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HOTARARE
- privind aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al Consiliului

Local Boldegti-Sc6eni

Vdzdnd referatul nr. 545/15.01.2018 prin care domnul consilier local
Cardogi Nicolae propune adoptarea Regulamentului de organizare gi funcJionare
al Consiliului Local Boldeqti-Sc6eni,

f,inAnd seama de prevederile:
-Ordonanlei Guvernului Romdniei w. 3512002 pentru aprobarea Regulamentului
cadru de otganizare gi funclionare a consiliilor locale, cu modihc[rile gi

complet6rile ulterioare;
-Legii nr. 215/2001, a administraliei publice locale, republicatd, cu modific6rile gi
completdrile ulterioare;
-Legii nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali, cu modificdrile gi completirile
ulterioare;
-Legii nr. 5212003, privind transparenta decizionald in administralia publica
republicatd;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (3), lit."a" qi ale art. 45 din Legea
21512001, legea administraliei publice locale.

Consiliul Local al oragului Boldegti-Scieni adopt6 prezenla hotirdre:

Art.1. Se aprobl Regulamentul de organizare gi functionare al Consiliului
Local Boldegti-ScEeni conform anexei care face parte integrantd din prezenta
hotIrAre.

Art.2. Regulamentul de organizare gi functionare al Consiliului Local
Boldegti-Scdeni va fi multiplicat gi distribuit membrilor Consiliului Local prin
grij a secretarului oragului.

Art.3. Prevederile prezentei hot6rdri se aplicd incepdnd cu data de
0 l .04.20 18.
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CAPITOLUL I
CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

ART. I
(l) Constituirea Consiliului local se face in termen de 20 de zile de la data desf6gur6rii alegerilor,
dupd indeplinirea prevederilor art. 38 alin. I si lr din Legea nr. 334/2006 priuind finunlu."u
pa(idelor politice gi a campaniilor electorale, cu modificlrile gi complet6rile ulterioare.
Convocarea consilierilor tocali declarati alegi pentru sedinta de constituiie se face de cdtre
prefect. La sedinla de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul stru, precum gi
primarul, chiar dactr procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizatd. iArt. 30 al.l
din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile gi complet6rile
ulterioare).
(2) La sedinfa de constituire a consiliului local, prezenla consilierilor locali aleqi este obligatorie,
cu exceplia cazurilor in care absenla este temeinic motivatd. (Art.6r din Legea nr. liltzooq
privind Statutul alegilor locali, republicati cu modific6rile gi completdrile ulterio'are).
(3) Absenla consilierilor locali de Ia sedinta de constituire este considerata motivati dacd se face
dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a {Ecut
imposibild prezenla acestora, a unei deplastrri in strainatate in interes de serviciu sau a unor
evenimente de fo4[ majord. (Art. 30 al. 5 din Legea nr.215/2001a administratiei publice locale,
republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare) .
(4) Sedinla este legal constituite dacd participl cel pulin dou6 treimi din numirul consilierilor
locali alegi. in cazul in care nu poate fi asiguiata aceastd majoritate, sedinla va fi organizatd, in
aceleagi condilii, peste trei zile, la convocarea prefectului. Dacd nici Ia a doua lonvocare,
reuniunea nu este legal constituit[, se va proceda la o noud convocare de cltre prefect, peste alte
trei zile, in aceleagi condilii. (Art. 30 alin. 2 din Legea nr. 2ls/2001 a administraliei publice
locale, republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare).
(5) In situalia in care consiliul local nu se poate reuni nici la aceasttr ultimd convocare, din cauza
absenlei, firr motive temeinice, a consilierilor locali, prefectul va declara vacante, prin ordin,
locurile consilierilor locali alegi care au lipsit nemotivaide la cele trei convoc[ri anterioare, dace
acettia nu pot fi inlocuili de supleanlii inscrigi pe listele de candidali respective, organizdndu-se
alegeri pentru completare, in termen de 30 de zile, in condiliile Legii privind alegerea
autoritalilor administraliei publice locale. (Art. 30 alin. 3 din Legea nr. 215lrool, a administialiei
publice locale, republicat6, cu modificdrile $i completdrile ulterioare).
(6) Ordinul prefectului prin care sunt declarate vacante locurile consilierilor locali care au lipsit
nemotivat poate fi atacat de cei in cauzd la instanla de contencios administrativ, in termen de
cinci zile de la comunicare. Hotdrdrea instanlei este definitivd. (Art.30 alin.4 din Legea nr.
215/2001, a administraliei publice locale, republicat5, cu modificirile gi completdrile ulterioare).

ART.2
in deschiderea gedinlei de constituire a Consiliului local al oragului Boldeqti-Scden i, se intoneaze
imnul de stat al RomAniei.

ART.3
(l) $edinla de constituire este deschisd de prefect sau de reprezentantul acestuia. Lucrdrile
gedintei de constituire sunt conduse de cel mai in vArsti consiliLr local, asistat de doi consilieri



locali dintre cei mai tineri. (Art. 3l alin. I din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale,

republicatd, cu modificlrile qi completdrile ulterioare, coroborat cu art. 3 alin. I din O.G.

nr.3512002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare qi funclionare a consiliilor
locale ).
(2) Dupa preluarea conducerii gedinlei se ia o pauza, in timpul cireia se constituie grupurile de

consilieri locali, iar secretarul oragului prezintd pregedintelui de vArsta 9i asistenlilor acestuia

dosarele consilierilor locali declarati alegi, inclusiv ale suplean{ilor de pe list6, inaintate de biroul
electoral de circumscripjie. Dosarele pot fi insolite de opliunile scrise ale consilierilor locali alegi

ce ocupi funclii care devin, potrivit legii, incompatibile cu exercitarea mandatului de consilier
local. (Art.3 alin.2 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobare a Regulamentului-cadru de organizare
qi funclionare a consiliilor locale).
(3) Consilierii locali pot sd se constituie in grupuri, in func(ie de partidele sau alianlele politice
pe ale cdror liste au fost aleqi, dacl sunt in numer de cel pulin trei. (Cap. lV, Art. 24 alin. I din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali, republicati cu modificerile qi completlrile
ulterioare).
(4) Consilierii locali care nu indeplinesc condiliite prevazute la al. 3 pot constitui un grup prin
asociere. (Cap. IV Art. 24 al. 2 din Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali,

republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare).
(5) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritetii
membrilor grupului. (Cap. IV Ari.24 aI.3 din Legea nr.39312004 privind Statutul alegilor locali,
republicatE cu modificarile ii completarile ulterioare).
(6) Prevederile art. 3 alin. 3 se aplicd gi consilierilor locali independenti. (Art. 25 din Legea nr.

39312004 privind Statutul alegilor locali, republicatd cu modificirile fi completerile ulterioare).
(7) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri

sau c.ue nu au intrunit numirul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel pulin un

consilier local. (Art. 26 din Legea nr.39312004 privind Statutul alesilor locali, republicatd cu

modificirile qi completdrile ulterioare).
(8) in cazul fuziondrii, doui sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliu sau care au

deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. (Art. 27 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul alegilor locali, republicatd cu modificdrile 9i completdrile ulterioare).

ART.4
(l) Pentru validarea mandatelor, consiliul local alege, prin vot deschis, dintre membrii sii, pe

intreaga durati a mandatului, o comisie de validare alcetuite din trei-cinci consilieri locali. (Art.
31 alin. 2 din Legea nr.2l5l200l a administraliei publice locale, republicatd, cu modific[rile 9i

complet[rile ulterioare)
(2) Desemnarea candidalilor pentru comisia de validare se face de citre grupurile de consilieri
locali. Numdrul de locuri cuvenite fiecarui grup este determinat in funclie de numirul de

mandate oblinute de grupul in cauze. (Art. 4 alin. 2 din O.G. m. 35/2002 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare gi func{ionare a consiliilor locale)
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare, se face individual prin votul deschis al majoritilii
consilierilor prezenli la $edinta de constituire qi va fi consemnatl in Hotirdrea nr' l. (Art. 4 alin.
3 din O.G. nr.35l2OO2 pentru aprobarea Regulamentu lui-cadru de organizare 9i funclionare a

consiliilor locale)



