CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CAMPINA
JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind aprobarea ReguIamentului de organizare si functionare al
ConsiIiului local al Municipiului Campina

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.725/15 ianuarie 2020 al membrilor
Comisiei de specialitate administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d., prin care
propun aprobarea ReguIamentului de organizare si functionare al ConsiIiului local al
Municipiului Campina;
Tinand seama de:
- raportul nr.726/15 ianuarie 2020, promovat de Directiajuridica din cadrul
Primariei Municipiului Campina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul ConsiIiului local al Municipiului
Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;
- avizul Secretarului General al Municipiului Campina, inregistrat sub
nr.727/15
ianuarie 2020;
^
In conformitate cu prevederile:
- Titlului V: Autoritatile publice locale - Cap.III: Consiliul local - Sectiunea 1:
Constituirea consiliului local - Sectiunea 5: Dizolvarea consiliului local; Titlului VI:
Mandatul de ales local - Cap.I: Dispozitii generale - Capitolul V: Raspunderea
alesilor locali si art.l52 si art.l53 din 6.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul
administrativ;
- Legii nr.52/2003 privind transparenJa decizionala in administra{ia publica,
republicata;
- 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, republicata, modificata si
completata;
- art.l29, alin.(2), lit."a" si alin.(3), lit."a" si art.632 din O.U.G. nr.57/3 iulie
2019 privind Codul administrativ;
!n temeiul art.l96, alin.(l), lit."a", coroborat cu art.l39, alin.(l) din O.U.G.
nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

ConsiIiul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.
Art.l. - Aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local
al Municipiului Campina, conform ANEXEI, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2. - Cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza valabilitatea H.C.L.
nr.lOO/28 iulie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institu{iei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Membrilor Consiliului local al Municipiului Campina;
- Directiei juridice.

Pre$edinte de $edin^a,
Consilier,
dl.DuranMidrei

Contrasemneaza,
SecretarGeneral,
jr.Moldoy^anuElena

'fe.

Campina, 30 ianuarie 2020

Nr.8

Cod FP-06-01, ver.l

ANEXA
la H.C.L. nr.8/30 ianuarie 2020
Pre$edinte
Conser,
dl.DuraMAndrel

REGULAMENTUL DE ORGANIZAWS^UNCJIONARE
AL CONSILIULUILOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPINA
Capitolul I. Dispozitii privind Constituirea ConsiIiuIui local
Art.l: Structura Consiliului local
Consiliul local se compune din consilieri locali ale$i m condi^iile stabilite de
legislatia in vigoare.
Art.2: Constituirea Consiliului Iocal
(1) Consiliul local se constituie in cel mult 60 de zile de la data desfa$urarii
alegerilor autoritatilor administra^iei publice locale. Anterior constituirii consiliului
local, mandatele consilierilor locali declara{i ale$i sunt validate in condi{iile prevazute
la art.3 din prezentul Regulament.
(2) Dupa validarea mandatelor de consilier local este organizata o $edin^a
privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali
depun juramantul.
Art.3: Validarea mandatelor de consilier local
(1) Mandatele consilierilor locali declara{i ale$i sunt validate in cel mult 25 de
zile de la data desfa$urarii alegerilor pentru autoritatile administra^iei publice locale
de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscrip{ia electorala pentru care
au avut loc alegeri, in procedura necontencioasa, prin incheiere pronun^ata in camera
de consiliu, fara a fi aplicabila procedura de regularizare a cererii.
(2) Mandatul unui consilier local este validat daca, la data pronun^arii
incheierii, consilierul local declarat ales indepline^te cumulativ urmatoarele condi^ii:
a) are domiciliul pe teritoriul Municipiului Campina in care a fost ales, dovedit
prin actul de identitate in copie;
b) nu $i-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;
c) nu $i-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista caruia a fost
ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotararea definitiva a forului
competent al partidului politic ori prin hotarare defmitiva a unei instanJei
judecatore^ti, fapt dovedit prin confirmarile prevazute la art.l21, alin.(l) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 sau prin hotarare defmitiva a instan^ei
judecatore$ti, dupa caz;
d) mandatarul fmanciar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor $i
cheltuielilor electorale in conformitate cu prevederile legii privind fman^area
activita{ii partidelor politice $i a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea
raportului, in condi{iile legii;
e) nu a renum>t la mandat, in condi$iile art.4;
f) nu a fost ales prin frauda electorala constatata in condi{iile legii privind
alegerea autoritatilor administra^iei publice locale, dovedita prin documentele privind
rezultatele alegerilor Tnaintate de catre biroul electoral de circumscrip^ie judecatoriei

in a carei raza teritoriala se afla circumscrip{ia electorala pentru care au fost
desfa$urate alegeri.
(3) Consilierii locali declaraJi ale$i au obliga{ia transmiterii catre secretarul
general al Municipiului Campina a documentelor doveditoare pentru ihcleplinirea
condh;iilor prevazute la alin.(2), lit."a" - lit."e" in cel mult 15 z i l e d e l a data
desfa$urarii alegerilor, pentru care li se elibereaza o confirmare deprimire.Termenul
de 15 zile este termen de decadere, caz m care secretarul general al Municipiului
Campina transmite judecatoriei documentele care i-au fost puse la dispozh;ie
inauntrul acestui termen, precum $i o adresa prin care propune validarea consilierilor
care au depus documentele prevazute la alin.(2) sau, dupa caz, invalidarea
consilierilor care nu au depus aceste documente.
(4) Secretarul general al Municipiului Campina are obliga{ia de a transmite
judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla circumscripJia electorala pentru care au
avut loc alegeri documentele doveditoare pentru indeplinirea condh;iilor prevazute la
alin.(2), lit."a" - lit."e" in termen de 2 zile de la implinirea termenului prevazut la
alin.(3), in vederea validarii mandatelor consilierilor locali declarati alesjL
(5) Incheierea judecatoriei privind validarea sau, dupa caz, invalidarea
mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale caror mandate
au fost validate sJ se comunica
de indata prefectului $i secretarului general al
^
Municipiului Campina. In prima zi lucratoare ulterioara comunicarii incheierii,
secretarul general al unita^ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale informeaza
consilierii locali declara{i ale$i cu privire la validarea mandatelor lor, suplean{ii
acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declara{i ale$i $i
partidele politice sau organiza{iile ceta{enilor apar^inand minoritaJilor nationale.
fncheierea judecatoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicata $i
respectivilor consilieri locali declara{i ale^i.
(6) In termen de 3 zile de la comunicare, cei interesa{i pot formula apel
impotriva incheierii judecatoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se
soluJioneaza de tribunalul in a carui circumscrip^ie se afla judecatoria care a
pronunJat incheierea in termen de 5 zile de la depunerea apelului, in procedura
necontencioasa, fara a fi aplicabila procedura de regularizare a cererii, hotararea fiind
definitiva. Hotararea se comunica de indata de la pronun{are prefectului, secretarului
general al Municipiului Campina $i consilierului local declarat ales.
(7) PronunJarea incheierii judecatoriei, respectiv pronunJarea hotararii
tribunalului se poate amana, o singura data, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru
motivarea incheierii, respectiv a hotararii este de cel mult 48 de ore de la pronun{are.
Art.4: Renun{area la mandat inainte de vaIidare
(1) Consilierul local declarat ales poate renun{a la mandat in cel mult 10 zile de
la data desfa$urarii alegerilor, situa{ie in care comunica, in acela$i termen, sub
semnatura, decizia sa secretarului general al Municipiului Campina.
(2) Secretarul general al Municipiului Campina transmite Judecatoriei in a
carei raza teritoriala se afla circumscrip{ia electorala pentru care au avut loc alegeri $i
Prefectului declara{iile semnate de consilierii locali declaraJi ale$i, prevazu^i la
alin.(l), in termenul prevazut la art.3, alin.(4).
Art.5: $edin{ele privind ceremonia de constituire a Consiliului local
(l) Pentru fiecare consiliu local dinjude{, prefectul convoaca consilierii locali
pentru $edinJa privind ceremonia de constituire a consiliului local in cel mult 5 zile
de la comunicarea mcheieriijudecatoriei prevazute la art.3, alin.(5) ori a comunicarii

hotararii tribunalului in condkiile art.3, alin.(6) si alin.(7), dupa caz,mSituatiain care
numarul mandatelor de consilier local, validate, este mai maredecat prirHtyl numar
natural strict mai mare decatjumatate din numarul membrilor consiliului localstabilit
potrivit art.ll2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019.
(2) Prefectul ii comunica Secretarului general al Municipiului Campina data $i
ora stabilite pentru $edin{a privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care
participa prefectul, subprefectul sau un reprezentant al institu{iei prefectului
desemnat prin ordin de catre prefect. in situaJii motivate, cu respectarea dispoziJiilor
alin.(l) prefectul poate comunica o alta data $i o alta ora.
(3) Secretarul general al Municipiului Campina comunica consilierilor locali
ale caror mandate au fost validate data $i ora $edin{ei privind ceremonia de
constituire convocata de prefect, care are loc la sediul consiliului local.
(4) $edin{a pentru ceremonia de constituire este condusa de cel mai in varsta
consilier local al carui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri
consilieri locali ale caror mandate au fost validate.
(5) Consilierii locali ale caror mandate au fost validate depun juramantul
prevazut la art.6 in cadrul $edinJei privind ceremonia de constituire a consiliului
local.
(6) In cazul in care numarul consilierilor locali care au depus juramantul in
condi{iile alin.(5) este mai mic decat primul numar natural strict mai mare decat
jumatate din numarul membrilor consiliului local stabilit potrivit art.l2 din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019, Prefectul convoaca consilierii locali
pentru o a doua $edinta privind ceremonia de constituire in termen de 20 de zile de la
data primei sedin{e.
(7) In cadrul celei de a doua sedin{e pot depune juramantul consilierii locali
validati care au absentat de la prima $edinJa $i suplean^ii ale caror mandate au fost
validate in condi^iile art.8 si consilierii locali validaJi in condi^iile art.3, alin.(6) $i
alin.(7) si care nu au fost convoca{i la prima sedinJa de constituire a consiliului local.
(8) Prin excep{ie de la dispozitiile alin.(7) consilierul local declarat ales care nu
a putut depune juramantul, ca urmare a absen{ei pentru motive temeinice, poate
depune juramantul in cadrul primei $edin{e a consiliului local. Sunt considerate
motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedita prin certificat medical,
ori situa{ii precum deplasarea in strainatate in interes de serviciu, evenimente de for^a
majora, cum ar fi inunda^ii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea, deces in
familie ori alte situa{ii similare.
(9) Consilierul local al carui mandat a fost validat care nu depune juramantul
nici in cea de a doua sedin{a privind ceremonia de constituire ori in condiJiile
prevazute la alin.(8) sau care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat
de drept.
(10) Locurile consilierilor locali declara{i alesi ale caror mandate nu au fost
validate sau care sunt considera^i demisiona{i de drept si care nu pot fi completate cu
suplean{i se declara vacante prin ordin al prefectului in termen de 5 zile de la prima
sedinJa ordinara a consiliului local.
Art.6: Juramantul
(1) Consilierii locali alesi al caror mandat a fost validat depun urmatorul
juramant in limba romana: Jur sa respect Constitutia $i legile {arii ^i sa fac, cu
buna-credinJa, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor
Municipiului Campina. A$a sa imi ajute Dumnezeu! Formula religioasa de incheiere

va respecta libertatea convingerilor religioase, juramantul putand f
formula religioasa. Juramantul se imprima pe un formular special sise semneaza, in
doua exemplare, de fiecare ales local.
(2) Un exemplar al juramantului se pastreaza la dosarul de constituire,iar al
doilea se inmaneaza consilierului local ales. Dosarul de constituire se pastreaza de
catre secretarul general al Municipiului Campina.
Art.7: Declararea Consiliului local ca legal constituit
(1) Consiliul local este legal constituit daca numarul consilierilor locali care au
depus juramantul in conditiile art.5, alin.(5) - alin.(7) este mai mare decat primul
numar natural strict mai mare decatjumatate din numarul membrilor consiliului local,
stabilit potrivit art.ll2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019.
(2) Data constituirii consiliului local este considerata data desfa$urarii primei
$edinJe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a
doua, dupa caz.
(3) In termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, in condh4ile
alin.(2), Prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii condi{iilor legale de
constituire a consiliului local, care se comunica Secretarului general al Municipiului
Campina $i se aduce la cunostin{a publica.
(4) In situa{ia in care consiliul local nu este legal constituit in condi^iile
alin.(l), in termen de 3 zile de la implinirea termenului prevazut la art.5, alin.(6)
Prefectul emite un ordin privind constatarea neindeplinirii condi{iilor legale 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 mandatelor supleamilor. Ordinul
Prefectului care cuprinde situa{iile in care este necesara validarea mandatelor
suplean{ilor se comunica judecatoriei Campina, partidelor politice $i organizaJiilor
ceta{enilor apar$inand minoritatilor na^ionale care au propus candida{i si secretarului
general Municipiului Campina.
Art.8: Validarea mandatelor suplean(ilor in cadrul procedurii de
constituire a Consiliului local
(1) Mandatele suplean{ilor sunt validate de judecatoria in a carei raza
teritoriala se afla circumscrip^ia electorala pentru care au avut loc alegeri, in
procedura necontencioasa, prin incheiere pronun^ata in camera de consiliu, fara. a fi
aplicabila procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor suplean{ilor se
realizeaza in condi^iile art.3, alin.(2), cu respectarea prevederilor legii privind
alegerea autorita{ilor administratiei publice locale in situa^ia in care consilierul local
declarat ales se afla in una dintre urmatoarele situaJii:
a) nu este validat ca urmare a neindeplinirii condi^iilor prevazute la art.3,
alin.(2);
b) este considerat demisionat de drept, potrivit art.5, alin.(9).
(2) in cazul prevazut la alin.(l), lit."a", mandatele suplean^ilor sunt validate in
termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a incheierii de invalidare a
mandatului consilierului local declarat ales.
(3) In cazul prevazut la alin.(l), lit." b", mandatele suplean{ilor sunt validate in
termen de 10 zile de la comunicarea ordinului prefectului prevazut la art.7, alin.(5).
(4) Suplean{ii au obliga{ia transmiterii catre Secretarul general al Municipiului
Campina a documentelor doveditoare pentru indeplinirea condi{iilor prevazute la
art.3, alin. (3) cu cel puJin 7 zile inainte de implinirea termenului prevazut la alin.(2)
s*.

