei de cc
locali confirma faptul ca in cuprinsul acestuia s-au me
exprimate.

CAPITOLUL 5
SOLICITAREA AUDIERIIINREGISTRAI

AUDIO-VIDEO ALE $EDINJELOR DE CONSI

5.1. Audierea inregistrarilor audio-video
Audierea inregistrarii $edin^ei anterioare se face la solic

local, inaintea $edin^ei de consiliu local urmatoare, atunci c
procesul-verbal al $edintei anterioare nu au fost menJionate
exprimate de acesta sau cand exista divergente in acest sens.

iar
Ain
in

f

tiliza inregistrarea
dactarii procesului

caprinsul acestuia, a
asa cum rezulta din

o al se utilizeaza de
urarea caracterului

itul de organizare si

rare
a sistemului de

timpul desfi<jurarii
care informeaza

dintele de
oprite.

DEO

edintei Consiliului

3i e pentru vizionare
au avut loc. Aceasta

3, Vimeo, etc) prin
f inclus in website

siliu local, consilierii
ionat exact opiniile

LOR
-tU LOCAL

a oricarui consilier
se considera ca in
exactitate opiniile



CAPITOLUL 6.
G.D.P.R.

er
est
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1 1
p

6.1. Temeiurile legale ale prelucrarii datelor cu carac
Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal

Regulamentul (EU) 679/2016, art.6, alin. (1) lit."c" (preluc
vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operator
este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serve$te
care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este inves

Conform prevederilor art.l38 din Ordonanta de urger
Codul administrativ, sedintele Consiliului local sunt publice.
prezentul regulament asigura o transparenta decizionala
corecta si completa a cetatenilor cu domiciliul sau resedint
acestora posibilitatea de a urmari pe internet sedintele
Municipiului Campina.

6.2. Categoriile de date cu caracter personal preIucra
fn cadrul operatiunilor de prelucrare descrise se vor

categorii de date cu caracter personal:
- imaginea persoanelor;
- numele si prenumele acestora;
- functia detinuta;
- vocea persoanelor care vor lua cuvantul.
6.3. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucr^
Datele cu caracter personal prelucrate conform celor

accesate de catre toate persoanele interesate, prin
YouTube/Vimeo etc sau a web site-ului Primariei Municipiului

6.4. Transferul datelor personale
Datele cu caracter personal furnizate nu vor fi transfen

sau organizatii transfrontaliere din afara spatiului Uniunii
utilizate in scopuri economice.

6.5. Perioada de stocare a datelor cu caracter person
Datele cu caracter personal prelucrate conform celor de

permanent, inregistrarile devenind parte din arhiva insti
Municipiului Campina.

6.6. Persoanele participante la sedintele Consiliului
drepturi:

a) dreptul de a primi informatii cu privire la prelucran
datelor procesate;

b) dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte
incomplete, in conformitate cu art. 16 din Regulamentul (EU) 6

c) dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu intentia de
d) dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat

prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dumne
va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat

e) dreptul de a obtine stergerea datelor in conditiile ar
(EU)679/2016.
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Orice rectificare sau stergere a datelor cu caracter p
prevazute la lit. b) si alin. e) trebuie comunicata fiecarui des"in
divulgate, fiind exceptat cazul in care acest lucru este
eforturi disproportionate.

f) dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationa
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal - dataprotection
prelucrarea datelor este o incalcare a Regulamentului Ger
datelor.

CAPITOLUL 7
DISPOZITH FINALE

7.1. Transmiterea online si inregistrarea audio-video a
local, in alte conditii decat cele stabilite prin prezentul regula
transmitere online sau inregistrare audio-video se poate fi
fiecarui participant la sedinta, care in exercitarea dreptului la p
interzica ori sa impiedice reproducerea, in orice mod, a infa
vocii sale sau, dupa caz, utilizarea unei asemenea reproduceri.

7.2. In cazul constatarii unor fapte care incalca p
presedmtele de sedinta intrerupe dezbaterile pana la remediere

7.3. Pentru asigurarea liberului acces la informati
secretarul general al municipiului va pune la dispozitia
procesului verbal in care au fost consemnate problemele
exprimate in cadrul sedintei Consiliului local si modul in a
fiecare consilier local, in parte.
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