(4) comisia de validare alege din rdndul membrilor sdi un pregedinte 5i un secretar, prin votul
deschis al majoriElii membrilor ei prezenli. (Art. 5 din o.G. nr. si/zooz pentm lpiouur.u
Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale)
(5) Dupa alegerea comisiei de validare, pregedintele de v6rsti dispune o nour pauztr, in timpul

cf,reia comisia va examina legalitatea alegerii fiecarui consiler gi vtr fi elaborate propunerile de
validare sau de invalidare a mandatelor. in acest scop se incheie un proces-verbal at carui modet
este prezentat in Anexa nr. I a o.G. nr. 3512002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
oraganizare gi funclionare a consiliilor locale. (Art. 6 alin.l din o.d. nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale, coroborat cu
art. 3l alin. 3 din Legea nr.215l200l a administraiiei publice tocale, republicat6, cu modificirile
gi completirile ulterioare)
(6) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier local numai in cazul in
care se constata incalcarea cond(iilor de eligibilitate sau dacd alegerea consilierului local s-a
fEcut prin fraudd electorale, constatate in condiliile Legii pri-vind alegerea autoritalilor
administraliei publice locale. (Art. 3 I alin. 4 din Legea nr. ztsjzool a adminisiraliei publice
Iocale, republicati, cu modificdrile 9i completdrile u'iterioare;
(7) Consilierii care lipsesc motivat de la sedinla de constituire pot fi validati sau invalidati in
lipsd. (Art. 6 alin. 4 din o.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Reguiamentului-cadru de organizare
qi functionare a consiliilor Iocale)
(8) In cazul in care, pAni Ia data validdrii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul
pe.a. cirui listd a fost ales, Ia cererea scristr a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi
validat, urmAnd. a fi validat primul supleant pe iista. 1a.t. o atin. s-ain o.G. nr. 35/20toi pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de oraganizire gi funqionare a consiliilor Iocale)
(9) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, in ordine alfabetica, cu votul deschis al
majoritSlii consilierilor locali prezenti la gedinli. Persoana al cirei mandat este supus validdrii
sau invalidlrii nu participe la vot. (Art. 3 I alin. 5 din Legea nr. 2l5l2)Ol a administraliei publice
locale, republicat5, cu modificerile gi complettrrile ulterioare, coroborat cu arr.7 alin. I dln o.G.
nr' 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi functionare a consiliilor
locale)
(10) Rezultatul validirii mandatelor se consemneazd in Hotararea nr. z care se comunicl de
indatd consilierilor locali care au absentat motivat. (Art. 7 alin.2 din o.G. nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a consiriilor locare)
(l l) Hotirdrea de validare sau invalidare a mandateloipoate fi atacatd de cei interesali la instanla
de contencios administrativ in termen de cinci zile de li adoptare sau, in cazul celor absenli de la
sedin15, de Ia comunicare. Instanla de contencios administraiiv se pronunle in cel mult 30 je zile.
In 

_ac.est 
caz, procedura prealabilr nu se mai efectueazi, iar ilotardrea primei instanle este

definitiv5. (Art. 3l^l atin. l si 2 din Legea nr. 2l5l2o0r a administraliei puutice iocate,
republicati, cu modificdrile qi completdrile ulterioare)

ART.5
(l) Consilierii locali, ale ceror mandate au fost validate, depun in fala consiliului local urmdtorul
.iurdm6nt in limba romdnd: "Jur sd respect consritulia si rigire ldrii si sd fac, cu bund-credinld,
lol ceea ce sld in puterile $i priceperea mea pentru binete locuitorilor orisului Boktesti-Scdeni.
Asa sd-mi ajute Dumnezeu!" (Art. 32 alin. I din Legea 215/2001 a administraliei pubiice locale,
republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare)



(2) Jurimdntul se depune dupe urmetoarea procedurE: secretarul oragului va da citire
jurimintului, duptr care consilierii locali vatidali se vor prezenta, in ordine alfabeticd, in fala unei

mese special amenajate, pe care se afli un exemplar din Constitulie qi Biblia. Consilierul local va
pune mena stangd atat pe Constitutie cat $i, daca este cazul, pe Biblie, va pronunla cuvantul
"Jur", dupd care va semna juremantul de credinti, care va fi imprimat pe un formular special.

Jurlmdntul se semneaz[ in doud exemplare. Un exemplar se pastreazd la dosarul de validare, iar
a[ doilea se inmaneazi consilierului local. (Art. 8 alin. 2 si 3 din O.G. nr. 35/2002 pentru

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi functionare a consiliilor locale)
(i) furam6ntul poate fi depus gi ldrl formula religioasi. in acest caz, jurdmdntul va fi imprimat
pe formular fdrd aceastl formul6. (Art.32 alin. 3 din Legea 215/2001 a administraliei publice

locale, republicati, cu modificdrile gi completerile ulterioare, coroborat cu art. 8 alin' 4 din O.C.
nr. 35l2OO2 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a consiliilor
locale).
(4) Consilierii locali care refuzl sI depund jurtrmAntul sunt considerali demisionali de drept fapt
care se consemneazd \n procesul-verbal al qedinlei. (Art. 32 al. 2 Legea nr. 21512001 a

administratiei publice locale, republicat[, cu modificirile gi complettrrile ulterioare coroborata cu

art. 8 alin. 5 din OG 3512002)
(5) in cazul in care consilierul local declarat ales renuntd la mandat inainte de validare sau refuzd

str depund jurimdntul, se supune validtrrii mandatul primului supleant inscris pe lista partidului
politic, a atianlei politice sau a alianlei electorale respective, dacd pdni la validarea mandatului
partidele gi alianlete politice confirmd in scris apartenenla la panid. ln cazul in care locurile

ramase vacante nu pot fi completate cu supleanfi, conform legii, iar numdrul de consilieri locali
se reduce sub jumdtate plus unu, vor fi organizate alegeri partiale pentru completare, in termen

de 30 de zile. (la art. I al. 5 din O.G.3512002)

ART.6
Consiliul local se declard legal constituit dacd 2/3 din numlrul consilierilor locali validali au

depus jurdmAntul.
Constituirea consiliului local se constate prin Hotararea nr.3, adoptati cu votul majoritdlii
consilierilor locali validali. (Art. 8 al 6 din OG 35 )

CAPITOLUL II
ORGANZAREA CONSILIULUI LOCAL AL ORA$ULUI BOLDE$TI-SCAENI

SECTILJNEA l. Preqedintele de sedinl5

ART.7
(l) Dup[ declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sdi, prin votul deschis

at majoritelii consilierilor tocali in func1ie, un pregedinte de gedin1d, pe o perioadd de doul luni
care va conduce gedinlele consiliului gi va semna hot6rarile adoptate de acesta. (Art. 35

alin. I din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd cu modificirile 9i

completdrile ulterioare coroborat cu art. 9 alin . I din OG 35/2002 )
(2) Consilierul local ales in condiliile alin. (l) poate fi schimbat din funciie la iniliativa a cel

putin unei treimi din numirul consilierilor locali, cu votul majoritdlii consilierilor locali in



functie. (Art. 35 al. 2 din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicattr cu
modifi cdrile gi completIrile ulterioare)
(3) Rezultatul alegerii pregedintelui de sedinJi se consemneaza in Hotiirirea nr. 4. (Art. 9 alin.
3 din o.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a
consiliilor locale)
(4) Hoter6rile nr. l-4 se semneazi de preqedintele de vdrstl 9i de cei doi asistenli ai acestuia gi se
contrasemneaze de secretarul oragului. Aceste hot2ir6ri au caracter constatator. Ele nu produc
efectejuridice, neputdnd forma obiectul unor actiuni injustilie cu exceplia Hotararii nr. z. iert. I
alin. 4.din o.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare Ei funclionare
a consiliilor locale)
(f) Olna alegerea pregedintelui de gedin![ acesta preia conducerea lucrtrrilor consiliului.(Art. 9
alin' 2.din o.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 9i funclionare
a consiliilor locale)

ART.8
Pregedintele de gedin16 exercitf, urmitoarele atribulii principale:
a) conduce gedinple consiliului local;
b) supune aprobtrrii consilierilor locali proiectul ordinii de zi, precum Ei inscrierea unor puncte
suplimentare, dacd este cazul ;
c) supune votului consilierilor locali proiectele de hot[rAri impreund cu amendamentele
formulate cu ocazia dezbaterilor din comisii;
d) asigurd numdrarea voturilor gi anunfd rezultatul votarii, cu precizarea voturilor ,,pentru,,, a
voturilor "contra" gi a ablinerilor;
e) semnea?6 hotlrdrile adoptate de consiliul local, chiar dacl a votat impotriva adopterii acesrora,
precum gi procesul-verbal al gedinJei;
f) asigurd menlinerea ordinii $i respectarea regulamentului de deslziqurare a gedinlelor;
g) supune votului consilierilor locali orice problemd care intrd in competenla de solulionare a
consiliului local;
h) aplicd, dacf, este cazul, sau propune consiliului local aplicarea sancliunilor prev6zute de Legea
nr.39312004 privind Statutul alegilor locali, republicat[ cu modificdriie gi complet6rile ulterioare
gi de prezentul regulament;
i) ofer6 invitalilor 9i persoanelor care participi din proprie iniliativa posibilitatea de a se exprima
cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, cu acordul consiliului local;
j) indeplinegte orice alte atribulii previzute de lege, de prezentul regulament sau insarcin6ri date
de consiliul local. (Art. l0 alin. I si 2 din o.G. ff.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale)

SECTIUNEA 2.
Alegerea viceprimarului

ART.9
(l) Consiliul local al oragului Boldegti-Scieni alege din rdndurile membrilor s6i un viceprimar.
Viceprimarul este subordonat primarului gi inlocuitorul de drept al acestuia. primarui poate
delega atribuliile sale viceprimarului.



Viceprimarul este ales cu votul majorit5lii consilierilor locali in funcfie, din rdndul membrilor

Consiliului local al oragului Boldegti-Scieni. (Art. 57 alin. l, 2, 3 din Legea nr.215/2001 a

administratiei publice locale, republicatd cu modificdrile 9i completdrile ulterioare)

(2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului se face de cdtre grupurile de

consilieii locali sau de cdtre oricare dintre consilierii locali. (Art. l1 alin.2 din O.G. nr.3512002

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 9i funclionare a consiliilor locale)

13; Dupa inregistrarea candidaturilor, se ia o pauzd, in timpul cSreia se completeazd buletinele de

vot. (Art. I I alin. 3 din o.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare

qi funclionare a consiliilor locale)
(41 el.g.r.u viceprimarului se face prin vot secret. Exercitarea votului se face intr-o cabinl

special amenajatii, dup6 urmdtoarea procedurd: fiecare consilier local primegte un singur buletin

di vot pe care sunt trecute numele tuturor candidalilor. Intrind in cabina de vot, din lista

candidatilor votantul va bifa in casula din dreptul numelui numele candidatului preferat pe care

consilierul local doregte sd il ateag6. Pe buletin va rimdne nebifat numele consilierilor locali pe

care nu doreste s[ ii aleagd votantul. (Art. I I alin. I si 4 lit. a) din o.G. nr. 35/2002 pentru

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 9i functionare a consiliilor locale)

(5) Este declarat viceprimar, candidatul care a oblinut votul majoritAlii consilierilor locali in

funclie. (Arr. ll alin. 6 din O.G. nr. 3512002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de

organizare qi funclionare a consiliilor locale)
(6;in situalia in care nu s-a intrunit majoritatea prevezute la alin. 5, se organizeazE un al doilea

tui de scrutin, in aceeagi sedinli, la care vor participa candidalii situali pe primele dou[ locuri. La

al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul local care a obtinut cel mai mare

numir de voturi. (Art. 1l alin. 7 din o.G. nr.3512002 pentru aprobalea Regulamentului-cadru de

organizare gi funclionare a consiliilor locale)

lllin cazde balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidalii

care se afli in aceast[ situalie. Va fi declarat ales candidatul care a oblinut cele mai multe voturi.