sau alin.(3), dupa caz, pentru care li se elibereaza o confirmare deprimire.Termenul
pentru transmiterea documentelor catre Secretarul general al Municipiului Campina
este termen de decadere, caz in care Secretarul general al Municipiului Campina
transmiteJudecatoriei documentele care i-au fost puse la dispozi$ie inauntrul acestui
termen, precum $i o adresa de informare prin care propune validarea supleanJilor care
au depus documentele prevazute la art.3, alin.(2) sau, dupa caz, invalidarea
suplean{ilor care nu au depus aceste documente.
(5) Secretarul general al Municipiului Campina transmite Judecatoriei
documentele doveditoare pentru indeplinirea condiJiilor prevazute la art.3, alin.(2)
lit."a" - lit."d" cu cel pu{in 7 zile inainte de implinirea termenului prevazut la alin.(2)
sau alin.(3), dupa caz.
(6) Supleantul al carui mandat a fost validat in condiJiile prezentului articol
depune juramantul in a doua $edin^a privind ceremonia de constituire a consiliului
local prevazuta la art.5 sau in prima $edinfa a Consiliului local, dupa caz.
(7) Prevederile alin.(6) se aplica in mod corespunzator supleantului declarat
ales al carui mandat a fost invalidat de Judecatoria competenta, in prima instanJa, dar
care a fost validat prin hotararea Tribunalului.
(8) Supleantul al carui mandat a fost validat, care nu depune juramantul in
condiJiile alin.(6) sau, dupa caz, alin.(7) ori care refuza sa depuna juramantul, este
considerat demisionat de drept.
(9) Prevederile art.7, alin.(3) se aplica in mod corespunzator.
Art.9: Organizarea alegerilor par{iale
(1) In situa{ia in care Consiliul local nu a fost constituit in condiJiile art.7, sunt
organizate alegeri par^iale de completare in condi{iile legii privind alegerea
autorita{ilor administra{iei publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate
vacante potrivit art.5, alin.(10).
(2) Alegerile prevazute la alin.(l) se organizeaza in termen de 90 de zile de la
emiterea ordinului Prefectului prevazut la art.7, alin.(4), in condi^iile legii privind
alegerea autorita{ilor administra^iei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea
alegerilor se face de catre Guvern, la propunerea autoritaJilor cu atribu{ii in
organizarea alegerilor locale pe baza solicitarii prefectului.
Art.lO: Validarea mandateIor suplean(ilor pe durata mandatului
Consiliului local
(1) In caz de vacan^a a mandateIor de consilieri locali, pe durata mandatului
consiliului local, mandatele supleanJilor sunt validate in termen de 10 zile de la data
incetarii mandatului consilierului local, in condiJiile art.204 din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr.57/2019, de catre Judecatoria Campina in procedura necontencioasa,
prin incheiere pronun{ata in camera de consiliu, fara a fi aplicabila procedura de
regularizare a cererii. Validarea mandateIor suplean^ilor se realizeaza cu respectarea
prevederilor art.3, alin.(2) din prezentul Regulament $i art.l21, alin.(l), lit."d",
alin.(2) $i alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019. SupleanJii au
obliga$ia transmiterii catre Secretarul general al Municipiului Campina a
documentelor doveditoare prevazute la art.3, alin.(2), lit."a" - "d" cu cel pu{in 5 zile
inainte de implinirea termenului de 10 zile. Dispozi|iile art.3, alin.(4) - alin.(7) se
aplica in mod corespunzator.
(2) Consilierul local al carui mandat a fost validat pe durata mandatului
consiliului local depunejuramantul in faJa consiliului local, in termen de 15 zile de la
A

data la care Secretarul general al Municipiului Campina l-a informateuprfyire la
validarea mandatului sau.
(3) Consilierul local declarat ales al carui mandat a fost invalidat de judecatoria
Campina, in prima instanta, dar care a fost validat prin hotararea tribunalului depune
juramantul in fa{a consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care i-a fost
comunicata hotararea tribunalului.
(4) Consiliul local se convoaca in condiJiile art.23, alin.(l) pentru respectarea
termenului prevazut la alin.(2) sau alin.(3), dupa caz.
(5) Consilierul local al carui mandat a fost validat in condiJiile alin.(2) sau
alin.(3) care nu depune juramantul in termenul de 15 zile ori care refuza sa depuna
juramantul este considerat demisionat de drept, cu excep{ia cazului in care se afla in
una dintre situaJiile prevazute la art.5, alin.(8).
(6) !n cazul in care consilierul local al carui mandat a fost validat in condiJiile
alin.(2) sau alin.(3) se afla, pe perioada celor 15 zile prevazute de aceste alineate, intruna dintre situa{iile prevazute la art.5, alin.(8), termenul pentru depunerea
juramantului se prelunge$te pana la incetarea acestei situaJii.
Capitolul II. ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL
SECTIUNEA 1. Presedintele de sedinta
Art.ll: Pre$edintele de sedin{a
(1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai,
un presedinte de $edin{a, pe o perioada de o luna, care conduce sedin{ele consiliului $i
semneaza hotararile adoptate de acesta. Presedintele de $edin{a se alege prin vot
deschis cu majoritate simpla, prevazuta la art.5, lit.ee) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.57/2019. Aceasta calitate se preia in continuare pentru aceeasi
perioada, prin rotatie de catre consilierii locali, in ordine alfabetica.
(2) Alegerea presedintelui de sedinta se va realiza, de regula, in sedinta privind
ceremonia de constituire a consiliului local, dupa declararea ca legal constituit a
consiliului.
(3) Consilierul local ales in condi{iile alin.(l) poate fi schimbat din func{ie, la
ini{iativa a cel puJin unei treimi din numarul consilierilor locali in func^ie, prin
hotarare adoptata cu majoritate absoluta.
Art.l2: Atributiile presedintelui de sedinta
Presedintele de ^edin^a exercita urmatoarele atribu{ii principale:
a) conduce sedin^ele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari sj anunp rezultatul
votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a ab^inerilor numarate
si eviden^iate de secretarul general al Municipiului Campina in procesul-verbal al
sedin{ei;
c) semneaza procesul-verbal al sedinJei;
d) asigura men^inerea ordinii, in condi{iile regulamentului de organizare $i
func^ionare a consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenJa de
solu^ionare a consiliului local;
f) aplica, daca este cazul, sanc{iunile prevazute la art.74, alin.(l) sau propune
consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz;

g) indepline$te alte atribuJii prevazute de lege, de regulamentul d&prg2mizare $i
func{ionare a consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliul lpcal, ;
SECTIUNEA 2. ViceprimaruI Municipiului Campina
Art. 13: Rolul, numirea $i eliberarea din func{ie a viceprimarului
(1) ViceprimaruI este subordonat primarului $i, in situa{iile prevazute de lege,
inlocuitorul de drept al acestuia, situa{ie in care exercita, in numele primarului,
atribuJiile ce ii revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribu{iile sale
viceprimarului.
(2) ViceprimaruI este ales, prin vot secret, cu majoritate absoluta, din randul
membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pe baza de buletine de vot. Alegerea
viceprimarului se realizeaza prin hotarare a consiliului local.
(4) Eliberarea din func{ie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin
hotarare adoptata, prin vot secret, cu majoritatea a doua treimi din numarul
consilierilor in func{ie, la propunerea temeinic motivata a primarului sau a unei treimi
din numarul consilierilor locali in func^ie. Eliberarea din func{ie a viceprimarului nu
se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.
(5) La deliberarea $i adoptarea hotararilor care privesc alegerea sau eliberarea
din func{ie a viceprimarului participa $i voteaza consilierul local care candideaza la
funcJia de viceprimar, respectiv viceprimarul in func{ie a carui schimbare se propune.
(6) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isJ pastreaza statutul de
consilier local, fara a beneficia de indemniza$ia aferenta acestui statut, fiindu-i
aplicabile incompatibilita^ile specifice func^iei de viceprimar prevazute de cartea I
titlul IV din Legea nr.l61/2003, cu modificarile $i completarile ulterioare.
(7) Durata ^, mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului
consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza sau inceteaza
calitatea de consilier local, inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de
drept $i mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.
(8) Viceprimarul Municipiului Campina poate infiin{a, in limita numarului
maxim de posturi aprobate, cabinetul viceprimarului, in condi{iile prevazute de partea
a VI-a titlul III Capitolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019.
Art.l4: Exercitarea temporara a atribufiilor primarului de catre
viceprimar
(1) In caz de vacan{a a func$iei de primar, in caz de suspendare din func{ie a
acestuia, precum $i in situa{iile de imposibilitate de exercitare a mandatului,
atribu{iile ce ii sunt conferite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 sunt
exercitate de drept de viceprimar, cu respectarea drepturilor $i obliga{iilor
corespunzatoare func{iei. Pe perioada exercitarii de drept a atribu^iilor de primar,
viceprimarul i$i pastreaza dreptul de vot in cadrul consiliului local $i prime^te o
indemniza^ie lunara unica egala cu cea a func{iei de primar.
(2) In situa^ia prevazuta la alin.(l), Consiliul local poate delega, prin hotarare,
din randul membrilor sai, un consilier local care indepline$te temporar atribu{iile
viceprimarului, cu respectarea drepturilor $i obliga^iilor corespunzatoare funcJiei. Pe
perioada exercitarii func^iei de viceprimar, consilierul local beneficiaza de o unica
indemniza{ie lunara egala cu cea a func{iei de viceprimar.

(3) Consiliul local poate hotari retragerea delegarii consilierului,local care
indepline^te temporar atribu{iile viceprimarului desemnat in condi^iIlealin;(3)ftlainte
deincetareasitua{iilorprevazutelaalin.(l).
(4) In situa$ia in care sunt suspendaJi din functie, in acelasi timp, atat primarul,
cat $i viceprimarul, precum si in situa^iile de imposibilitate de exercitarede catre
ace$tia a mandatului, consiliul local deleaga un consilier local care indeplineste atat
atribu^iile primarului, cat $i pe cele ale viceprimarului, pana la incetareasitua{iei
respective, cu respectarea drepturilor si obligaJiilor corespunzatoare func{iei de
primar. Pe perioada exercitarii atribuJiilor de primar, precum si de viceprimar,
consilierul local beneficiaza de o unica indemnizaJie lunara egala cu cea a functiei de
primar.
(5) Daca devin vacante, in acelasi timp, atat func{ia de primar, cat sl cea de
viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin.(l) si alin.(3)
aplicandu-se pana la alegerea unui nou primar.
SECTIUNEA 3. Comisiile de specialitate
Art.l5: Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local
(1) In termen de 30 de zile de la constituirea Consiliului local, Consiliul local isi
organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt
cele detaliate in Anexa nr. 1, care face parte din prezentul Regulament.
(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(4) Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de
specialitate, domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate,
numarul $i denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de
stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independen^i,
precum sj componem:a nominala a acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului
local, cu respectarea configura$iei politice de la ultimele alegeri locale. Numarul
membrilor unei comisii este intotdeauna impar.
(5) Numarul locurilor ce revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor
independen{i in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul local, cu
respectarea configura^iei politice de la ultimele alegeri locale.
(6) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de
consilieri, iar a consilierilor independenJi de catre consiliul local, avandu-se in
vedere, de regula, op{iunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care
i$i desfasoara activitatea. In func^ie de numarul membrilor consiliului, un consilier
poate face parte din cel pu{in o comisie si din cel mult 3 comisii, dintre care una este
comisia de baza.
Art.l6: Atribu(iile comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atribu$ii principale:
a) analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local din domeniul lor de
activitate;
b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarari $i asupra problemelor
analizate, pe care le prezinta consiliului local;
c) se pronunta prin raport scris asupra unor probleme transmise spre
analiza comisiei, raportul fiind maintat Compartimentului juridic si relatia cu
Consiliul local in vederea formularii raspunsului;