(Art. 12 din o.G. nr. 3512002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 9i

funclionare a consiliilor locale)
(8) Alegerea viceprimarului va fi consemnati in Hotlrirea nr. 5. (Art. l3 din O.G. nr.3512002

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale)

ART. 10
(l) Pe durata exerciterii mandatului, viceprimarul igi pastreazd statutul de consilier local, frri a

beneficia de indemnizalia aferentS acestui statut. (cap. ul Art. 57 alin. 7 din Legea nr. 21512001

a administraliei publice locale, republicati cu modificdrile 9i completirile ulterioare)
(2) Schimbarea din func1ie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotlrAre

adoptate cu votul majoritelii doud{reimi consilierilor in funclie, la propunerea primarului sau a

unei treimi din numirul consilierilor locali in funclie. (Cap. III Art.57 alin. 4 din Legea nr.

215l2OOl a administraliei publice locale, republicatl cu modificlrile pi completdrile ulterioare)

(3) Pe durata mandatului, viceprimarul primegte o indemnizalie lunari, ca unic[ forml de

,"run".u." a activitalii corespunzetoare funcliei de viceprimar, 9i care reprezintd baza de calcul

pentru stabilirea drepturilor gi obligaliilor care se determini in raport cu venitul salarial.

Viceprimarul nu beneficiazd de sporul de vechime in munc6 9i nici de alte sporuri prevdzute de

lege. (Arr. 57 alin. 5 din Legea nr. 2l5l2ool a administraliei publice locale, republicati cu

modific6rile qi complet[rile ulterioare)



(4) Durata mandatului constituie vechime in munci gi in specialitatea studiilor absolvite. (Art. 57
alin 6 din Legea nr. 215/2001 a administraliei publice locale, republicatd cu modificirile gi
complettrrile ulterioare)
(5) Pierderea calitdlii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritelilor nationale
pe a clrei liste a fost ales, duce la incetarea de drept a mandatului de viceprimar gi, impiicit, a
aceluia de consiler local. (Art. 9 alin. 2 lit. h' si alin. 2, din Legea nr 3%l;004 privind btatutul
aleqilor locali,republicatE cu modifictrrile gi complet6rile ulterioaie)
(6) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. in cazul
in care mandatul consiliului local inceteazd inainte de expirarea duratei normale de patru ani,
inceteaza de drept gi mandatul viceprimarului, fdr6 vreo altii formalitate. (Art. 14 di; o.G. nr.
35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale)

SECTITJNEA 3.
Comisiile de specialitate

ART. I I Organizarea
(l) Dup[ constituire, consiliul local iqi organizeazd comisii de specialitate pe principalele
domenii de activitate. (Art. 54 alin. I din Legea nr. 215/2001 a administraliei publice locale,
republicatl cu modificdrile gi complet6rile ulterioare)

!4_ lvana in vedere specificul local gi nevoile activitAlii sale, Consiliul local al oragului
Boldegti-Scieni organizeazi urmdtoarele comisii pe domenii de specialitate:

__ Comisia I - Comisia pentru activiteli economico-financiare, strnitate 9i familie alcetuite
din 7 membri.

comisia II - comisia pentru agriculturi, amenajarea teritoriului gi urbanism, proteclia
mediului gi turism alcdtuitl din 5 membri.

Comisia III - Comisia juridicd 9i de disciplind, pentru activiteli socio-culturale; culte,
inv[!6mdnt, muncl 9i proteclie social[, protecJia copilului, tineret qi sport alc5tuitd din 5 membri.
(3) organizarea, funclionarea 9i atribuliile comisiilor de speiialitate se stabilesc prin
regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului local, respectdndu-se configuralia politic6
rezultatE in urma alegerilor locale. (Art. 54 alin. 6 din Legea nr. 21512001 a administraliei
publice locale, republicatd cu modificlrile gi completlrile ulterioare)
(4) Fiecare din aceste comisii este constituita dintr-un numdr impar de membri. (Art. 15 alin. 2
din o.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a
consiliilor locale)
(5) Nominalizarea membrilor comisiilor se face de citre fiecare grup de consilieri locali, iar a
consilierilor locali independenli, de cdtre consiliul local, avdndu-sJin vedere, de regulr, op[iunea
acestora, pregdtirea lor profesionalE 9i domeniul in care igi desfdgoarl activitatea. (Art. 17 alin. 2
din o-G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a
consiliilor locale)
(6) Prin hotirdre a consiliului local poate fi modificat numdrul comisiilor de specialitate, numirul
membrilor comisiei, precum gi componenla nominall a acestora.

ART. I2
(l) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. (Art. 54 alin.2 din Legea
nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd cu modificdrile gi completdrile
ulterioare)



(2) Un consilier local poate face parte din l-3 comisii de specialitate, dintre care una este comisia
de bazi. Indemnizalia de gedinti va fi achitati numai pentru activitatea deslEguratd in comisia de

baze. (Art.l7 alin.3 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
gi funclionare a consiliilor locale)
(3) Comisiile de specialitate igi ateg cAte un pregedinte gi un secretar, prin vot deschis. (Art. 54
alin. 3 din Legea nr. 21512001 a administratiei publice locale, republicat?i cu modificErile 9i
completlrile ulterioare)
(4) Operatiunile desfAturate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,
numirul 9i denumirea acestora, numf,rul membrilor fiecdrei comisii 9i modul de stabilire a

locurilor ce revin fiecdrui grup de consilieri sau consilieri independenli, precum qi componenta
nominald a acestora se stabilesc prin Hotiirirea nr. 6 a consiliului local.

ART. 13

(l) Comisiile de specialitate lucreazd in plen qi iau hotirdri cu votul majorititii membrilor lor.
(Art. 54 alin. 5 din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicati cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare)
(2) Votul in comisii este, de regulS, deschis. in anumite situalii, comisia poate hot6ri ca votul se

fie secret, stabilind de la caz la caz gi modalitatea de exprimare a acestuia. (Art. 25 din O.G. nr.

3512002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi functionare a consiliilor locale)
(3) Comisia poate invita si participe la gedinlele sale specialiqti din cadrul aparatului de

specialitate al primarului sau din afara acestuia, in special de la unitAlile aflate in subordinea
consiliului. Au dreptul sd participe la gedintele comisiei gi consilierii locali care au fdcut
propunerile ce stau la baza lucrlrilor comisiei (autorii proiectelor de hotdrAri, amendamente,
anchete). (Art. 16 alin. 2 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de

organizare gi funclionare a consiliilor locale)
(4) $edintele comisiei de specialitate sunt, de regul[, publice. Comisia poate invita 9i alte
persoane care s[ participe la dezbateri. (Art. 16 al. 3r din O.G. nr.3512002 pentru aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale)
(5) Persoanele prevazute la alin. (3) si (4) pot fi audiate in cadrul gedinlei comisiei, dar nu au

dreptul de a participa [a vot.
(6) Comisia poate hotari ca unele gedinle sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi s6 se

desfrqoare cu ugile inchise. (Art. l6 alin. 4 din O.G. nr. 3512002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale)

ART. 14

Comisiile de specialitate au urmdtoarele atribulii principale:
a) analizeazd gi avizeazd proiectele de hotlrAre din domeniul lor de activitate. (Art. 54 alin. 4 din
Legea nr. 21512001 a administratiei publice locale, republicatd cu modificirile 9i completdrile
ulterioare)
b) se pronunli asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare. (Art. l9 alin. I lit. b)
din O.G. nr. 3512002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 9i funclionare a

consiliilor locale)
c) intocmesc avize asupra proiectelor cie hotdrdri gi asupra problemelor analizale, pe care le
prezintd consiliului local. (Art. l9 alin. I lit. c) din O.G. t. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale)
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d) prop.ul 
.asocierea oragului cu alte unitdfi administrative-teritoriale, precum 9i cu agentieconomici intemi sau extemi, in.scopul. r.ealizdrii sau exploatdrii unor lucra.i de interes comun qi

efectueaza studii qi analize privind itabilirea legrturiroi de coraborare, .oop".ur" si ini.Ei.. uoragului cu localitdli din striinitate, propunandconsiliului local proiecte je t ot#a." in u..*
sens. (Art. 36 arin. 7 lit. a), b), c) din Legea nr. 2r5/200r u udo,inirt uli"i puuii."'ro.ur.,
republicati cu modific6rile gi completirile ultJrioare)
e) iniliazd qi coordoneazd studii, analize, ancheie administrative, prognoze orientative in
domeniile pentru care au fost constituite;
f) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin Regulamentul de organizare gi funclionare aConsiliului local al oragului Boldegti-scieni sau irisdrcineri date pri-n hotdr6ri ale consiliului
local, daci acestea au legaturd cu activitatea lor. (Art. 19 alin.2 din o.c. nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a consiriilor locale)

ART. I5
Ptegedintele comisiei de specialitate are umdtoarele atributii principale:
a) asigurd reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local 9i cu celelalte comisii;(Art' 20 alin. I din o'G. nr.3512002 pentru aprobarea Reguramentului-cadru de organizare 9ifunclionare a consiliilor locale)
b) convoacl gedinlele comisiei;
c) conduce gedinlele comisiei;
d) propune ca la lucrdrile comisiei sd participe gi alte persoane din afara acesteia, dacd apreciazd,
ce este necesar;
e) participl la lucrdrile celorralte comisii care examineazd probleme ce prezintd importanla
pentru comisia pe care o conduce;
f) sustine in sedinlele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) a^nun{d rezultatul votrrii pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei; '. .'.,

h) indeplineste orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiei privdale de lege; de
Regulamentul de organizare qi Functionare a Consiliului local al oragului eotaegti-icae'ni sa,stabilite de consiriul locar; (Art. 20 arin. 2 din o.G. nr. $)2ooz p"n* -up.u.r"u
Regulam_entu lu i-cadru de organizare qi funclionare a consiliilor locale)
r) asrguri menlinerea ordinii in gedinfele comisiei avand aceleagi drepturi ca qi pregedintele deqedinli, putdnd aplica sancliunite prevazute de art 57 alin. (l) iit. u-a ain rci"l "i. isitzoocprivind Statutul alegilor locali, republicatr cu modificirile gi complettrrile ulterioare gi deprezentul regulament- art.83 lit. a)-d).

ART. 16

Secretarul comisiei indeplinegte urmdtoarele atribu{ii principale:
a).efectueazd apelulnominal 9i line evidenla participarii la jedinle a membrilor comisiei; (Art. 2lalin. I din o.G. nr.35/2002 pentru aprobare; Reguiamenturui-.ud. d" orguniru." qi rrnilionur.
a consiliilor locale)
b) numrri voturile qi il informeazd.pe preqedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea
fi ecdrei hotirdri gi asupra rezultatului'votarii;
c) asiguri redactarea avizelor gi proceselor-verbale;
d) indeplinegte orice alte sarcini 

.prevdzute de Reguramentur de organizare gi Funclionare aConsiliului local al oraqului Boldlqti-scdeni sau iisarciniri stabilite de comisie sau de catre
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pregedinte. (Art.2l alin. 2 din o.G. nr.35t2OO2 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de

organizare gi func{ionare a consiliilor locale)

ART. 17

1i; Conrocureu sedinlelor comisiei se face de cltre pregedintele acesteia, cu cel putin trei zile

i'nuirt". 1ert. 22 din O.G. nr.35l2OO2 pentru aprobaiea Regulamentului-cadru de organizare 9i

funclionare a consiliilor locale)

iii Srain"u de zi se aprobi de comisie la propunerea pregedintelui. oricare dintre membrii

comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme'
(3) Particlparea membrilor comisiei la gedintele acesteia este obligatorie'

i;i 1; .JJ; absenld ta gedinla comiiiei de bazi, consilierului local in cauzd nu i se acordd

indemnizalia de 9edin16. Iiaci absenlete de la gedinlete pe comisii continue {ere a fi motivate,

p..i"ai"i"i. comisiei poate aplica sancliunile prevtrzute de Art. 57 si 58 din Legea nr.39312004,

prirind Statutul alegitor locali, republicattr cu modificirile 9i completdrile ulterioare.

ART. 18

S"ii"t.f. comisiilor de specialitate se desf69oar6, de reguli, inaintea fedintelor consiliului local'

atunci cdnd ordinea de zi a gedinlei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotdrAri asupra

c5rora i se solicita avizul. (Art.23 din o.G. nr. 33/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru

de organizare gi funclionare a consiliilor locale)

Proieitele de hotiirdre sunt repartizate comisiilor de specialitate de cdtre primar sau secretarul

localitalii.

ART. 19

(l) Pentru dezbaterea proiectelor de hotlrAre sau a celorlalte probleme repartizate comisiei,

iregedintele acesteia vadesemna un consilier care va face, in cadrul ;edin1ei, o scurta p{ezentare
'a pioblemei aflate pe ordinea de zi dac[ aceasta nu este prezentatd de iniliator. (Art. 24 alin' I

d; O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 9i funclionare a

consiliilor locale)

izi consiri"rur desemnat potrivit atin. (l) va redacta avizul comisiei pe baza amendamentelor qi a

piopun..ito, formulate de membrii acesteia care au fost aprobate cu majoritatea voturilor

ionsilierilor prezenii. (Art. 24 alin. 2 din o.G. nr. 3512002 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale)

iil nrir"fl" intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara. atat

amendamentele gi propunerile acceptate, cat gi cile respinse. (Art. 24 alin' 3 din O.G. ar. 35/2002

pentru aprobarea Regulamentului-cidru de organizare 9i funclionare a consiliilor locale)

ART.20
( I ) Lucrdrile gedinlelor comisiei se consemneaz5, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-

i,J.U"f. brpa in.h"i"r.u gedinlei, procesul-verbal va fi iemnat de cdtre pregedintele 9i. secretarul

"o.i.i"i. 
(n.t. ZO alin. I din Cj.G. nr. 3512002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de

organizare gi funclionare a consiliilor locale)

(2i pre*dintele poate incuviinla ca procesele-verbale ale sedinlelor sd fie consultate de alte

porouni interesa-te care nu au iarticipat la gedinla, cu.exceplia proceselor-verbale intocmite in

i"aint.f" ale cdror lucrdri s-au des{Egurat cu uqile inchise.(Art. 26 alin. 2 din O.G. nr.3512002

pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 9i funclionare a consiliilor locale)



ART.2I
Comisiile de specialitate sunt obligate si prezinte Consiliului local un raport anual de activitate,
care va fi fdcut public prin $ija secretarului localitdlii. (Arr. 50 alin. 3 din Legea nr.39312004
privind Statutul alegilor locali, republicatl cu modificdrile gi completirile ulterioare)

ART.22
(l) Consiliul local al oragului Boldeqti-Scdeni poate organiza, la propunerea consilierilor sau a
primarului, duptr caz, comisii speciale de analizd gi verificare, pe perioadi determinate. (Art. 54
alin. 7 din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicati cu modificdrile gi
completirile ulterioare)
(2) Componenla comisiei speciale de analiz[ qi verificare, obiectivele gi perioada de desfigurare
a activitetilor acesteia se stabilesc prin hotdrAre a Consiliului local al oragului Boldegti-ScIeni.
(3) Membrii comisiei aclioneaze in limitele stabilite prin hot[r6re.
(4) Fiecare comisie de analizl 9i verificare va prezenta Consiliului local, la termenul stabitit de
acesta, raportul intocmit in urma analizelor gi verificirilor efectuate.

SECTILINEA 4.
Alte dispozitii

ART.23
(l) Validarea alegerii primarului se face in termen de 20 de zile de la data desfdgurdrii alegerilor,
in camera de consiliu a Judecdtoriei Ploiegti, de cdtre un judecdtor desemnat de cdtre pregedintele
Judecdtoriei, dupd indeplinirea prevederilor art. 38 al. 1 Si lr din Legea nr. 334/2006 (Art. 58
alin. I din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicati cu modificArile si
complettrrile ulterioare)
(2) Rezultatul validdrii sau invaliddrii alegerii primarului se aduce la cunogtinta prefectului gi se
prezinlI in qedinla de constiluire a consiliului local sau, dupd caz, intr-o gedinld extiaordinari, de
cetre un judecdtor desemnat de pregedintele Judecltoriei. (Art. 59 alin. I din Legea nr.215l200l
a administratiei publice locale, republicatd cu modificlrile gi completirile ulterioare)
(3) In caz de invalidare a alegerii primarului, Guvemul, la propunerea prefectului, va stabili data
alegerilor. Acestea se organizeazl in termen de maximum 90 de zile de la data invaliddrii sau,
dupa caz, de la data ramAnerii definitive qi irevocabile a hotlr6rii judecdtoregti, in condiliile legii.
(Art. 59 alin. 2 din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd cu
modificdrile gi completlrile ulterioare)
(4) Daci procedura de validare a mandatului a fost finalizatd, primarul depune jurimdntul in fata
consiliului local (Art. 32 alin. 1 si 60 alin. I din Legea nr.2l5l200l a administraliei publice
locale, republicati cu modificlrile gi completlrile ulterioare)
(5) Primarul care refuzd sd depund juramdntul este considerat demisionat de drept. (Art. 60 alin.
2 din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd cu modificarile gi

completirile ulterioare)

ART.24
(l) Primarul participd la qedinlele consiliului Iocal qi are dreptul si igi exprime punctul de vedere
asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se
consemneazd, in mod obligatoriu, in procesul-verbal al gedin1ei. (Art.33 din O.G. nr.35/2002
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale)
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(2) Primarul va ocupa un loc distinct in sala de ;edin1e. Dacd la lucririle consiliului participa
prefectul judelului, pregedintele Consiliutui Judelean sau reprezentantii lor, acegtia vor ocupa, de
asemenea, un loc distinct. (Art. 32 alin. 2 9i 3 din O.G. nr. 3512002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare qi funclionare a consiliilor locale)