d) indeplinesc orice alte atribu{ii stabilite prin regulamentul de/ojganizare $i
func{ionare a consiliului local sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local,
daca acestea au legatura cu activitatea lor.
(2) Consiliul local stabileste, in termen de 30 de zile de la constituirea
consiliului local, alte atributii pe care le pot exercita comisiile de specialitate.
(3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili insarcinari specifice
comisiilor de specialitate.
(4) Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate simpla.
Art.l7: Pre$edintele $i secretarul comisiei de specialitate
(1) Comisiile de specialitate isi aleg, prin votul deschis al majorita{ii absolute a
consilierilor locali ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar.
(2) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atribu{ii principale:
a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local,
aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice
locale si cu celelalte comisii;
b) convoaca sedin^ele comisiei conform procedurii prevazute in regulamentul de
organizare si functionare a consiliului local si informeaza secretarul general al
Municipiului Campina cu privire la data si locul sedin{ei;
c) conduce sedin{ele comisiei;
d) sus^ine in sedin{ele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar;
f) indeplineste orice alte atribu{ii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de
lege, de regulamentul de organizare si funcJionare a consiliului sau stabilite de
consiliul local;
g) comunica secretarului general al Municipiului Campina in termen rezonabil,
pana la flnalul fiecarei luni calendaristice, prezen{a si procesele-verbale ale fiecarei
sedin^e ale comisiei de specialitate.
(3) Presedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrarile comisiei sa
participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar si poate
participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta
importanta pentru comisia pe care o conduce.
(4) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atribu{ii principale:
a) efectueaza apelul nominal si {ine eviden^a participarii la sedin{e a membrilor
comisiei;
b) numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar
pentru emiterea fiecarui aviz si asupra rezultatului votarii;
c) asigura redactarea avizelor, a proceselor-verbale si a altor documente
prevazute de lege;
d) indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si
funcJionare a consiliului local sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre
presedintele acesteia.
Art.l8: Func{ionarea comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate lucreaza in plen si delibereaza cu votul majorita{ii
simple a membrilor lor.
(2) Participarea membrilor comisiei la sedmJele acesteia este obligatorie. Daca
absen{ele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate propune Consiliului
local aplicarea sanc{iunilor prevazute la art.74.

(3) Comisia poate invita sa participe la 5edin|ele sale specialisti dirTcadrul
aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sa participe
la $edin{ele comisiei $i ini{iatorii propunerilor ce stau la baza lucrarilor comisiei.
Comisia poate invita $i alte persoane care sa participe la dezbateri.
(4) Sedin{ele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice.
(5) Comisia poate hotari ca unele $edin^e sau dezbaterea unor puncte de pe
ordinea de zi sa se desfa$oare cu us^le inchise.
(6) Convocarea $edin{elor comisiei se face de catre pre$edintele acesteia cu cel
pu{in 3 zile inainte sau de indata, in situa{ia $edin{elor convocate de indata in
conditiile legii.
(7) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea pre$edintelui. Oricare
dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(8) 5edin{ele comisiilor de specialitate se desfa$oara inaintea $edin$elor
consiliului local, atunci cand ordinea de zi a $edin{ei acestuia cuprinde sarcini sau
proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul.
(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme
repartizate comisiei de catre secretarul general al Municipiului Campina, pre$edintele
acesteia desemneaza un consilier local care prezinta in cadrul $edin{ei proiectele $i,
dupa caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de
ini{iator.
(10) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in
conformitate cu alin.(9) intocme$te avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe
baza amendamentelor $i a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost
aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenJi.
(11) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesara, atat
amendamentele $i propunerile acceptate, cat $i cele respinse.
(12) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general al Municipiului
Campina, care asigura transmiterea acestora catre consilierii locali, cel mai tarziu
inainte de aprobarea ordinii de zi.
(13) Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situa^ii comisia poate
hotari ca votul sa fie secret, stabilind, de la caz la caz, $i modalitatea de exprimare a
acestuia.
(14) Lucrarile sedinJelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului
acesteia, intr-un proces-verbal. Dupa incheierea $edin$ei, procesul-verbal este semnat
de catre pre$edintele $i secretarul comisiei.
(15) Pre$edintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale ^edin^elor sa fie
consultate de alte persoane interesate care nu au participat la $edin{a, cu excep{ia
proceselor-verbale intocmite in $edin{ele ale caror lucrari s-au desfa$urat cu u^ile
inchise.
Art.l9: Comisiile speciale si comisiile mixte
(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiza $i veriflcare
formate din consilieri locali, pe perioada determinata, la propunerea unei treimi din
numarul consilierilor locali in func{ie sau a primarului. ComponenJa, obiectivele ^i
perioada de desfa$urare a activita^ilor acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului
local. Membrii comisiei ac{ioneaza in limitele stabilite prin hotarare.
(2) Comisia de analiza sj verificare prezinta consiliului local ori primarului,
dupa caz, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor $i

verificarilor efectuate. Raportul cuprinde, daca este cazul, propunericoiicretede
imbunatatireaactivitatiiindomeniulsupusanalizeisauverificarii.
(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniJiativa sau din ini^iativa
primarului, dupa caz, comisii mixte formate din consilieri locali, func$ionari publici $i
al{i specialisti, pe perioada determinata. Componem;a comisiilor mixte, obiectivele $i
perioada de desfa$urare a activita^ii acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului
local. $edin{ele comisiilor mixte sunt publice.
SECTIUNEA 4. Mandatul, rolul si atributiile Consiliului local
Art.20: Mandatul Consiliului local
(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in condiJiile legii privind
alegerea autoritaJilor administra{iei publice locale.
(2) Mandatul consiliului local se exercita de la data la care consiliul local este
legal constituit pana la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de
razboi sau catastrofa ori alte situa{ii expres prevazute de lege atunci cand, din cauza
acestor situa{ii, nu pot fi organizate alegeri in condi{iile alin.(l).
Art.21: Condi{ii speciale de exercitare a mandatului alesilor locali
Consiliul local ales in cursul unui mandat, ca urmare a dizolvarii consiliului
local, incheie mandatul precedentei autorita{i a administraJiei publice locale.
Art.22: Atribu{iile Consiliului local
(1) Consiliul local are ini{iativa $i hotaraste, in condi^iile legii, in toate
problemele de interes local, cu excepJia celor care sunt date prin lege in competenta
altor autorita{i ale administra^iei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atribuJii:
a) atribu^ii privind unitatea administrativ-teritoriala, organizarea proprie, precum
si organizarea ^i func^ionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituJiilor
publice de interes local $i ale societa|ilor si regiilor autonome de interes local;
b) atribu{ii privind dezvoltarea economico-sociala ^i de mediu a municipiului;
c) atribu{ii privind administrarea domeniului public $i privat al comunei,
orasului sau municipiului;
d) atribu{ii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribu{ii privind cooperarea interinstitu^ionala pe plan intern $i extern.
(3) In exercitarea atribu{iilor prevazute la alin.(2) lit. a), Consiliul local:
a) aproba statutul municipiului, precum si regulamentul de organizare si
func{ionare a consiliului local;
b) alege viceprimarul, din randul consilierilor locali, la propunerea primarului
sau a consilierilor locali, in condhiile art.l3, alin.(2);
c) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiin{area, organizarea si
statul de func{ii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituJiilor publice de
interes local, reorganizarea si statul de func^ii ale regiilor autonome de interes local,
precum $i infiin^area, reorganizarea sau desfiinJarea de societa^i de interes local $i
statul de func^ii al acestora;
d) exercita, in numele unitaJii administrativ-teritoriale, toate drepturile si
obliga{iile corespunzatoare participa^iilor de^inute la societa{i sau regii autonome, in
condh;iile legii;

e) hotaraste infiinJarea sau reorganizarea de institu^ii, servicii publice,-saeietati
si regii autonome, in condi{iile legii.
(4) In exercitarea atribu{iilor prevazute la alin.(2), lit."b", Consiliul local:
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul unitatii administrativ-teritoriale,
virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare $i contul de incheiere a
exerci^iului bugetar;
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea $i/sau garantarea
imprumuturilor, precum $i contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de
titluri de valoare, in numele unitat,ii administrativ-teritoriale, in condit,iile legii;
c) stabileste $i aproba impozitele $i taxele locale, in condi{iile legii;
d) aproba, la propunerea primarului, documenta{iile tehnico-economice pentru
lucrarile de investi^ii de interes local, in condiJiile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala $i de mediu a
unitat,ii administrativ-teritoriale;
f) asigura un mediu favorabil infiint,arii $i/sau dezvoltarii afacerilor, inclusiv prin
valorificarea patrimoniului existent, precum si prin realizarea de noi investi{ii care sa
contribuie la indeplinirea programelor de dezvoltare economica regionala $i locala;
g) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si
conformarii cu prevederile angajamentelor asumate de Romania in calitate de stat
membru al Uniunii Europene in domeniul protec{iei mediului si gospodaririi apelor
pentru serviciile furnizate ceta{enilor.
(5) Daca bugetul unitatii administrativ-teritoriale, prevazut la alin.(4), lit."a", nu
poate fi adoptat dupa doua ^edin^e consecutive, care au loc la un interval de cel mult
7 zile, activitatea se desfa$oara pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea
noului buget, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de
stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) In exercitarea atribut,iilor prevazute la alin. (2) lit. c), Consiliul local:
a) hotara$te darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in
folosinJa gratuita a bunurilor proprietate publica a municipiului, precum si a
serviciilor publice de interes local, in condi^iile legii;
b) hotaraste vanzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosinta
gratuita sau inchirierea bunurilor proprietate privata a municipiului, in condi{iile legii;
c) avizeaza sau aproba, in condi|iile legii, documenta{iile de amenajare a
teritoriului $i urbanism ale localitatii;
d) atribuie sau schimba, in condi{iile legii, denumiri de strazi, de pieJe ^i de orice
alte obiective de interes public local.
(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin.(2), lit."d", Consiliul local asigura,
potrivit competen{ei sale $i in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local privind:
a) educaJia;
b) serviciile sociale pentru protect,ia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie
sociala;
c) sanatatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publica;
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h) situa{iile de urgen{a;
i) protecJia s^ refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea $i punerea in valoare a monumentelor istorice $i de
arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice $i rezerva{iilor naturale;
k) dezvoltarea urbana;
1) evidenta persoanelor;
m) podurile $i drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilita^i publice de interes local;
o) serviciile de urgen{a de tip salvamont, salvamar $i de prim ajutor;
p) activita{ile de administra{ie social-comunitara;
q) locuin^ele sociale $i celelalte unitaJi locative aflate in proprietatea unitatii
administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
r) punerea in valoare, in interesul colectivitaJii locale, a resurselor naturale de pe
raza unita{ii administrativ-teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) In exercitarea atribu{iilor prevazute la alin.(2) lit."d", Consiliul local:
a) sprijina, in condi{iile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aproba construirea locuin{elor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinJelor
sociale $i a utilita{ilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.
(9) In exercitarea atributiilor prevazute la alin.(2), lit."e", Consiliul local:
a) hotara$te, in condi{iile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
romane sau straine, in vederea fmanJarii ^i realizarii in comun a unor acJiuni, lucrari,
servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotara$te, in condi{iile legii, infra^irea municipiului cu unita^i administrativteritoriale din alte ^ari;
c) hotara$te, in condit^iile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unita{i
administrativ-teritoriale din {ara sau din strainatate, precum $i aderarea la asocia{ii
na^ionale $i internationale ale autorita{ilor administra^iei publice locale, in vederea
promovarii unor interese comune.
(10) In exercitarea atributiilor prevazute la alin.(2), lit."a", lit."b" $i lit."d",
Consiliul local:
a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate
sau al celui de administrare, lucrarile s^ fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea
$i func{ionarea cladirilor in care i^i desfa^oara activitatea autorita^i sau institu^ii
publice a caror activitate prezinta un interes local. Bunurile achiziJionate pentru dotari
raman in proprietatea unita{ii administrativ-teritoriale;
b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul instituJiei sau autorita$ii publice
titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrari de amenajare, dotare $i
intre$inere a cladirilor sau terenurilor aflate in proprietatea publica sau privata a
statului, in scopul cre$terii nivelului de atractivitate turistica a unita{ii administrativteritoriale, cu condi{ia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului sa permita accesul
publicului in spa^iile astfel imbunata$ite pe o perioada de minimum 5 ani. Bunurile
achizi{ionate pentru dotari raman in proprietatea unita^ii administrativ-teritoriale.
(11) Pentru realizarea atributiilor prevazute la alin.(2) Consiliul local poate
solicita informari $i rapoarte de la primar, viceprimar sJ de la conducatorii
organismelor prestatoare de servicii publice $i de utilitate publica de interes local.