ART.25
Secretarul oragului Boldegti-Scdeni participi in mod obligatoriu la gedinlele consiliului local
(Art.34 alin. I din O.G. nr. 3512002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi

funclionare a consiliilor locale) gi are urmdtoarele atribulii principale privitoare la gedinlele
consiliului local:
a) asigurl indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, Ia cererea primarului sau a
cel putin unei treimi din numdrul consilierilor locali in funclie;
Convocarea consiliului local se face in scris, cu cel pulin cinci zile inaintea gedinlelor ordinare
sau cu cel pulin trei zile inainte de gedinlele extraordinare,
Odat6 cu notificarea convocdrii, sunt puse la dispozilie consilierilor locali materialele inscrise pe
ordinea de zi. (Art. 39 alin. 3 din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd
cu modifictuile gi completlrile ulterioare)
b) asiguri aducerea la cunogtinla locuitorilor oragului a ordinii de zi, prin afisare gi prin
publicarea pe pagina de internet a oragului; (Art. 39 alin. 6 din Legea nr. 21512001 a

administraliei publice locale, republicatd cu modificdrile gi completlrile ulterioare)
c) asigurd efectuarea lucrlrilor de secretariat,
d) pregiteqte lucririle supuse dezbaterii consiliului local gi comisiilor de specialitate ale acestuia;
(Art. 117 lit. (g) din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd cu
modificdrile gi completdrile ulterioare)
e) avizeazi, pentru legalitate, hotdrArile consiliului local; (Art. I l7 lit. a) din Legea nr.215/2001
a administraliei publice locale, republicatd cu modific6rile gi completdrile ulterioare)
l) efectueazd apelul nominal 9i line evidenla participdrii la gedinte a consilierilor locali
g) numird voturile gi consemneaze rezultatul vot[rii, pe care il prezintd pregedintelui de gedinJ6;

h) informeazd pe pregedintele de gedinltr cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecdrei
hotdr6ri a consiliului local;
i) asigurd intocmirea stenogramei sau a procesului-verbal al gedinlelor consiliului local;
j) la inceputul fieclrei gedinle, secretarul localit5lii supune spre aprobare procesul-verbal al
qedintei anterioare;
k) asigurd intocmirea dosarelor de qedinli, legarea, numerotarea paginilor, semnarea gi

gtampilarea acestora,
l) urmdregte ca la deliberarea gi adoptarea unor hotiriri ale consiliului local sd nu ia parte
consilierul local care, fie personal, fie prin sog, solie, afini sau rude p6nd la gradul al IVlea
inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusi dezbaterilor consiliului locat. il
informeazl pe preqedintele de gedinld cu privire la asemenea situalii gi face cunoscut faptul cd
hotdr6rile adoptate de consiliul local cu incf,lcarea dispoziliilor alin. (l) lit. l) din prezentul
regulament sunt, potrivit legii, nule de drept.
Nulitatea se constati de citre instanla de contencios administrativ. Acliunea poate fi introdusd de
orice persoanE interesatd. (Art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 a administraliei publice locale,
republicatd cu modificirile gi completlrile ulterioare)
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m) prezintd in fala consiliului local punctul sdu de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte
de hotrrare sau a artor misuri supuse deliberrrii consiliului; daca Jste 

"-rr,--."'n 
ra ,a

contrasemneze hotirArile pe care le consideri ilegale;
n) contrasemneazi, in condiliile legii gi ale prezentului regulament, hotdrarile consiliului local pe
care le considerd legale;
o) 

.poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a gedinFlor
ordinare ale consiliului local;
p) acordi consilierilor locali asistenld qi sprijin de specialitate in desfdgurarea activitiilii, inclusiv
la redactarea proiectelor de hotdrdre sau ia definitivarea celor discutate gi aprobate de consiliu.
Asemenea obliga[ii revin gi aparatului de specialitate al primarului.
r) asigurd transparenle gi comunicarea 

-cdtre 
autoritalile, instituliile publice gi persoanele

interesate.. a hotdrarilor adoptate, in condiliile Legii nr. 544120fi privind liberui acces la
rnrormatrfre de interes public. (Art. l l7 lit. e) din Legea nr.2r5/200r a administrafiei publice
Iocale, republicatd cu modificlrile gi complettrrile ulteriloare)
s) indeplinegte orice alte atribulii stabiliti de lege, de prezentul regulament sau insarcindri date
de consiliul local privitoare la buna organizare sidesf6qurare a gediriteror de consiliu.

ArRrB Urr r LE r, . *Aif*o^t$tJ t o*r, r,rru Lo cAL

SECTIUNEA I.
Atributiile consiliului local

ART.26
(l) Consiliul local are iniliativr qi hotirSgre. in condiliile legii, in toare problemele de interes
local, cu exceplia celor care sunt date prin Iege in competenla altor autoritdli ale.'administrali'ei
publice locale sau centrale,
(2) Consiliul local exercitd urmdtoarele categorii de atributii:
a) atribulii privind organizarea gi funclionarea aparatuiui de specialitate al primarurui, are
instituliilor. 9i serviciilor publice de interes locai gi ale socieielilo, 

"o111"."iu1" 9i ..giito.
autonome de interes local;
b) arribugii privind dezvoltarea economico-socialtr 9i de mediu
municipiului;
c) alribulii privind administrarea domeniului public  i privat
municipiului;
d) atribulii privind gestionarea serviciilor furnizate cetre cetAleni;
e).alributii privind cooperarea interinstitulional6 pe plan intem gi extern.
(3) In exercitarea atribujiilor previzute la alin. (2) lii. a), consiliul local:
a) aprobd statutul oragului, precum gi regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului
local;
b) aprob6, in.condiliile legii, la. propunerea primarului, infiinlarea, organizarea gi statut de funclii
ale aparatului de specialitate al.primarului, ale instituliilor gi serviciilor publice de interes local,
precum qi reorganizarea ti statul de funclii ale regiilor autonome de inter;s local;

a comunei, oragului sau

al comunei, oraqului sau
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c) exercita, in numele unitalii administrativ-teritoriale, toate drepturile qi obligadile

"lr.rfrnrato*" 
participaliilor delinute la societrli comerciale sau regii autonome, in condiliile

legii.

14j in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a)'aproba, la propunerla primarului, bugetul local, viririle de credite, modul de utilizare a

rezervei bugetare gi contul de incheiere a exerciliului bugetar;

bfaproba, iu propun"r.u primarului, contractarea gi/sau garantarea imprumuturilor, precum 9i

contractarla de d'atorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitiilii

administrativ-teritoriale, in condiliile legii;
c) stabilegte gi aprobl impozitele gi ta.xele locale, in condiliile legii;

Ol 
"p.Ui, 

iu propun...u primarului, documentaiiile tehnico-economice pentru lucr[rile de

investilii de interes local, in condiliile legii;
e; aproUa strategiile privind dezvoltareJeconomica, sociali 9i de mediu a unitetii administrativ-

teritoriale;
f) asigurd realizarea lucrdrilor gi ia mdsurile necesare implementdrii 9i conformlrii cu prevederile

angaj-amentelor asumate in procesul de integrare europeanl in domeniul protectiei mediului 9i

soinodiririi aoelor Dentru serviciile fumizate cetilenilor.

[5) tn.*"r"it*"u atiibu;iilor prevezute la alin' (2) lit. c), consiliul local:

a)'hotaraqte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publicn a

comunei,'oragului sau municipiului, dupi caz, precum 9i a serviciilor publice de interes local, in

condiliile tegii;
U) hoiaraSte vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privat[ a oragului, in

condiliile legii;
c) avizeazaiau aprob6, in condiliite legii, documentaliile de amenajare a teritoriului 9i urbanism

ale localit6lilor;
d) atribuie sau schimbl, in condiliile legii, denumiri de strdzi, de piete 9i de obiective de interes

public local.

161 in exercitarea atribuliilor prevezute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigura, potrivit competenlelor sale gi in condiliile legii, cadrul necesar pentru fumizarea

serviciilor publice de interes local privind:
I . educalia;
2. serviciile sociale pentru proteclia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vArstnice,

a familiei gi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociali;

3. senatatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea public[;
8. situaliile de urgenp;
9. proteclia 9i refacerea mediului;
10. conservarea, restaurarea gi punerea in valoare a monumentelor istorice 9i de arhitecturl, a

parcurilor si grddinilor Publice;
I 1. dezvoltarea urbanh;
I 2. evidenla persoanelor;
13. podurile qi drumurile Publice;

16



14. serviciile comunitare de utilitate pubrici: alimentare cu apa, gaz naturar., canarizare,
salubrizare, energie termicd, iluminat public Ai transport publi. lo.a[ jupi car;
15. serviciile de urgenlE 9i de prim ajutor;
I 6. activitAlile de administralie social-comunitard;
l7' locuinlele sociale gi celelalte unitdli locative aflate in proprietatea unitiilii administrativ-
teritoriale sau in administrarea sa;
l8' punerea in valoare, in interesul comunitalii locale, a resurselor naturale de pe raza unitdlii
administrativ+eritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) hotir[$te acordarea unor sporuri gi altor facilitnli, potrivit legii, personalului sanitar gi
didactic;
c) sprijinl, in condiliile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informrri gi 

.rapoarte de la priml, viceprimar qi de la gefii organismelor
prcstatoare de servicii publice 9i de utilitate publicd de interei local;
e) aproba construirea locuinlelor sociale, iriteriile pentru repartizarea locuinlelor sociale qi autilit4ilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
f) poate solicita informdri gi rapoarte.specifice de la primar gi de Ia qefii organismelor prestatoare
de servicii publice 9i de utilitate public6 de interes lotal.
(7) In exercitarea atributiilor prevdzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotdra$e, in condiliile legii,.cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romdne sau straine,
in vederea finanidrii 9i realiztrrii in comun a unor acfiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes
public local;
b) hotdrdgte, in condiliile legii, infrIlirea oragului cu unitlli administrativ{eritoriale din alte g6ri;
c) hot6re$te, in__conditiile legii, cooperarea sau asocierea-cu alte uniteli administrativ-teritoriale
din pri sau din strainetate, precum gi aderarea la asocialii nalionale gi inte.nulionate at.
autoritdlilor administratiei publice locale, in vederea promovarli unoi interesl comuni,, i.

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romAne sau strdine cu merite deosebite titlul
de ceti[ean de onoare al comunei,. oragurui sau municipiului, in baza unri."gutao,"nipioprrr.
Prin acest regulament se stabilesc ai condiliile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local indeplinegte orice alte airibugi staUitite prin lege.

SECTILTNEA 2
Dispozilii privind participarea la procesur de eraborare a proiectelor de hotdrdre

ART.27
(l) consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prerungit, prin lege organicd,
in caz de rizboi sau catastrolE.
(2) Consiliul local igi exercitd mandatul de Ia data constituirii p6n6 la data declardrii ca legal
constituit a consiliului nou-ales.

ART.28
(l) Consi.liul local_se intrunegte in gedinle ordinare, lunar, la convocarea primarului.
(2).consiliul local se poate intruni gi in gedinle extraordinare, la cereiea primarului sau a cel
pulin unei treimi din numirul membrilor consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face in scris, prin intermediul secretarului oraqului, cu cel
putin 5 zile inainte gedinlelor ordinare sau cu cel pulin 3 zile inainte de gedinlele .itruordinu.".
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Odat6 cu notificarea convocdrii, sunt puse la dispozilie consilierilor locali materialele inscrise pe

ordinea de zi.
(4) in caz de forti gi de maximd urgenle pentru rezolvarea intereselor locuitorilor oraSului

convocarea consitiului local se poate face de indatA.

(5) in invitalia la gedintl se vor preciza data, ora, locul desfBgur[rii 9i ordinea de zi a acesteia.

iOj O.dir"u'de zi a gidinlei consiliului local se aduce la cunogtinli locuitorilor oraqului prin

mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(7) La inceputui fiecdrei gedin[e, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al gedintei

anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, in cadrul gedin1ei, str conteste conlinutul procesului-

verbal gi s6 ceartr mentionarea exacte a opiniilor exprimate in $edinla anterioare'

ART.29
(l) Proiectete de hotdrare pot fi propuse de consilierii locali, de primar, viceprimar_sau de.cetre

cetaleni. Redactarea proieitelor ie face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului localitelii

gi ai compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. (Art. 45 alin. 6 din

Legea nr.2l5l200l a administraliei publice locale, republicatl cu modificirile 9i completirile

ulterioare)

ART.30
(1) Proiectele de hotdrdri gi celelalte probleme asupra cerora urmeazd si se delibereze se inscriu

pe ordinea de zi numai dac6 sunt iniolite de avizul comisiilor de specialitate cdrora le-au fost

iransmise in acest scop gi, dupd caz, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului

propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se intocmeqte 9i se depune la

secietarul unitelii administrativ-teritoriale, inainte de intocmirea avizului de c6tre comisia de

specialitate, spre a fi avut in vedere de cdtre aceastd comisie'

1i; froiectele de hotlrdri, inscrise pe ordinea de zi a gedinlei ordinare a consiliului local, nu pot

ii dezbltute dace nu sunt insotite dL raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de

specialitate al primarului, raport care este elaborat in termen de 30 de zile de la inregistrarea

pioiectului, precum gi de raportul comisiei de specialitate a consiliului. (Art. 44 alin. I din Legea

nr. 21512061 a administraliei publice tocale, republicati cu modificdrile qi completirile

ulterioare).
(3) Proiectele de hotArare iniliate de c6tre consilierii locali vor fi insolite de o expunerede motive

gi vor fi trimise compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate a[ primarului, in vederea

intocmirii referatului de specialitate. Nominilizarea compartimentelor carora li se trimit

materialele spre analizd se face de cdtre primar impreuna cu secretarul oragului. (Art' 44 alin 2

din O.G. n . ZSIZOOZ pentru aprobarea Regulamentului-cadru de otganizarc 9i funclionare a

consiliilor locale)
(3) proiectele di hotirdre vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnici legislativi,

iespectAndu-se, de asemenea, 9i normele academice in vigoare privind ortografia'
(4)^in preambulul proiectului de hotarare va fi menlionat referatul compartimentului aparatului

de specialitate al primarului 9i al iniliatorului.

ART.3I
(l) Pentru asigurarea transparenlei decizionale, primarul oragului desemneazd, o persoani din

cadrul aparatului sdu de specialitate responsabili pentru relalia cu societatea civili, persoanl care

primegte propunerile, sugestiile 9i opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de



hotarare ce urmeaze a fi inscrise pe ordinea de zi a gedinlelor de consiriu. (Art. 7 alin. 7 dinL^egea nr' 52/2003 privind transparenla decizional. in aiministralia pubii;r,;d;ii";6"(2) Persoana desemnata de citre piimar pentru relalia cu societatea civila are urmrtoareleatribulii:
a) sr publice un anunt referitor la proiectele de hotirdre cu caracter normativ care urmeaza a fidiscutate in sedinJa consiliului locir, pe site-ut consitiutui local, s6-l afigeze la sediul acestuia,

l:Lli ro:,il accesibir publicului qi sdJ transmite.ai." .urr-r"aia locala cu 30 de zilerucraroare tnatnte de supunerea spre analizd, avizare gi adoptare.
Anuntul va cuprinde:
-data afigdrii;
-o. noti de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitateaadopt,rii actului normativ p.opri,.un studiu de impact gi/sau de fezabiritate, dipa caz, 

"--
-textul complet al proiectului actului respectiv, precum'gi termenur-rimita, locul qi modalitatea incare. cei interesali pot trimite.in scris-propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandareprivind proiectul de act normativ
(Art' 7 alin' I si 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenJa decizionali in administraliapublic6, republicat6)

b) sd transmitr proiectele de hotdr6re tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primireaacestor informalii;
c) sd primeascd propunerile, sugestiile gi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul dehotdrdre propus in termen de l0 zire cajendaristice a.-tu iruti"u..u anunluiui; rart i rji". + ar"Legea nr. 5212003 privind transparenla decizionarl in administralia pubtici) ' ' , """
d) str primeasctr soliciterile asocialiilor legal consituite sau a altor urtorituli publice cu privire laorganizarea unor dezbateri pubrice 9i sa pubrice un anun! referitor la data ii'locui una""u.r"urasE fie organizate intdlnirea; (Art. 7 alin. 6 si 7 din Legea nr. 5212003 pri'.indr transparenladecizionald in administralia publici) .i;

e) difuzarea anunfului privind qedinta publicr a consiliului local gi invitarea sjilcial6 a unorpersoane la gedinld.
(3) Anuntul referitor Ia eraborarea unui proiect de hotdrdre cu rerevante asupra mediurui deafaceri este transmis de cdtre ini;iator asocialiilor ae afaceii gi altor asociaJii legal constituite, pedomenii specifice de activitate, in termenui prevezui i" iii. 

"1. 
(Art. 7 arin."3 ai, ,"g.u n..52/2003 privind transparenla decizionali in administralia publici)

ART.32
(l) Dacd nu s-a solicitat dezbaterea publici, proiectere de hotdriire, impreund cu observafiile gipropunerile. formulate de persoanere interesaie, sunt transmise compaiimentero. Jl ,"rJn ,r"
:?Tt.'l'i de specialitate ar primarurui pentru a se pronunra in regaiurd cu aceste iecomanaari(definitivare.1.

ART. 33
(l) in cazul in care o asocialie legal constituiu sau o altd autoritate public6 soliciti in scrisotganizatea unei intalniri in care sise dezbatd public p.i..trr de hotdrare, consiliul local esteobligat sd 

191unic_e cu cer pulin trei zire. inainte data gi rocur una. ,.r.uJ u n 
-ffiiruta

aceasti int6lnire. consiriur locar va anariza roate recomandarire referitoare ru frof"trr a.hotdrdre in disculie. (Art. 7 arin. l2 din Legea nr. 52/200i privind transparenla a,i.irl"""ra i,administralia publica)
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(2) La dezbaterea publicd va participa obligatoriu iniliatorul proiectului, dar 9i specialigti din

ap"ratU ae specialiiate al primarului, care au redactat referatul de specialitate'

iii o.ru"* ., p.opun.ril", trg"iit. 9i opiniile participantitor se consemneazi in procesul-

verbal al gedinlei 9i se inregistrezzA cu mijloace tehlice' - -.

i+j-pr"p,ir.rifl, se transmlt in s"ris 
"omitiilor 

de specialitate ale consiliului local 9i vor fi

lJrbetri", impreund cu proiectul de hottrrAre al initiatorului, in conditiile 9i cu respectarea

preuederiior Regulamentului de organizare 9i funclionare a consiliului local'

iii proprn"rit. ixprimate in cadrul dezbaterilor publice au caracter de recomandare.

ioj e"tiritut.u de avizare a proiectelor de hotirhre este in competenla exclusivi a comisiilor de

,pi,"f"fft.", iar activitatea de adoptare a hot6ririlor este de iompetenla exclusiv6 a plenului

consiliului local.