(12) Consiliul local hotara$te acordarea unor sporuri $i a altor facilita$i,pQtrivit
legii, personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului $i
serviciilor publice de interes local.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite
deosebite titlul de ceta^ean de onoare al municipiului, in baza unui regulament
propriu. Prin acest regulament se stabilesc $i condi|iile retragerii titlului conferit.
Acest regulament poate fi parte integranta a statutului unita$ii administrativteritoriale.
(14) Consiliul local indepline$te orice alte atribu{ii, in toate domeniile de interes
local, cu excepJia celor date in mod expres in competen{a altor autorita^i publice,
precum $i orice alte atribu{ii stabilite prin lege.
SECTIUNEA 5. Functionarea Consiliului local
Art.23: Tipurile de sedinfe ale Consiliului local
(1) Consiliul local se intrune$te in $edinJe ordinare, cel pu{in o data pe luna, la
convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate intruni $i in $edinJe extraordinare la convocarea:
a) primarului;
b) a cel pu{in unei treimi din numarul consilierilor locali in func{ie;
c) primarului, ca urmare a solicitarii prefectului, in cazuri care necesita
adoptarea de masuri imediate pentru gestinoarea situatiilor de criza sau de urgenta.
Art.24: Convocarea sedin{elor Consiliului local
(1) Consiliul local se convoaca dupa cum urmeaza:
a) prin dispozi^ie a primarului, in cazurile prevazute la art.23, alin.(l), alin.(2),
lit."a" si lit."c";
b) prin convocare semnata de catre consilierii locali care au aceasta ini^iativa, in
cazul prevazut la art.23, alin.(2), lit."b".
(2) Consilierii locali sunt convoca{i, prin grija secretarului general al
Municipiului Campina, cel tarziu in ziua ulterioara primirii de catre acesta a
dispoziJiei sau documentului de convocare ini^iat de cel pu$in o treime din numarul
consilierilor locali in func$ie, intr-una dintre urmatoarele modalitati:
a) in scris,
b) prin mijloace electronice
c) in scris si prin mijloace electronice.
(3) Data $edinJei consiliului local precizata cu ocazia convocarii este stabilita, cu
respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevazut de art.l81 din
Legea nr.l34/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile
ulterioare, astfel:
a) in termen de 5 zile de la data comunicarii dispozi{iei de convocare pentru
$edinJele ordinare;
b) in termen de 3 zile de la data comunicarii dispozi{iei sau documentului de
convocare pentru $edinJele extraordinare.
(4) In caz de forJa majora $i/sau de maxima urgen^a pentru rezolvarea intereselor
locuitorilor Municipiului Campina ori in alte situa{ii stabilite de regulamentul de
organizare $i functionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru $edin{a
extraordinara, prin excep^ie de la prevederile alin.(3), lit."b", se face de indata.

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmatoarele mfbrmatii
despre sedin|a:
a) data, ora $i locul desfa$urarii;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispozi{ia consilierilor locali, potrivit
op{iunilor acestora, materialele mscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate carora le-au fost trimise spre avizare
proiectele de hotarari;
f) invita{ia de a formula si depune amendamente asupra proiectelor de hotarari.
(6) Secretarul general al Municipiului Campina transmite prefectului, sub
semnatura sa, eviden{a prezen{ei consilierilor locali la convocarile pentru $edin{ele
care nu s-au putut desfa^ura din lipsa cvorumului, in termen de 3 zile de la data
convocarii. Eviden{a transmisa prefectului precizeaza $i situaJiile in care, urmare a
ultimei absen{e, a intervenit cazul de incetare de drept a mandatului prevazut la
art.49, alin.(2),
lit."e".
*.
(7) In toate cazurile, convocarea se consemneaza in procesul-verbal al ^edin^ei.
Art.25: Ordinea de zi
(1) Proiectul ordinii de zi se redacteaza de catre secretarul general al
Municipiului Campina $i compartimentele de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, ca anexa la documentul de convocare la propunerea
primarului sau a consilierilor locali, dupa caz, in condi{iile legii.
(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotarari
care indeplinesc condi{iile prevazute la art.26, alin.(8).
(3) Proiectul ordinii de zi a $edin{ei consiliului local poate cuprinde proiecte de
hotarari, cu men{ionarea titlului $i a iniJiatorului, rapoarte ale primarului, ale
viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor
speciale sau mixte, rapoarte sau informari ale conducatorilor organismelor prestatoare
de servicii publice $i de utilitate publica in unita{ile administrativ-teritoriale, dupa
caz, precum sJ orice alte probleme de interes local.
(4) Proiectul ordinii de zi a $edin$ei consiliului local se aduce la cuno$tin^a
locuitorilor comunei, ai ora$ului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativteritoriale prin mass-media, prin afi$area pe pagina de internet a unita{ii
administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(5) Scoaterea unui proiect de hotarare de pe proiectul ordinii de zi se face in
situa{ia in care acesta nu indepline$te condi{iile prevazute la art.26, alin.(8) sau numai
cu acordul initiatorului, daca acesta indepline$te condiJiile prevazute la art.26,
alin.(8).
(6) Ordinea de zi a $edin{ei se aproba cu majoritate simpla, la propunerea
celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.
(7) Suplimentarea ordinii de zi se aproba numai pentru probleme urgente cu
majoritate simpla.
(8) In cazul neaprobarii proiectului ordinii de zi, in condi{iile prevazute la
alin.(6), nu se acorda indemniza{ia cuvenita consilierilor locali pentru $edin{a
respectiva.

Art.26: Proiectele de hotarari aIe Consiliului local
(1) Proiectele de hotarari pot fi iniJiate de primar, de consilierii locali sau de
cetaJeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului
general al Municipiului Campina sJ al compartimentelor de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
(2) Proiectele de hotarari sJ referatele de aprobare ale acestora se redacteaza in
conformitate cu normele de tehnica legislativa.
(3) Proiectele de hotarari ale consiliului local insoJite de referatele de aprobare
ale acestora sJ de alte documente de prezentare sJ de motivare se inregistreaza sJ se
transmit de secretarul general al Municipiului Campina:
a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
in vederea analizarii si intocmirii rapoartelor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii sJ
intocmirii avizelor.
(4) Nominalizarea compartimentelor de resort sJ a comisiilor de specialitate
carora li se transmit proiectele de hotarari ale consiliului local, precum sJ celelalte
documente, potrivit prevederilor alin.(3), se face de catre primar impreuna cu
Secretarul general al Municipiului Campina.
(5) Odata cu transmiterea proiectelor de hotarari se comunica sJ data de
depunere a rapoartelor sJ a avizelor, avandu-se grija ca rapoartele compartimentelor
de resort sa poata fi transmise sJ comisiilor de specialitate Tnainte de pronun$area
acestora.
(6) Dupa examinarea proiectului de hotarare, comisia de specialitate a
consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea
proiectului.
(7) Avizul comisiei se transmite Secretarului general al Municipiului Campina,
care dispune masurile corespunzatoare Tnaintarii lui catre consilierii locali sJ catre
ini{iatori, dupa caz, cel mai tarziu in ziua $edin{ei.
(8) Fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a $edin{ei Consiliului
local este supus dezbaterii numai daca este inso{it de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare sJ motivare, semnat de
ini{iator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului
local;
d) alte documente prevazute de legisla^ia speciala.
(9) Secretarul general al Municipiului Campina asigura indeplinirea condi{iilor
de la alin.(8) sJ aduce la cuno$tin{a consiliului local cazul neindeplinirii acestora
inainte de adoptarea ordinii de zi.
(10) Rapoartele sJ avizele prevazute la alin.(8) trebuie intocmite in termenul
prevazut la alin.(5), dar nu mai tarziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de
hotarare propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedin^elor ordinare ale
consiliului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor
de hotarare propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a $edin{elor extraordinare.
In situa{ia ^edin^elor extraordinare convocate de indata, rapoartele compartimentelor
de specialitate se intocmesc in procedura de urgenJa, cel tarziu odata cu proiectul
hotararii.

(11) Ini{iatorul proiectului il poate retrage sau poate renun{a, in orice moment, la
sus{inerea acestuia.
Art.27: Cvorumul sedin{elor Consiliului local
(1) $edin$ele consiliului local se desfasoara legal in prezen{a majorita{ii
consilierilor locali in func|ie.
(2) Prezen{a consilierilor locali la sedinJa este obligatorie, cu excepJia cazului in
care acestia absenteaza motivat. AbsenJa este considerata motivata daca se face
dovada ca aceasta a intervenit din cauza:
a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stari de sanatate pentru care sa eliberat certificat de concediu medical;
b) unei deplasari in strainatate;
c) delegari/detasari/deplasari in interes de serviciu in tara sau strainatate;
d) unor evenimente de for^a majora;
e) in cazul decesului soJiei/so{ului consilierului local sau al unei rude de pana la
gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soJiei/soJului acestuia, inclusiv, precum
si alte evenimente familiale (casatorie, nastere, botez);
f) alte situa^ii prevazute in regulamentul de organizare si func^ionare a
consiliului local.
(3) Consilierul local care absenteaza nemotivat de doua ori consecutiv la
$edinJele consiliului local este sanc{ionat, in condi{iile art.74.
(4) Consilierii locali sunt obIigaJi sa isi inregistreze prezen^a in eviden^a {inuta
de secretarul general al Municipiului Campina.
(5) Consilierul local care nu poate lua parte la $edinJa este obligat sa aduca
aceasta situa^ie la cuno^tin^a secretarului general al Municipiului Campina.
Art.28: Desfa$urarea ^edin(elor Consiliului local
(1) $edin{ele consiliului local suntpublice.
(2) Caracterul public al sedin^elor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesa^i, in condi{iile legii, la procesele- verbale ale sedin{elor
consiliului local;
b) accesul celor interesa{i, in condi^iile legii, la proiectele de hotarari, la
hotararile consiliului local, precum si la instrumentele de prezentare $i de motivare a
acestora;
c) posibilitatea ceta{enilor cu domiciliul sau resedinJa in Municipiului Campina
de a asista la sedin{ele consiliului local, in condi^iile art.28, alin.(5) si alin.(6) din
regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.
(3) Lucrarile ^edin^elor se desfasoara in limba romana. Documentele ^edin^elor
de Consiliu local se intocmesc si se aduc la cuno$tin{a publica in limba romana.
(4) La lucrarile consiliului local pot asista $i lua cuvantul, fara drept de vot,
prefectul, pre^edintele consiliului jude^ean sau reprezentan{ii acestora, deputa^ii ^i
senatorii, ministrii ^i ceilal^i membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat,
conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe
centrale, conducatorii compartimentelor de resort si conducatorii organismelor
prestatoare de servicii publice sau de utilitate publica din unita^ile administrativteritoriale, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate.
(5) La lucrarile consiliului local pot asista si lua cuvantul si alte persoane
interesate care pot formula propuneri si sugestii cu privire la proiectele de
hotarare supuse dezbaterii. In vederea asigurarii acestui drept, la inceputul
sedintei persoanele interesate vor adresa, In scris, presedintelui de sedinta

solicitarea de a lua cuvantuI indicand proiectul/proiectele de hotarare in cauza
sau dupa caz subiectul pe care doreste sa-I exprime la punctul diverse.
(6) Orice persoana interesata poate participa la sedintele Consiliului local
cu conditia sa respecte regulile, disciplina si ordinea stabilita pentru buna
desfasurare a sedintelor. Acestea se pot inscrie la cuvant la punctul diverse de pe
ordinea de zi, iar presedintele de sedinta poate Tndruma solicitantul spre a se
adresa/participa la audiente catre autoritatiIe/institutiile pubIice competente.
(7) Daca in timpul sedintei se constata mcalcari ale normelor de ordine din
partea participantilor, presedintele de sedinta va lua deindata masuri de
eliminare din sala de sedinta a celui/celor in cauza, sesizand, daca este cazul si
organele de ordine.
(8) Dezbaterea proiectului de hotarare sau a problemelor se face, de regula, in
ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata in conformitate cu
prevederile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ si ale prezentului regulament de organizare $i func{ionare a consiliului
local.
(9) Presedintele de sedinJa este obligat sa asigure luarea cuvantului de catre
ini{iator pentru sus{inerea proiectului de hotarare ori de cate ori acesta o solicita.
(10) Consilierii locali participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant.
Consilierii locali sunt obliga$i ca in cuvantuI lor sa se refere exclusiv la problema care
formeaza obiectul dezbaterii.
(11) Presedintele de sedin{a are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in
func{ie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului local spre
aprobare timpul alocat fiecarui vorbitor, precum $i timpul total de dezbatere a
proiectului.
(12) Presedintele de sedin{a permite oricand unui consilier local sa raspunda
intr-o problema de ordin personal, in probleme prevazute de regulamentul de
organizare sJ funcJionare a consiliului sau atunci cand a fost nominalizat de un alt
vorbitor.
(13) Pre$edintele de ^edin^a sau reprezentantul oricarui grup de consilieri locali
poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discu{ia Consiliului local.
Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului, iar discu{iile se sisteaza daca
propunerea este adoptata cu majoritate simpla.
(14) Este interzisa adresarea de insulte sau calomnii de catre consilierii locali
prezen{i la $edin{a, precum ^i dialogul dintre vorbitori $i persoanele aflate in sala.
(15) Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale $i pe articole,
consilierii locali, precum sj ceilal^i im{iatori prezen^i la ^edin^a putand formula
amendamente de fond sau de forma. Amendamentele se supun votului consiliului
local in ordinea in care au fost formulate.
(16) Sinteza dezbaterilor din s^dintele consiliului local, precum $i modul in care
$i-a exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneaza intr-un procesverbal, semnat de presedintele de $edinJa sJ de Secretarul general Municipiului
Campina.
(17) Presedintele de sedinJa, impreuna cu secretarul general al Municipiului
Campina i$i asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicita^ii celor consemnate.
(18) La inceputul fiecarei sedin^e, Secretarul general al Municipiului Campina
supune spre aprobare procesul-verbal al $edin{ei anterioare. Consilierii locali $i
primarul au dreptul ca, in cadrul $edintei curente a consiliului local, sa conteste

continutul procesului-verbal $i sa ceara men|ionarea exacta a opiniilor exprimate in
sedin{a anterioara.
(19) Procesul-verbal semnat de pre$edintele de sedin{a si de catresecretarul
general al Municipiului Campina, precum $i documentele care au fost dezbatute in
sedn4a anterioara se depun intr-un dosar special al $edin{ei respective, care se
numeroteaza $i se sigileaza de presedintele de $edin{a $i de secretarul general al
Municipiului Campina, dupa aprobarea procesului-verbal sau de catre persoana cu
atribu$ii in acest sens, desemnata in condi{iile legii.
(20) In termen de 3 zile de la data aprobarii procesului-verbal al $edinJei,
Secretarul general al Municipiului Campina aflseaza la sediul primariei $i publica pe
pagina de internet a Municipiului Campina o copie a procesului-verbal al $edin{ei.
SECTIUNEA 6. Adoptarea hotararilor ConsiIiului local
Art.29: Adoptarea hotararilor ConsiIiului local
(1) ln exercitarea atribu{iilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu
majoritate absoluta sau simpla, dupa caz.
(2) Prin excep{ie de la prevederile alin.(l), hotararile privind dobandirea sau
instrainarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul
local cu majoritatea califlcata defmita la art.5, lit.dd) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.57/2019, de doua treimi din numarul consilierilor locali in func{ie.
(3) Se adopta cu majoritatea absoluta prevazuta la art.5, lit.cc) a consilierilor
locali in func{ie urmatoarele hotarari ale consiliului local:
a) hotararile privind bugetul local;
b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, in condi{iile legii;
c) hotararile prin care se stabilesc impozite $i taxe locale;
d) hotararile privind participarea la programe de dezvoltare jude{eana, regionala,
zonala sau de cooperare transfrontaliera;
e) hotararile privind organizarea $i dezvoltarea urbanistica a localita^ilor ^;i
amenajarea teritoriului;
f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorita{i publice, cu
persoanejuridice romane sau straine;
g) hotararile privind administrarea patrimoniului;
h) hotararile privind exercitarea atribu{iilor prevazute la art.92 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;
i) alte hotarari necesare bunei functionari a consiliului local, stabilite prin legi
speciale sau regulamentul de organizare $i func^ionare a consiliului local.
(4) Consiliul local stabileste prin majoritatea absoluta prevazuta la art.5, lit.cc),
care dintre urmatoarele subiecte, se reglementeaza in Regulamentul de organizare si
functionare al Consiliului local al Municipiului Campina:
a) conditiile in care presedintele de sedinta asigura mentinerea ordinei in cadrul
sedintelor consiliului local;
b) alte atributii si insarcinari pe care comisiile de specialitate le pot indeplini la
nivelul consiliului local;
c) alte situatii, fata de cele prevazute la art.27, alin.(2), lit."a" - "e", in care
consiliul local considera absenta motivata a unui consilier local la sedintele
consiliului local;

d) posibilitatea si modalitatea concreta prin care cetatenii cu domiciliul sau
resedinta in Municipiul Campina sa asiste la sedintele consiliului local;
e) conditiile in care pot participa la lucrarile consiliului local, potasista si lua
cuvantul, fara drept de vot, m problemele ce privesc domeniile lor de respotisabilitate:
prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputatii si
senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat,
conducatorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe
centrale, conducatorii compartimentelor de resort si conducatorii organismelor
prestatoare de servicii publice sau de utilitate publica din unitatile administrativteritoriale, precum si alte persoane interesate;
f) tipologia problemelor pentru care presedintele de sedinta permite oricand unui
consilier local sa raspunda intr-o problema de ordin personal;
g) modalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre cei care au participat la
sedinta, care semneaza hotararea consiliului local, in cazul in care presedintele de
sedinta refuza, in scris, sa semneze, alta decat cea prevazuta la art.30, alin.(3);
h) procentul aplicabil Municipiului Campina referitor la indemnizatia lunara a
consilierilor locali care participa la sedintele ordinare ori la sedintele extraordinare
ale consiliului local si ale comisiilor de specialitate.
(5) Votul consilierilor locali este individual $i poate fi deschis sau secret.
(6) Votul deschis se exprima prin oricare din urmatoarele modalitati:
a) prin ridicarea mainii;
b) prin apel nominal, efectuat de presedintele de $edinJa.
(7) Consiliul local hotara^te, la propunerea pre$edintelui de $edin{a sau a unui
consilier, ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege sau
regulament se stabileste o anumita modalitate. In procesul - verbal al $edin{ei
consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va
men{iona in mod expres votul acestuia.
(8) Votarea prin apel nominal se desfa^oara in modul urmator: pre$edintele
explica obiectul votarii $i sensul cuvintelor "pentru" $i "impotriva". Secretarul
unitaJii administrativ - teritoriale va da citire numelui sJ prenumelui fiecarui
consilier, in ordinea alfabetica. Consilierul nominalizat se ridica ^i pronun{a cuvantul
"pentru" sau "impotriva", in func{ie de op^iunea sa.
(9) Consiliul local poate stabili ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret.
Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot
secret, cu excep{iile prevazute de lege.
(10) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(11) Redactarea buletinelor de vot trebuie sa fie fara echivoc. Pentru exprimarea
op{iunii se folosesc, de regula, cuvintele "da" sau "nu".
(12) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau
in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata op{iunea consilierului local sau
au fost folosite ambele cuvinte prevazute la alin.(ll). In vederea derularii acestei
proceduri, Tn termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local se va
infiinta o comisie, prin hotarare adoptata Tn acest sens, care va functiona pe
toata perioada mandatuIui Consiliului local al Municipiului Campina.
(13) Ab{inerile se numara la voturile impotriva.
(14) Daca pe parcursul desfa^urarii ^edin^ei nu este intrunita majoritatea legala
necesara pentru adoptarea proiectului de hotarare, pre$edintele de ^edin^a amana
votarea pana la intrunirea acesteia.

(15) Daca in urma dezbaterilor din sedinJa consiliului local se impuri_fnodificari
de fond in conJinutul proiectului de hotarare, la propunerea primarului, a secretarului
sau a consilierilor locali si cu acordul majorita$ii consilierilor locali prezen{i,
pre$edintele de sedinta retransmite proiectul de hotarare, in vederea reexaminaHi de
catre iniJiator si de catre compartimentele de specialitate.
(16) Proiectele de hotarari respinse de consiliul local nu p o t f i readuse in
dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinJe.
Art.30: Semnarea si contrasemnarea hotararilor Consiliului local
(1) Dupa desfa$urarea sedin{ei, hotararile consiliului local se semneaza de catre
presedintele de sedin{a si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretarul
general al Municipiului Campina.
(2) In cazul in care presedintele de $edinJa refuza, in scris, sa semneze, hotararea
consiliului local se semneaza de cel puJin 2 consilieri locali dintre cei care au
participat la sedin{a.
(3) Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se realizeaza intr-una din
urmatoarele modalitati:
a) in functie de configuratia politica de la ultimele alegeri locale;
b) de unul dintre cei mai in varsta consilier si de unul dintre cei mai tineri dintre
consilieri locali participanti la sedinta;
c) prin alta modalitate stabilita prin hotarare a consiliului local.
(4) Secretarul general al Municipiului Campina nu contrasemneaza hotararea in
cazul in care considera ca aceasta este ilegala. In acest caz, in urmatoarea ^edin^a a
consiliului local, depune in scris si expune in fa{a acestuia opinia sa motivata, care se
consemneaza in procesul-verbal al sedin{ei.
SECTIUNEA 7. Tipuri de acte administrative. Comunicarea si aducerea
la cunostinta a acestora
Art.31: Acte administrative adoptate de ConsiIiul local
(1) In exercitarea atribu{iilor ce le revin, consiliile locale adopta hotarari cu
caracter normativ
sau individual.
^
(2) In organizarea executarii sau executarii in concret a legii, consiliile locale
adopta sau incheie, dupa caz, si alte acte juridice prin care se nasc, se modifica sau se
sting drepturi si obligaJii.
Art.32: Comunicarea si aducerea la cunostinta a hotararilor Consiliului
local
(1) Secretarul general al Municipiului Campina comunica hotararile consiliului
local prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data adoptarii.
(2) Hotararile consiliului local se comunica primarului.
(3) Comunicarea, inso^ita de eventualele obiec^ii motivate cu privire la
legalitate, se face in scris de catre secretarul general al Municipiului Campina si se
inregistreaza intr-un registru special destinat acestui scop.
(4) Hotararile se aduc la cunostinta publica si se comunica, in condi{iile legii,
prin grija secretarului general al Municipiului Campina.
(5) Hotararile, documentele si informaJiile financiare, precum si alte documente
prevazute de lege se publica, pentru informare, in format electronic si in monitorul
oficial local care se organizeaza potrivit procedurii prevazute in Anexa la Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr.57/2019.

Art.33: Hotararile Consiliului local cu caracter normativ
(1) Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii de la dataaducerii lor la
cuno^tinJa publica.
(2) Aducerea la cuno^tin^a publica a hotararilor cu caracter normativ se face in
termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.
Art.34: Hotararile Consiliului local cu caracter individual
(1) Comunicarea hotararilor cu caracter individual catre persoanele carora li se
adreseaza se face in cel mult 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.
(2) Hotararile cu caracter individual produc efecte juridice de la data
comunicarii catre persoanele carora li se adreseaza.
Art.35: Verificarea legalita(ii actelor administrative
Hotararile Consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de
catre Prefect conform prevederilor art.255 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
SECTIUNEA 8. Dispozitii privind participarea la procesul de elaborare si
dezbatere a proiectelor de hotarari
Art.36: Inifiativa ceta{eneasca
(1) Ceta^enii pot propune consiliilor locale pe a caror raza teritoriala
domiciliaza, spre dezbatere $i adoptare, proiecte de hotarari.
(2) Promovarea unui proiect de hotarare se poate face de unul sau de mai mulJi
ceta$eni cu drept de vot, daca acesta este susJinut prin semnaturi de cel pu{in 5% din
populaJia cu drept de vot inscrisa in Registrul electoral cu domiciliul sau re$edin{a in
Municipiului Campina.
(3) IniJiatorii depun la secretarul general al Municipiului Campina forma
propusa pentru proiectul de hotarare. Proiectul se afi$eaza spre informare publica prin
grija secretarului general al Municipiului Campina.
(4) Ini{iatorii asigura intocmirea listelor de susJinatori pe formulare puse la
dispozi{ie de secretarul general al Municipiului Campina.
(5) Listele de sus^inatori cuprind numele, prenumele sJ domiciliul, seria sJ
numarul actului de identitate sJ semnaturile sustinatorilor.
(6) Listele de sus{inatori pot fi semnate numai de ceta{enii cu drept de vot
inscri$i in Registrul electoral cu domiciliul sau re$edinJa in Municipiului Campina, al
carei consiliu local urmeaza sa dezbata proiectul de hotarare in cauza.
Art.37: Dupa depunerea documenta^iei $i verificarea acesteia de catre
secretarul general al Municipiului Campina, proiectul de hotarare urmeaza
procedurile regulamentare de lucru ale Consiliului local.
Art.38: Adunarile cetafene$ti
(1) Ceta{enii municipiului pot fi consulta^i $i prin adunari ceta^ene^ti organizate
pe cartiere sau strazi.
(2) Convocarea ^i organizarea adunarilor ceta^ene$ti se fac de catre primar, la
ini{iativa acestuia ori a unei treimi din numarul consilierilor in funcJie.
(3) Convocarea adunarii ceta{ene$ti se face prin aducerea la cunostim;a publica
a scopului, datei $i a locului unde urmeaza sa se desfa^oare aceasta.
(4) Adunarea ceta{eneasca este valabil constituita in prezenta majorita^ii
ceta^enilor cu drept de vot $i adopta propuneri cu majoritatea celor prezen{i.