ART.34
in.-ut ..gt"r"n6rii unor situalii de fortd majortr sau de urgenl[ care, din cauza circumstantelor

e*..p1ioni", impun adoptarea de solulii imeiiate, in vederea evitlrii unei $ave ating€ri aduse

i"i.ilirfri prUrii, proieciele de hot6r6re sunt supuse adoptirii in procedura de urgenle, in sedinle

extraordinare sau de indatl, conform reglemen[arilor in vigoare. (Art. 39 alin. 2 si 4 din Legea

itStiOOt a administratiei publice localeiepublicatl cu modifictrrile 9i complet6rile ulterioare)

ART.35
iil prole"t.t" de hot[rdre sunt inscrise pe ordinea de zi a gedinlelor, prin menlionarea titlului 9i a

iniliatorului acestora. ^: -._ :-r.
iij troiectete de hot6rdre sunt aduse la cunoslinta consilierilor locali de indat6, cu indicarea

iomisiilor cdrora le-au fost transmise ,pre uni"ur. 9i cu invitalia de a formula 9i depune

amendamente.

ilj Op.r"fir"if" prcvdzute la alin. (2) se realizeazd prin grija secretarului oragului. (Art.45 alin'

i,'Z ri : Ain O.C. nr. 35l2OO2 pentru aprobarea Rigulamentului-cadru de organizare 5i

funclionare a consiliilor locale)

ART.36
iil r.oi""t"t" a" hotirAre gi celelalte materiale sunt transmise spre dezbatere 9i avizare comisiilor

Ie specialitate ale consiliuiui local, precum $i compafiimentelor de resort din cadrul aparatului de

,p""'iutitut" al primarului, in vederea intocmiiii raportului. Nominalizarea comisiilor 9i

"'".p"ni**t"f". 
cirora li se trimit materiale spre analiz6 se face de cdtre primar, impreuni cu

secretarul oragului.

iii i"iri"t".ri proiectului sau al altor propuneri le p_oate- retrage sau poate renunla, in orice

,or"n,, la suslinerea lor. (Art 46 iin. I si 3 din O'G' nr' 35/2002 pentru aprobarea

Regulamentului-iadru de organizare gi funclionare a consiliilor locale)

ART.37
trl brpa examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local

iniocmeste un aviz cu piivire la adopta.ea suu, dupd caz, la respingerea proiectului ori propunerii

examinate. Dacd se propune adoptarea proiectului, pot fi formulate amendamente'

(2) Avizul se transmite ,."r"*i,lui oraqului, care'va Iua misurile corespunzitoare difuz[rii lui

.alr.-pri.ur 9i c6tre consilierii locali, cil mai tarziu odata cu invitalia pentru sedin!6. (Art' 47
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alin' I si 2 din o.G. nr. 3512002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare qi
funclionare a consiliilor locale)

ART.38
Proiectele de hotdrAre qi celelalte propuneri, insolite de referatul compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarului, de avizul comisiei de specialitate 9i de recomanddrile
persoane.lor interesate cu privire la proiectele de hotlrdri, se inscriu pe ordinea de zi gi se supun
dezbaterii ;i votului consiliului in prima gedin!6 ordinari a acestuia. (Art 4g din o.G. nr. 3512002
pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi funclionare a consiliilor Iocale)

SECTIUNEA 3.
Dispozilii referitoare la inilierea proiectelor de hotdr6re de cetre cetdleni

ART.39
(l) cetdlenii pot propune consiliului local, spre dezbatere $i adoptare, proiecte de hot6r6re. (Art.
109 alin. I din Legea nr.215l2O0l a administraliei publice locaie, republicata cu modifictrrile gi
completirile ulterioare)
(2) Promovarea unui proiect de hotIrdre poate fi iniliati de unul sau de mai mulli ceteleni cu
drept de vot, dac[ acesta este suslinut prin semnrturi de cel putin 5% din populatia cu diept de
vot a oragului Boldegti-Scdeni. (Art. 109 alin. 2 din Legea nr. 2l5l2ool a administialiei publice
locale, republicatl cu modific6rile gi completErile ulterioare)

ART.40
(l) Iniliatorii depun la secretarul oragului forma propusd pentru proiectul de hotdrare. proiectul
va fi afiqat spre informare publici prin grija secretarului. (Art. I ld alin. I din Legea nr. zl5/2ool
a administrafiei publice locale, republicat6 cu modificdrile gi completrrile ulterioare)
(2) Iniliatorii asigurd intocmirea listelor de suslinatori pe formulare puse la'ilispozilie de
secretarul localitdlii. (Art. I l0 alin. 2 din Legea nr. 2l5l2OO1 a adminiitraliei publice locale,
republicati cu modificlrile 9i complettrrile ulterioare)
(3) Listele de suslinatori vor cuprinde numele, prenumele gi domiciliul, seria qi numlrul actului
de identitate gi semndturile suslindtorilor. (Art. ll0 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a
administraliei publice locate, republicatd cu modificirile gi complettrrile ulteiioare)
(4) Listele de suslinatori pot fi semnate numai de cetarenii cu d."pt de vot care au domiciliul pe
raza oragului Boldegti-Scdeni. (Art. I l0 alin. 4 din Legea nr. 215/2OOl a administraliei publice
locale, republicatl cu modificdrile gi complet6rile ulterioare)

ART.41
Dup[ depunerea documentaliei qi verificarea acesteia de cAtre secretarul localitiJii, proiectul de
hotdrdre va urma procedurile prevdzute in Sec{iunea I din capitolul III ile prezentului
Regulament. (Art. I I I din Legea nr. zl5l2o0l a administraliei publice locale, republicate cu
modificdrile qi completdrile ulterioare)
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SECTIUNEA 4
Dispozilii privind desfdgurarea gedinlelor qi participarea la procesul de luare a deciziilor

ART.42
(l) Ordinea de zi a gedinlelor consiliului local cuprinde proiecte de hotnrari, rapoarte ale

comisiilor de specialitate, rapoarte sau informdri ale conducitorilor unitililor subordonate sau

care se afld sub autoritatea consiliului, declaratii politice, intreblri, interpeldri, Petilii sau alte

probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este inscrisa in cuprinsul invitaliei

de gedinp transmisd consilierilor locali gi se aduce la cunostinla locuitorilor oraqului prin mass-

media locale, prin publicarea pe pagina de intemet a oragului sau prin orice alt mijloc de

pubticitate. (Art. 3t alin. I din o.c. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de

organizare gi funclionare a consiliilor locale)

12j Ordinea de zi a Sedinlelor se aprobE de c6tre consiliul local, la propunerea primarului sau a

cel pulin unei treimi din numdrul consilierilor locali (in functie de felul gedintei - ordinarl sau

extraordinar6), care au cerut intrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face

numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amAnate pdnl la gedinta urmetoare, 9i numai cu

votul majorit6iii consilierilor locali prezenli. Scoaterea unui proiect de hotirdre de pe proiectul

ordinii de zi ie face numai cu acordul iniliatorului sau dacd acesta nu indeplinegte condiliile
prevezute laart.44 din Legea nr.2l5l200l a administraliei publice locale.

fn cazul neaproberii ordi;ii de zi, in condiliile prevezute mai sus, nu se acordd indemnizalia

cuvenitd coniilierilor locali pentru gedinla respectivn. (Art. 43 alin. I si 2 din Legea nr. 215/2001

a administraliei publice locale).

ART.43
(l) gedinlele consiliului local se desf6goard legal in prezenla majoritalii consilierilor locali in

func1ie.
(2) Consilierii locali sunt obligali sn fie prezenii la lucrlrile consiliului.
(3) Consitierul local care nu poate lua parte la gedinla este obligat sE aducd la cunogtinle acest

lucru presedintelui de gedinlS sau secretarului localitelii.

ART.44
( I ) Dezbaterea problemelor se face de reguli in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea

de zi aprobati.
Dezbaierea este precedatd de prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare sau a problemei

inscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniliatorul. Apoi se di cuvAntul pregedinlilor comisiilor

de speciititate care au intocmit avize gi, dacd este cazul, gefului compartimentului care a intocmit

raportul
(2) Consilierii locali vor pa(icipa [a dezbateri in ordinea inscrierii la cuv6nt 9i se vor limita la

iuslinerea punctelor de vedere sau a amendamentelor formulate in scris, in timpul lucr[rilor
plenului. Asupra proiectelor de hotirAri pot fi formulate amendamente de fond sau de redactare.

irreqedintele de qiainp are dreptul sd limiteze durata lulrilor de cuvdnt, in func1ie de obiectul

dezLaterii. in acist scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecirui
vorbitor, precum gi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul local este obligat ca, in

cuvdntul ieu, se se refere exclusiv la problema care formeazl obiectul dezbaterii. Pregedintele de

gedinla va urmdri ca prczenla la dezbateri sa se fac5 cu participarea tuturor grupurilor de
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consilieri locali. in cazul unor probleme deosebite, se va aloca un anumit timp fiecarui grup de
consilieri locali, in func{ie de mtrrimea acestuia.
(3) Persoana care prezidezl gedinJa publici oleri invitalilor gi persoanelor care participa din
proprie iniliativd posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi, cu
acordul consiliului local, aceste puncte de vedere avind valoare de recomandare,
(4) Prepedintele de gedinll are dreptul sd limiteze durata ludrilor de cuv6nt.

ART.45
(l) Pregedintele de gedintl va permite oricAnd unui consilier sE rdspundd unei probleme de ordin
personal sau atunci cAnd a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile atin. (l) se aplic[ gi in cazul in care se cere cuvintul in probleme privitoare la
regulament.