(5) Propunerile se consemneaza intr-un proces-verbal $i seinainteaza
primarului, care le supune dezbaterii consiliului local in prima $edim;a,in vederea
stabilirii modalita{ilor concrete de realizare $i de finam>re, daca este cazul.
(6) Solu$ia adoptata de consiliul local se aduce la cunostin{a publica prin grija
secretarului general al Municipiului Campina.
CAPITOLUL III. Dizolvarea Consiliului local
Art.39: Situa(iile de dizolvare a Consiliului local
(1) Consiliul local se dizolva de drept sau prin referendum local. Consiliul local
se dizolva de drept:
a) in cazul in care acesta nu se intrune$te cel pu{in intr-o $edin$a ordinara sau
extraordinara, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, de$i a fost convocat
conform prevederilor legale;
b) in cazul in care nu a adoptat nicio hotarare in 3 $edin{e ordinare sau
extraordinare {inute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;
c) m cazul in care numarul consilierilor locali in fimcJie este mai mic decat
jumatatea numarului membrilor consiliului local $i nu a putut fi completat cu
supleam;i in condi{iile art.lO.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al Municipiului Campina,
prefectul sau orice alta persoana interesata sesizeaza instan{a de contencios
administrativ cu privire la cazurile prevazute la alin.(l). Instan^a analizeaza situa^ia
de fapt $i se pronun^a cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotararea instan{ei
este defmitiva $i se comunica prefectului.
Art.40: Referendumul local
(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in condi{iile
legii. Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens
prefectului de cel pu{in 25% din numarul cetaJenilor cu drept de vot inscri$i in
Registrul electoral cu domiciliul sau re$edim;a in Municipiul Campina.
(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele $i prenumele,
data $i locul na$terii, seria $i numarul buletinului sau ale car{ii de identitate $i
semnatura olografa ale ceta^enilor care au solicitat organizarea referendumului.
Art.41: Organizarea referendumului local
(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suporta din bugetul
Municipiului Campina.
(2) Referendumul local este organizat de catre o comisie numita prin ordin al
prefectului, compusa dintr-un reprezentant al prefectului, cate un reprezentant al
primarului, al consiliului local $i un judecator de la judecatoria Campina.
Secretariatul comisiei este asigurat de instituJia prefectului.
(3) Referendumul local este valabil daca s-au prezentat la urne cel pu{in 30% din
numarul total al locuitorilor cu drept de vot inscri$i in Registrul electoral cu
domiciliul sau re$edin{a in Municipiului Campina. Activitatea consiliului local
inceteaza inainte de termen daca s-au pronunJat in acest sens cel pu{in jumatate plus
unu din numarul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a
fost validat in condi{iile legii.

Art.42: Organizarea alegerilor dupa dizolvarea Consiliului localsaudupa
validarea rezultatului referendumului
(1) In termen de maximum 90 de zile de la ramanerea defmitiva a hotararii
judecatoresti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dupa caz, de la
validarea rezultatului referendumului se organizeaza alegeri pentru un nou consiliu
local.
(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de
catre Guvern, la propunerea autorita{ilor cu atribu^ii in organizarea alegerilor locale,
pe baza solicitarii prefectului.
Art.43: Rezolvarea treburilor publice curente in cazul dizolvarii Consiliului
local
(1) Pana la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absen{a acestuia,
secretarul general al Municipiului Campina rezolva problemele curente ale comunei,
ora$ului sau municipiului, cu respectarea competentelor $i atribu^iilor ce ii revin,
potrivit legii.
(2) In situaJia excep{ionala in care consiliul local a fost dizolvat in condi{iile
art.51, primarul se afla in imposibilitatea exercitarii atribu{iilor sale ca urmare a
incetarii sau suspendarii mandatului sau ori a altor situaJii prevazute de lege, iar
func{ia de secretar general al Municipiului Campina este vacanta, prefectul nume$te
prin ordin o persoana prin detasare, in condi|iile par{ii a VI-a titlul II din Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr.57/2019, care sa exercite atribu{iile de secretar general al
Municipiului Campina pentru a rezolva problemele curente ale municipiului, pana la
ocuparea func{iei publice de conducere de Secretar general al Municipiului Campina
in condi{iile legii.
(3) Persoana desemnata potrivit prevederilor alin.(2) trebuie sa indeplineasca
condi^iile de studii ^i vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea
func{iei de secretar general al Municipiului Campina prevazute la titlul VII al
prezentei par^ $i la partea a VI-a titlul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.57/2019.
(4) In situa{ia prevazuta la alin. (2), prin excep{ie de la prevederile par^ii a VI-a
titlul II din din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019, concursul pentru
ocuparea func^iei publice de conducere de Secretar general al municipiului, dupa caz,
se organizeaza de Institu^ia Prefectului.
(5) Numirea in func{ia de Secretar general al Municipiului, se face, in situa{ia
prevazuta la alin.(2) sau in situa{ia in care procedura de organizare a concursului a
fost demarata anterior situa^iei excep{ionale prevazute la alin.(2), de catre Prefect,
daca nu a incetat situa{ia care a determinat imposibilitatea exercitarii atribu{iilor de
catre primar.
CAPITOLUL IV. Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier
SECTIUNEA 1. Exercitarea mandatului de consilier local
Art.44: MandatuI alesjlor locaIi
Mandatul consilierului local este de 4 ani si se exercita in condiJiile legii.

Art.45: Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor
unita(ii administrativ-teritoriale
Consilierii locali Tmputernici^i sa reprezinte interesele unita{ii administrativteritoriale in societati, regii autonome de interes local $i alte organisme de cooperare
sau parteneriat sunt desemna{i, prin hotarare a consiliului local, in condi|iile legii, cu
respectarea regimului incompatibilita|ilor aplicabil si a configura^iei politice de la
ultimele alegeri locale.
Art.46: Reprezentarea in asocia(iile de dezvoltare intercomunitara $i la
nivelul operatorilor regionali
Municipiul Camapina este reprezentat de drept in adunarile generale ale
asocia{iilor de dezvoltare intercomunitara 5i in adunarile generale ale operatorilor
regionali $i locali de catre primar. Primarul poate delega calitatea lui de reprezentant
al Municipiului Campina in adunarile generale viceprimarului, administratorului
public, precum $i oricaror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau
din cadrul unei mstitu$ii publice de interes local.
Art.47: Suspendarea mandatului de consilier local
(1) Mandatul de consilier local se suspenda in urmatoarele situa{ii:
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, de catre Guvern sau de
catre Parlament cu exercitarea unei misiuni in {ara sau in strainatate.
(2) Masurile prevazute la alin.(l), lit."a" si lit."b" dispuse in condi{iile Legii
nr.l35/2010 privind Codul de procedura penala,cu modificarile $i completarile
ulterioare, se comunica de indata de catre instan{a de judecata prefectului care, prin
ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constata suspendarea
mandatului.
(3) Documentele corespunzatoare situaJiei prevazute la alin.(l), lit."c" se
comunica de catre emitent, in termen de 5 zile lucratoare de la desemnare,
secretarului general al Municipiului Campina si primarului, iar in prima ^edin^a
ulterioara comunicarii consiliul local ia act de aceasta situa^ie, prin hotarare.
(4) Suspendarea dureaza pana la incetarea situaJiei prevazute la alin.(l).
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaJiile prevazute la alin.(l), lit."a" $i
lit."b", respectiv hotararea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului
in condi{iile alin.(l), lit."c" se comunica de indata consilierului local, in termen de
maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotararii consiliului, dupa caz.
(6) In cazul in care fa{a de consilierul local al carui mandat a fost suspendat in
condi{iile alin.(l), lit."a" $i lit."b", a fost dispusa clasarea ori renun{area la urmarirea
penala sau instan^a judecatoreasca a dispus achitarea sau incetarea procesului penal,
acesta are dreptul la despagubiri, in condiJiile legii.
Art.48: Suspendarea mandatului viceprimarului
(1) Mandatul viceprimarului se suspenda de drept in urmatoarele situa{ii:
a) a fost dispusa masura arestarii preventive;
b) a fost dispusa masura arestului la domiciliu.
(2) Masurile prevazute la alin.(l), dispuse in condi^iile Legii nr.l35/2010
privind Codul de procedura penala, cu modificarile $i completarile ulterioare, se
comunica de indata de catre instan{a de judecata prefectului, care, prin ordin, in
termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constata suspendarea mandatului.

(3) Ordinul desuspendare se comunica, in termen de maximum 48deorede la
emitere,primarului.
(4) Suspendarea dureaza pana la incetarea situa|iei prevazute la alin.(l).
(5) In cazul in care fa{a de viceprimarul suspendat din functie a fost dispusa
clasarea ori remm{area la urmarirea penala sau instan|a judecatoreasca a dispus
achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul, in condiJiile legii, la plata
drepturilor salariale corespunzatoare perioadei in care a fost suspendat.
Art.49: Incetarea mandatului de consilier local
(1) Calitatea de consilier local inceteaza la data declararii ca legal constituit a
noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local inceteaza de drept inainte de expirarea duratei
normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) constatarea sj sanc{ionarea, in condiJiile Legii nr.l76/2010, cu modificarile
sJ completarile ulterioare, a unei stari de incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv
ca urmare a reorganizarii acesteia;
d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 $edin{e ordinare $i/sau extraordinare
consecutive ale consiliului, desfa$urate pe durata a trei luni calendaristice;
e) lipsa nemotivata de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni
calendaristice, care determina imposibilitatea desfa$urarii, in condi{iile legii, a
$edinJelor ordinare $i/sau extraordinare;
f) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni
consecutive, cu excep{ia cazurilor prevazute de lege;
g) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa defmitiva, la o pedeapsa
privativa de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executarii
pedepsei;
h) punerea sub interdic{ie judecatoreasca;
i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organiza{iei
minorita^ilor na^ionale pe a carei lista a fost ales;
k) condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa defmitiva pentru
savar$irea unei infrac$iuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul caruia a
fost ales, indiferent de pedeapsa aplicata ^i de modalitatea de individualizare a
executarii acesteia;
1) deces.
(3) Data incetarii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin.(2),
lit."a", lit."c" - lit."f' $i lit."l", este data apari{iei evenimentului sau a implinirii
condi{iilor care determina situa{ia de incetare, dupa caz.
(4) Data incetarii de drept a mandatului, in cazul prevazut la alin.(2), lit."b", in
situaJia in care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de
incompatibilitate nu a fost contestata, este data expirarii perioadei in care consilierul
local are dreptul sa conteste raportul de evaluare, in condi{iile Legii nr.l76/2010, cu
modificarile $i completarile ulterioare.
(5) Data incetarii de drept a mandatului in cazul prevazut la alin.(2), lit."j" este
data comunicarii catre prefect, secretarul general al Municipiului Campina $i catre
consilierul local, a hotararii forului competent sa decida asupra excluderii unui
membru al partidului politic sau a organizatiei ceta^enilor apar^inand minorita^ilor

nationale pe a carei lista consilierul local a fost ales, in situa{ia in carelegalitatea
acesteia nu a fost contestata.
(6) In situatiile prevazute la alin.(2), lit."a", lit."c" - lit."f' si lit."l" constatarea
incetarii de drept a mandatului de consilier local, precum si vacantarea locului de
consilier local se realizeaza printr-o hotarare de constatare a autoritatii deliberative
respective, la propunerea primarului ori, dupa caz, sau a oricarui alt ales local,
adoptata in prima sedinta desfasurata dupa apariJia evenimentului. Hotararea
autoritatii deliberative este comunicata de indata judecatoriei competente sa valideze
mandatul supleantului, in conditiile art.lO, precum sj consilierului local.
(7) Consiliul local are obliga{ia de a adopta hotararea prevazuta la alin.(6) in
termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului
constatator semnat de primar $i de secretarul general al Municipiului Campina cu
privire la una dintre situatiile prevazute la alin.(2), lit."a", lit."c" - "f' si lit."l". In
termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local
constatarea incetarii mandatului, precum si vacantarea locului de consilier local se
realizeaza de catre prefect prin ordin, in baza referatului constatator comunicat de
catre secretarul general al Municipiului Campina, in situa{ia neadoptarii acestei
hotarari de catre consiliul local, dupa caz.
(8) !n situa^iile prevazute la alin. (2) lit. b), g)-k) constatarea incetarii de drept a
mandatului de consilier local, precum $i vacantarea locului de consilier local se fac de
catre prefect prin ordin, in termen de maximum 30 de zile de la data in$tiintarii
transmise prefectului de catre autoritatea responsabila de asigurarea integritatii in
exercitarea demnitatilor $i functiilor publice $i prevenirea corupJiei institutionale sau
de catre instanta, dupa caz.
(9) Ordinul prefectului emis in situatiile prevazute la alin.(7) si alin.(8) se
transmite de indata judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, in
conditiile art.lO, consilierului local si Secretarului general al Municipiului Campina.
(10) Hotararea consiliului are la baza, pentru situatiile prevazute la alin.(2),
lit."a", lit."c" - lit."f', lit."h" si lit."l", un referat constatator, intocmit in maximum 3
zile de la aparitia evenimentului si semnat de primar $i de Secretarul general al
Municipiului. Referatul este insotit de actejustificative.
(11) Ordinul prefectului are la baza, pentru situatiile prevazute la alin.(2),
lit."g", lit."i", lit."k", instiintarile transmise prefectului de catre instanta.
(12) In cazul prevazut la alin.(2), lit."j", in termen de 30 de zile de la data
comunicarii hotararii forului competent sa decida asupra excluderii unui membru al
partidului politic sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pe a
carei lista consilierul local a fost ales, prefectul constata, prin ordin, incetarea
mandatului consilierului local inainte de expirarea duratei normale a acestuia si
declara vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de indata
judecatoriei competente sa valideze mandatul supleantului, in conditiile art.lO,
consilierului local $i Secretarului general al Municipiului Campina.
(13) In cazurile prevazute la alin.(2), lit."c" - lit."f' hotararea poate fi atacata
de consilierul local in cauza la instanta de contencios administrativ, in termen de 10
zile de la comunicare. Instanta se pronunta in*, termen de cel mult 30 de zile, nefiind
aplicabila procedura de regularizare a cererii. In acest caz, procedura prealabila nu se
mai efectueaza, iar hotararea primei instante este defmitiva.
(14) In toate cazurile, hotararea instantei se comunica partilor, prefectului $i
secretarului general al Municipiului Campina, care are obligajia afi$arii acesteia la

sediul unita{ii administrativ-teritoriale, in termen de maximum2 zile de la
comunicare.
(15) Func{ia constatata vacanta in condiJiile alin.(6) - alin.(8) se completeaza
cu supleantul desemnat de partidul politic, alian^a politica sau alian|a electorala
respectiva, care este validat $i depune juramantul, Tn condi{iile art.6, ulterior
ramanerii defmitive
a hotararii instanJei.
^,
(16) Incetarea mandatului de consilier local in cazul schimbarii domiciliului in
alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de
identitate al celui in cauza a men$iunii corespunzatoare, de catre organul abilitat
potrivit legii.
(17) Incetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se constata in
prima sedin{a a consiliului desfa$urata dupa apariJia evenimentului si in baza demisiei
scrise inaintate Secretarului general al Municipiului Campina, primarului si
pre$edintelui de $edin{a. Hotararea consiliului prin care se ia act de demisie $i se
declara vacant locul consilierului local se comunica de indatajudecatoriei competente
sa valideze mandatul supleantului, in condiJiile art.lO.
(18) Prevederile alin.(2), lit.g" - lit."i" si lit."k" devin aplicabile numai dupa
ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti. in aceste cazuri, data respectiva este $i
data la care inceteaza de drept mandatul.
(19) In situa{ia in care este contestata legalitatea actului prevazut la alin.(4) sau
a hotararii prevazute la alin.(5), data incetarii de drept a mandatului este data
ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.
(20) De la data incetarii mandatului, consilierul local respectiv:
a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru
Sedin{ele autorita{ii deliberative din care face parte;
b) nu mai poate participa la vot in cadrul sedin{elor autorita^ii deliberative din
care face parte, precum si in cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
c) nu mai are dreptul la indemnizaJia lunara.
Art.50: Incetarea mandatului de viceprimar ca urmare a incetarii
mandatului de consilier
(1) Incetarea mandatului de consilier, in condi{iile art.49, alin.(2), are ca efect
incetarea de drept, la aceeasi data, si a mandatului de viceprimar.
(2) Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberarii
acestuia din fimc{ie in condi{iile art.l3.
SECTIUNEA 2. Drepturile consilierilor locali
Art.51: Legitimafia si semnul distinctiv ale alesilor locali
(1) Dupa alegerea viceprimarului, acestuia i se inmaneaza legitimaJia, semnata
de primar, precum si un semn distinctiv al calitatii de viceprimar. LegitimaJia
viceprimarului este inmanata de catre secretarul general al Municipiului Campina.
(2) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor in func$ie
li se elibereaza o legitima$ie care atesta calitatea de membru al consiliului local,
semnata de primar si primesc un semn distinctiv al calita^ii lor de reprezentan{i ale$i
ai colectivita^ii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.
(3) Modelul legitima{iei de viceprimar si de consilier local $i modelul semnului
distinctiv pentru acestia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(4) Cheltuielile pentru confec{ionarea legitimatiilor, semnelor distinctive,
respectiv a e$arfelor se suporta din bugetul local.

(5) Legitima{ia si semnul distinctiv se pot pastra, dupa incetarea mandatului, cu
titlu evocativ.
(6) Esarfa in culorile drapelului naJional al Romaniei se poarta in mod
obligatoriu la Ziua Na$ionala a Romaniei, la solemnita|i, recep{ii, ceremonii publice
si la celebrarea casatoriilor, indiferent de locul de desfasurare a acestora.
Art.52: ProtecJia ale$ilor locali
(1) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru
solu^ionarea si gestionarea treburilor publice in interesul colectivita^ii locale pe care o
reprezinta este garantata.
(2) Alesji locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice
exprimate in exercitarea mandatului.
(3) Re{inerea, dispunerea masurii arestarii preventive, a arestului la domiciliu
sau trimiterea in judecata penala a alesilor locali, precum si faptele savarsite care au
determinat luarea masurilor se aduc la cuno$tin{a atat autoritatii administratiei publice
din care fac parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de catre organele
care au dispus masurile respective.
(4) Pe intreaga durata a mandatului, ale$ii locali se considera in exerci{iul
autorita{ii publice $i se bucura de protecJia prevazuta de lege.
(5) De aceea$i protec{ie prevazuta la alin.(4) beneficiaza ^i membrii familiei
alesului local - so{, so^ie si copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora
urmare$te nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legatura cu
exercitarea mandatului sau.
Art.53: Grupurile de consiIieri locali
(1) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in func{ie de partidele sau
alian{ele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel pu{in 3.
(2) Consilierii locali care nu indeplinesc condi|iile prevazute la alin.(l) pot
constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consiIieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al
majoritatii membrilor grupului.
(4) Prevederile alin.(l) $i alin.(2) se aplica si consilierilor independenJi.
(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au
participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in
consiliu cu cel pu{in un consilier.
(6) In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in
consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
Art.54: Raporturile de munca sau de serviciu de{inute anterior
(1) Pe perioada exercitarii mandatului de viceprimar se suspenda contractul de
munca, respectiv raportul de serviciu al acestuia, in cadrul unei institu^ii sau autorita{i
publice, ori in cadrul regiilor autonome sau societa{ilor cu capital integral ori
majoritar de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale, cu excep{ia situa^iilor
prevazute de lege.
(2) Consilierul local al carui raport de serviciu ori contract individual de munca
este suspendat, in condiJiile legii, la data inceperii exercitarii mandatului, isi reia
activitatea in executarea aceluia$i raport de serviciu sau contract individual de munca,
dupa caz, la incetarea mandatului de consilier local.
(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de
numire cadrele didactice, cercetatorii ^tiin^ifici, persoanele care de{in func{ii sau
desfa^oara activita{i in domeniul creatiei literar-artistice.

(4) In func|iile de{inute de persoanele ale caror contracte de munca sauacte de
numire au fost suspendate potrivit alin.(l) pot fi numite sau angajate alte perSoane,
numai pe durata determinata.
(5) La incetarea mandatului de viceprimar, persoanele in cauza i$i reiau
activitatea in executarea acelorasi contracte de munca sau raporturi de serviciu, dupa
caz. La stabilirea clasei $i a gradului de incadrare se iau in calcul si perioadele lucrate
in func{iile de demnitate publica alese.
(6) In cazul in care conducerea persoanei juridice refuza reluarea activita{ii in
funcJia de{inuta anterior alegerii, persoana in cauza se poate adresa instan{ei de
judecata competente, cererea fiind scutita de taxa de timbrujudiciar.
(7) Persoanelor prevazute la alin.(l) nu li se poate modifica sau desface
contractul de munca pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data
incetarii mandatului, cu excep{iile prevazute de lege.
Art.55: Indemniza{ia
(1) Pentru participarea la $edin{ele consiliului $i ale comisiilor de specialitate,
consilierii locali au dreptul la o indemnizaJie lunara. Primarului si Viceprimarului nu
li se acorda indemniza{ie pentru participarea la $edin^e.
(2) Indemniza$ia lunara pentru consilierii locali care participa la $edim:ele
ordinare ori la $edin{ele extraordinare ale consiliului local si ale comisiilor de
specialitate este in cuantum de 10% din indemnizatia lunara a primarului, in
condiJiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2019, respectiv ale
regulamentului de organizare $i fimctionare al Consiliului local.
(3) Consilierii locali au dreptul la indemniza{ia lunara doar daca participa
la cel pu{in o sedin|a a autorita{ii deliberative si o sedin{a a comisiei de
specialitate, pe luna, desfasurate in condifiile legii.
(4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin.(2) se efectueaza
exclusiv din veniturile sec|iunii de func^ionare din bugetul unita^ii7subdiviziunii
administrativ-teritoriale.
(5) Consilierii locali au dreptul la decontarea, in condi{iile legii, a cheltuielilor
legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare,
indemniza{ia de delegare sau deplasare, dupa caz, precum $i a altor cheltuieli
prevazute de lege, altele decat indemniza{ia prevazuta la alin.(l).
(6) Consiliul local poate hotari diminuarea cuantumului indemniza^iei prevazute
la alin. (2) si a cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin.(5), in
concordan{a cu posibilita{ile de finan|are.
(7) Drepturile banesti cuvenite alesilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu
pensia sau cu alte venituri, in condi{iile legii.
(8) Consilierii locali care participa la sedinJele de consiliu local, organizate in
timpul programului de lucru, se considera invoi{i de drept, fara a le fi afectat salariul
si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca.
Art.56: Dreptul de ini|iativa tn promovarea actelor administrative
Alesii locali au dreptul de ini{iativa in promovarea actelor administrative,
individual sau in grup.
Art.57: Transportul
Ale$ii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de
transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza in
localitatea in care se desfa$oara sedin{a consiliului local sau a comisiilor de
specialitate primesc contravaloarea transportului.

Art.58:FormareaprofesionaIa
(1) Ale$ii locali au dreptul la pregatire, formare $i perfec|ionare profesionala.
(2) Ale$ii locali beneficiaza de plata programelor de pregatire, formare $i
perfec$ionare profesionala organizate in conditiile legii, in decursul mandatului, a
cheltuielilor de transport, cazare, masa, a indemniza^iilor de delegare sau deplasare,
dupa caz, in condi^iile legii.
(3) Autorita{ile $i instituJiile publice au obliga{ia sa prevada in bugetul local
sumele necesare pentru programele de pregatire, formare $i perfec$ionare
profesionala organizate de Institutul NaJional de Administra^ie sau al{i furnizori de
formare $i perfec{ionare profesionala in decursul mandatului, cheltuielile prevazute la
alin.(2) destinate ale$ilor locali, organizate la ini{iativa ori in interesul autorita^ii sau
institu^iei publice.
Art.59: Accesul la informafii
(1) Dreptul ale$ilor locali de a avea acces la orice informatie de interes public nu
poate fi ingradit.
(2) Autorita$ile administra{iei publice centrale $i locale, instituJiile, serviciile
publice, precum $i persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure
informarea corecta a ale$ilor locali, potrivit competen^elor ce le revin, asupra
treburilor publice $i asupra problemelor de interes local.
Art.60: Dreptul la asociere
AlesJi locali se pot asocia liber in partide politice $i in alte forme de asociere, in
condiJiile legii.
SECTIUNEA 3. Obliga#ile ale$ilor locali
Art.61: Respectarea legii
(1) Ale$ii locali sunt obligaJi sa respecte Constitu^ia $i legile ^arii, precum ^i sa
se supuna regulilor de curtoazie $i disciplina ^i sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in
rela{iile cu ceta^enii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
(2) Consilierii locali sunt obliga^i sa respecte regulamentul de organizare $i
func^ionare a consiliului local.
Art.62: Participarea Ia lucrariIe Consiliului local si ale comisiilor de
specialitate
Consilierii locali ^i viceprimarii nu pot lipsi de la lucrarile consiliului local sau
ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepJia situa{iilor prevazute in
regulamentul de organizare $i func{ionare.
Art.63: Buna-credinfa $i fidelitatea
Consilierii locali afla^i in serviciul colectivita$ii locale, in calitatea lor de
reprezentan{i legali ai unita$ii administrativ-teritoriale, au indatorirea de a participa,
pe durata mandatului, la exercitarea competentelor autorita{ilor administra^iei publice
locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, dupa caz, cu buna-credin{a $i
fidelitate fa^a de ^ara $i de colectivitatea care i-a ales.
Art.64: Probitatea $i discre^ia profesionala
Ale$ii locali sunt obliga^i la probitate $i discre^ie profesionala.
Art.65:
Cinstea si corectitudinea
^
(1) In exercitarea mandatului, ale$ii locali sunt obliga{i sa dea dovada de cinste
^i corectitudine; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani,
foloase materiale sau alte avantaje.

(2) Ale$ii locali nu pot face uz $i nu se pot prevala de aceasta calitate in
exercitareaunei activita{i de interes personal.
Art.66: Dispozi{ii privind obliga{iile de informare pentru aIesii locali
(1) Alesii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze
periodic, cel pu{in o data pe trimestru, intalniri cu ceta^enii, sa acorde audiem;e $i sa
prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la intalnirea cu
ceta{enii.
(2) Fiecare consilier local, precum si viceprimarii sunt obliga{i sa prezinte un
raport anual de activitate, care este facut public prin grija secretarului general al
Municipiului Campina.
(3) In urma efectuarii unor deplasari in strainatate pentru exercitarea unor
atribuJii stabilite prin lege, ale$ii locali sunt obliga{i sa prezinte la prima $edin0
ordinara a autorita{ii deliberative o informare privind deplasarile efectuate. Termenul
maxim de prezentare a informarii este de 45 de zile de la data incheierii deplasarii.
(4) In cazul nerespectarii prevederilor alin.(3), ale$ii locali suporta cheltuielile
deplasarii.
Art.67: Transparenfa activita{ii
(1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al
Municipiului Campina si al aparatului de specialitate, sa puna la dispoziJie
consilierilor localila cererea acestora, in termen de cel mult 10 zile lucratoare,
informa$iile necesare in vederea indeplinirii mandatului in condi^iile legii.
(2) Consilierii locali pot adresa intrebari si interpelari primarului sau
viceprimarului
(3) Raspunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de
regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedin{a a consiliului local.
(4) Cel interpelat are obligaJia de a raspunde in scris sau, dupa caz, oral pana cel
mai tarziu la urmatoarea $edin{a a consiliului local.
CAPITOLUL V. Incompatibilita^ile ale$ilor locali $i confIictul de interese
Art.68: Regimul incompatibilitatilor aplicabil functiei de viceprimar si de
consilier local
(1) Regimul incompatibilita^ilor aplicabil funcJiei de viceprimar si de consilier
local este cel prevazut in cartea I titlul IV din Legea nr.l61/2003, cu modificarile ^i
completarile ulterioare.
(2) Constatarea $i sanc^ionarea starii de incompatibilitate $i a conflictului de
interese pentru persoanele care ocupa func^iile prevazute la alin.(l) se fac in
condi{iile Legii nr.l76/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ^i ale
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2019.
(3) Prin activita{i in domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfasura,
in condiJiile legisla^iei speciale privind unele masuri pentru asigurarea transparen^ei
in exercitarea demnitatilor publice ^i a func|iilor publice, se in^eleg activita^ile
prevazute la art.462, alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019.
Art.69: Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru consilieri
locali si viceprimar
(1) Alesul local aflat in conflict de interese in condiJiile prevazute de cartea I
titlul IV din Legea nr.l61/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, are
obligatia sa se ab{ina de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului

administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului juridic respectiv,
care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) sok soJie sau rude ori afmi pana la gradul al II-lea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica fa{a de care alesul local are calitatea de
debitor al unei obligaJii;
c) o societate la care deJine calitatea de asociat unic ori fUnc{ia de administrator
sau de la care obJine venituri;
d) o alta autoritate din care face parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care face parte,
care a facut o plata catre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asocia^ie sau funda^ie din care face parte.
(2) !n exercitarea func{iei, consilierul local aflat in una dintre situa{iile prevazute
la alin.(l) are obligaJia sa anun{e la mceputul $edin^ei consiliului local interesul
personal pe care il are la adoptarea hotararii respective, anunJ care se consemneaza in
mod obligatoriu in procesul-verbal al ^edin^ei.
(3) Ulterior anun|arii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in
calcul pentru cvorumul necesar adoptarii hotararii consiliului cu privire la care acesta
sJ-a anun{at interesul $i nu are drept de vot la adoptarea acestei hotarari.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu
incalcarea prevederilor alin.(l) sunt lovite de nulitate absoluta in condi^iile Legii
nr.l76/2010, cu modificarile $i completarile ulterioare.
(5) Fapta ale$ilor locali de a incalca prevederile alin.(l) $i legisla^ia in materie
privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara ^i se sanc^ioneaza cu
diminuarea indemniza{iei cu 10% pe o perioada de maximum 6 luni.
Art.70: Declarafia de interese si declara^ia de avere
Ale$ii locali au obligatia sa intocmeasca, sa depuna $i sa actualizeze declara^ii
de avere $i declara^ii de interese in conformitate cu prevederile Legii nr.l76/2010, cu
modificarile $i completarile ulterioare.
Art.71: Sanc|iuni pentru nedepunerea declarafiei de avere si a declara(iei
de interese
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a
declara{iei de avere $i de interese prevazute de lege atrage sanc{iunile prevazute de
Legeanr.l76/2010, cu modificarile $i completarile ulterioare.
CAPITOLUL VI. Raspunderea aIesilor locaIi
Art.72: TipuriIe de raspundere a alesilor locali
Ale$ii locali raspund, dupa caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele
savar$ite in exercitarea atribu^iilor ce le revin, in condi{iile legii ^i ale Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr.57/2019.
Art.73: Raspunderea consilieriIor locali
(1) Consilierii locali raspund in nume propriu, pentru activitatea desfa$urata in
exercitarea mandatului, precum sJ solidar, pentru activitatea consiliului din care fac
parte $i pentru hotararile pe care le-au votat.
(2) In procesul-verbal al ^edin|ei consiliului local se consemneaza rezultatul
votului, iar, la cererea consilierului local se men{ioneaza in mod expres votul
acestuia.

Art.74: Sanctiunile discipIinare aplicabile consilierilor Iocali
(1) Pentru incalcarea de catre consilierii locali a prevederilor dinOrdooanta de
urgenta a Guvernului nr.57/2019, a prevederilor legale referitoare la conflictul de
interese $i a prevederilor regulamentului de organizare $i func^ionare a consiliului
local, consiliul local poate aplica urmatoarele sancJiuni discipIinare:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvantului;
d) eliminarea din sala de ^edin^a;
e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului $i ale comisiei de specialitate;
f) diminuarea indemniza^iei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizatiei lunare pentru una sau doua luni.
(2) Sanc{iunile prevazute la alin.(l), lit."a" - lit."d" se aplica de catre
pre$edintele de $edin$, iar cele de la alin.(l), lit."e" - lit."g" de catre consiliul local,
prin hotarare.
(3) Sanc{iunile prevazute la alin.(l), lit."a" - lit."e" sunt aplicabile $i
viceprimarilor.
(4) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(l), lit."e", cazul se transmite
comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate $i aspectele juridice, aceasta
prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explica{iilor
furnizate de cel in cauza.
Art.75: Avertismentul
La prima abatere, pre$edintele de $edin{a atrage aten{ia consilierului local in
culpa $i il invita sa respecte regulamentul.
Art.76: Chemarea la ordine
(1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul $i invita{ia pre$edintelui de
$edin{a $i contmua sa se abata de la regulament, precum $i cei care incalca in mod
grav, chiar pentru prima data, dispozi^iile regulamentului sunt chema{i la ordine.
(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de $edin{a.
(3) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de catre
pre$edintele de $edin{a sa i$i retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au
generat incidentul $i care ar atrage aplicarea sanc{iunii.
(4) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt
apreciate de pre$edintele de ^edin^a ca satisfacatoare, sancJiunea nu se mai aplica.
Art.77: Retragerea cuvantului si eliminarea din sala
In cazul in care, dupa chemarea la ordine, un consilier local continua sa se abata
de la regulament, pre$edintele de $edinJa ii va retrage cuvantul, acesta nemaiputand
lua cuvantul pe perioada desfa$urarii $edin|ei consiliului. In situa^ia m care un
consilier persista sa se abata de la regulament, pre$edintele de $edin{a il va elimina
din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absen{a nemotivata de la $edin{a.
Art.78: Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de
specialitate
(1) In cazul unor abateri grave, savar$ite in mod repetat, sau al unor abateri
deosebit de grave, consiliul local poate aplica sanc{iunea excluderii temporare a
consilierului local de la lucrarile consiliului local, dupa caz, $i ale comisiilor de
specialitate.
(2) Gravitatea abaterii este stabilita de comisia de specialitate care are in
obiectul de activitate aspectejuridice, m cel mult 10 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporara de la lucrarile consiliului local $i aJe cormsiilor de
specialitate nu poate depa$i doua $edin^e consecutive.
(4) Excluderea de la lucrarile consiliului local s^ ale comisiilor de specialitate are
drept consecir4a neacordarea indemniza|iei lunare.
(5) In caz de opunere, interzicerea participarii la $edinJe se executa cu ajutorul
personalului care asigura ordinea publica locala.
Art.79: Aplicarea sancfiunilor
(1) Sanc{iunile prevazute la art.74, alin.(l), lit."e" $i lit."f' se aplica prin
hotarare adoptata de consiliul local, cu majoritatea absoluta.
(2) Pe perioada aplicarii sanc^iunilor prevazute la art.74, alin.(l), lit."e" $i lit."f',
consilierii locali m cauza nu vor fi socotiJi la cvorumul pentru $edin$a.
(3) Pentru mentinerea ordinii in $edin^ele comisiilor de specialitate, pre$edinJii
acestora au acelea$i drepturi ca $i pre$edintele de $edin{a. Ace$tia pot aplica
sanc{iunile prevazute la art.74, alin.(l), lit."a" - lit."d".
(4) Sanctiunile prevazute la art.74, alin.(l) se pot aplica in mod corespunzator
viceprimarilor pentru abaterile savar$ite in calitatea lor de consilier local.
Art.80: Sanc{iuni aplicabiIe viceprimarilor
(1) Pentru abateri grave $i/sau repetate, savar$ite in exercitarea mandatului de
viceprimar, persoanelor in cauza li se pot aplica urmatoarele sanc{iuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemniza{iei cu 5-10% timp de l-3 luni;
d) eliberarea din func{ie.
(2) Sanctiunile prevazute la alin.(l), lit."a" - lit."c" se aplica, prin hotarare a
consiliului local, la propunerea motivata a primarului. Motivele care justifica
propunerea de sanc{ionare sunt aduse la cuno^tin^a consilierilor locali cu cel pu{in 5
zile inaintea $edm{ei.
(3) fn cazul sanctiunilor prevazute la alin. (1), hotararea se adopta prin vot secret
cu majoritatea calificata de doua treimi din numarul consilierilor locali.
(4) Prin excep{ie de la prevederile alin.(3), aplicarea sanctiunii prevazute la
alin.(l), lit.d) se face cu respectarea prevederilor art.l52 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.57/2019.
(5) impotriva sanc{iunilor prevazute la alin.(l), lit."c" $i lit."d" persoana in
cauza se poate adresa instan{ei de contencios administrativ competente. Procedura
prealabila nu este obligatorie.
(6) Aplicarea sanc$iunii prevazute la alin.(l), lit.d) nu are niciun efect asupra
mandatului de consilier local.
Art.81: Raspunderea aferenta actelor administrative
(1) Pre$edintele de $edin{a al consiliului local, prin semnare, investe$te cu
formula de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate in
exercitarea atribu$iilor care ii revin potrivit legii.
(2) Aprecierea necesita{ii $i oportunitatea adoptarii $i emiterii actelor
administrative apar^ne exclusiv autorita^ilor deliberative, respectiv executive.
Intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege,
contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate $i semnarea documentelor de
fundamentare angajeaza raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, a
semnatarilor, in cazul incalcarii legii, in raport cu atribuJiile specifice.

(3) Actele autorita{ilor administra^iei publice locale angajeaza, incondi|iile legii,
raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, a functionarilorpublici $i
personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului care, cu incalcarea
prevederilor legale, fundamenteaza din punct de vedere tehnic $i al legalitatii
emiterea sau adoptarea lor sau contrasemneaza ori avizeaza, dupa caz, pentru
legalitate aceste acte.
(4) In cazul in care printr-un act administrativ al autoritaJilor administraJiei
publice locale emis sau adoptat fara a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din
punct de vedere tehnic sau al legalita^ii s-au produs consecin{e vatamatoare, este
angajata raspundereajuridica a autorita^ii executive sau autoritaJii deliberative, dupa
caz, in condi$iile legii si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2019.
(5) FuncJionarii publici sau personalul contractual, dupa caz, responsabili cu
opera{iunile prevazute la alin. (3) pot formula obiec$ii ori refuza efectuarea acestora
in condi{iile art.490, respectiv art.553 din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.57/2019.
(6) Prevederile alin.(l) - (5) se aplica si in cazul altor acte administrative sau
asimilate acestora in condi{iile legii emise, respectiv adoptate de autoritatile
administra^iei publice locale.
CAPITOLUL VII. Dispozitii fmale si tranzitorii
Art.82 Pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale Consiliului
local, se imputerniceste Primarul Municipiului sa delege atributiile de
reprezentare unui consilier juridic din aparatul de specialitate ori unui avocat
angajat in conditiile legii.
Art.83
Prevederile art.l - art.lO, art.39, art.43 intra in vigoare la data desfasurarii
alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale care se organizeaza
incepand cu anul 2020.

nr. 1

Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate pot fi:
1. Agricultura;
2. Activitati economico-fmanciare;
3. Activitati social-culturale, culte;
4. Invatamant, sanatate si activitati sportive;
5. Amenajarea teritoriului si urbanism;
6. Munca, familie si protectie sociala;
7. Protectie mediu si turism;
8. Juridica $i de disciplina;
9. Administrarea serviciilor publice furnizate.
^,
In fimcJie de specificul activita^ii si de numarul consilierilor, consiliul poate
hotari sa se organizeze comisii de specialitate in alte domenii de activitate sau o
comisie sa aiba m obiectul de activitate doua sau mai multe domenii.

Aneia nr. 2

Detalierea calcularii majoritatii absolute si a majoritatii calificate
m functie de numarul total al membrilor organului colegial
Numarul total al
membrilor organului
colegial

19

Majoritatea absoluta
10

Majoritatea calificata

13