ART.46
Pregedintele de gedin@ sau reprezentantul oricdrui grup de consilieri locali poate propune
incheierea dezbaterilor asupra unei probleme puse in discutie in consiliu. Propunerea de
incheiere a dezbaterilor se supune votului. Discugiile vor fi sistate dacd propunerea a fost
acceptate de majoritatea consilierilor locali prezenli.

ART.47
Este interzisd proferarea de insulte sau calomnii de cltre consilierii locati sau de c6tre persoanele
care asistl la gedinfd, precum gi dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sald.

ART.48
(l) Persoanele care asistd la gedintele publice, invitate sau din proprie iniliativ[, trebuie sl
respecte solemnitatea sedinlei qi Regulamentul de organizare gi functionare a consiliului local si
si aibl o linutd decenttr 9i un comportament adecvat. in cazul in care preqedintele de gedinld
constate ce o persoand a incdlcat regulamentul, va dispune averlizarea gi, in caz de
neconformare, evacuarea acesteia.
(2) in cazul consilierilor locali care incalcd regulamentul, pregedintele de gedinl6 poate aplica
sancliunile prevezute de lege. (Art. 58 si 59 din Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor
locali, republicatd cu modificirile gi completdrile ulterioare)

ART.49
Asupra proiectelor de hotdrire au loc dezbateri generale gi pe articole, consilierii locali putAnd
formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului
consiliului in ordinea formuldrii lor, Dacd s-a adoptat unul dintre amendamentele concurente,
celelate se socotesc respinse fEri a se mai supune votului.

ART. 50
Dacd in urma dezbaterilor din gedinla consiliului local se impun modificdri de fond in conlinutul
proiectului, pregedintele de gedin1[ poate ho6ri retrimiterea proiectului pentru reexaminare cetre
comisie sau catre compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv referatul.
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ART.5I
$edintele consiliului local se desfagoare cu respectarea prevederilor art. 4l si 42 din Legea nr.

21512001a administraliei publice locale, republicatd cu modificlrile 9i completiirile ulterioare.

ART.52
Adoptarea hotirdrilor line de competenla exclusivi a consiliului local.

ART.53
Procesul-verbal al gedintei publice va fi afiqat la sediul Consiliului local 9i publicat pe site-ul
instituliei, in termen de trei zile de la terminarea gedinlei. (Art. 42 alin. 7 din Legea nr. 215/2001
a administraliei publice locale, republicatii cu modificdrile gi completdrile ulterioare)

ART.54
(l) Persoana responsabili pentru relalia cu societatea civiltr va intocmi gi va face public un raport
anual privind transparenla decizionali, dupi luarea la cunogtinti de cdtre consiliul local, raport
care va cuprinde urm[toarele elemente:
- numIrul total al recomandlrilor primite;
- numirul total al recomandirilor incluse in proiectele de hotdrAre;
- numdrul participanlilor la gedinlele publice;
- numtrrul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotdrAre;
-cazurile in care consiliul local a fost aclionat injustilie pentru nerespectarea prevederilor Legii
nr. 52/2003 privind transparenla decizionaltr in administralia publicd;
- evaluarea proprie a parteneriatului cu cetd{enii qi asociatiile legal constituite ale acestora;
- numtrrul gedinJelor care nu au fost publice $i motivalia restriclionarii accesului.
(2) Raportul anual privind transparenla decizionali va fi fEcut public prin afiqare la sediul
propriu intr-un spaliu accesibil publicului sau prin prezentare in gedintd publice. (Art. 13 din
Legea nr. 5212003 privind transparenla decizionall in administralia public6, republicat6)

SECTIT'NEA 5.

Procedura de vot (art. 46 alin. 4 din Legea nr. 215/2001a administraliei publice locale)

ART.55
(l) Votul consilierilor locali este individual qi nu poate fi delegat. Acesta poate fi deschis sau

secret.
(2) Votul deschis se exprimi public prin ridicarea mAinii sau prin apel nominal. De regull, in
cadrul consiliului local al oragului Boldegti-Scieni votul se expriml deschis, prin ridicarea
mdinii.
(3) Consiliul local hotirdgte, la propunerea pregedintelui de qedinfS, ce modalitate de vot se va

folosi, in afard de cazul in care, prin lege sau regulament, se stabileste o anumita procedurd de

vot.
(4) Hotirdrile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate intotdeauna prin vot
secret, cu excepliile previzute de lege. (Art. 45 atin. 5 din Legea nr.2l5l20Ol a administraliei
publice locale)
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ART.56
(l) Votarea prin apel nominal se desfagoarr in modul urmetor: preqedintele de gedinld explic6
obiectul votrrii gi sensul cuvintelor "pentru" gi "contra". Secretarul oragului va da citire numelui
gi prenumelui fiectrrui consilier local, in ordine alfabeticd. Consilierul local nominalizat pronunp
cuvAntul "pentru" sau "contra,,, in func1ie de opliunea sa.
(2) Dupd epuizarea listei, votul se repeta prin citirea din nou a numelui gi prenumelui
consilierilor locali care au lipsit la primul tur.

ART. 57
(l) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clari gi precistr, fErE echivoc Ai frrI putinld de interpretdri
diferite- Pentru exprimarea opliunii se va folosi, de regultr, bifarea ciirl.i "au', .uu ,,nr,,.
(3) Buletinele de vot se introduc intr-o um6, iar li numdrarea voturilor nu se iau in calcul
buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clard a consilierului local (nu a fost facutd
nicio opliune sau au fost bifate ambele variante prevezute la alin. (2).

ART.58
(l) in exercitarea atribuliilor ce ii revin, consiliul local adopt[ hotIr6ri, cu votul majoritelii
membrilor prezenli, in afartr de cazurile in care legea sau- Regulamentul de organtare 9i
funclionare a consiliului local cere o altr majoritate. 1art. +s alinl t din Legea nr. itstzoot u
administratiei publice locale, republicatd cu modificErile gi completdrile ulterio-are)
(2) Se adopte cu votul majoritatii consilierilor locali in funcfie urmdtoareie hotdrari ale
consiliului local:
a) hotirArile privind bugetul local;
b) hotir6rile privind contractarea de imprumuturi, in condiliile legii; i i
c) hotlr6rile prin care se stabilesc impozite gi taxe locale; '",..

d) hotirdrile privind participarea Ia programe de dezvoltare jude{ean6, regionald, 2bnal6 sau de
cooperare transfrontalierl;
e) hotdrdrile privind organizarea gi dezvoltarea urbanistic6 a localitalii qi amenajarea teritoriului;
f) hotdrarile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritali pubiice, cu persoane juridice
romdne sau striine. (Art. 45 alin.2 din Legea nr. zl5l2ool a admin-istraliei publice localei
(3) Hotdrdrile privind patrimoniul se adoptd cu votul a douii treimi din numarul total al
consilierilor locali in funclie. (Art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administra[iei publice
locale)
(4) Daca bugetul local nu poate fi adoptat duptr doud gedinle consecutive, care vor avea loc Ia un
interval de cel mult gapte zile, activitatea se va desfdgura pe baza bugetului anului precedent p6n5
la adoptarea noului buget, dar nu mai tArziu de 45 de zili de la data publicdrii legii tiugetului de
stat in Monitorul oficial al Romdniei, partea I. (Art.45 alin.4 din Legea nr. zlstzool a
administraliei publice locale)
(5) Pentru adoptarea hotlrdrilor este necesare pre zenla a cel puJin jumitate plus unul din numirul
consilierilor locali in funclie.
(6) Ablinerile se contabilizeazi la voturile ,,contra',.

(7) Dacd in sala de gedinte nu este intrunit cvorumul legal, pregedintele de qedinta amena votarea
p6nd la intrunirea acestuia.
(8) consilierii au dreptul sd solicite ca in procesul-verbal de gedinla sd se consemneze expres
modul in care au votat.
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ART.59
Consilierii locali au dreptul ca, in cadrul $edinlei, sA conteste conlinutul procesului-verbal 9i sd

ceard menJionarea exacte a opiniilor exprimate in sedinla anterioarE. (Art. 42 alin.5 din Legea nr.

21512001 a administraJiei publice locale)

ART.60
Proiectele de hotlrAre sau amendamentele respinse de consiliul local nu pot fi readuse in
dezbaterea acestuia in cursul aceleiagi gedin1e.

CAPITOLUL IV
iNTN.ESAPJ, INTERPELARI, PETITII $I INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

ART.6I
(l) Consitierii locali pot adresa intrebdri primarului, viceprimarului, secretarului localitAlii,

precum gi gefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor 9i

unitalilor subordonate.
(2) Prin intrebare se soliciti informalii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei intrebati vor rispunde, de reguld, imediat sau, dac6 nu este posibil, la urmatoarea gedinti

a consiliului local. (Art. 60 din o.G. nr.3512002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de

organizare gi funcJionare a consiliilor locale)

ART.62
Interpelarea constd intr-o cerere prin care se solicitd explicalii in legaturi cu un fapt cunoscut.

Cel interpetat are obligalia de a rlspunde in scris, pdnd [a urmdtoarea gedin16 a.consiliului local,

sau verbal, la proxima gedinp, potrivit soliciterii autorului interpelerii.

ART,63
(l) Consilierii locali pot solicita informaliile necesare exercitdrii mandatului, iar compartimentul,

serviciul sau unitatea vizate sunt obligate si i le fumizeze astfel:

a) imediat, in cazul informaliei verbale, daci acest lucru este posibil;
b) in cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 15 zile, in cazul materialelor de documentare, de

consultare gi de analizd.
(2) Informaliile pot fi cerute gi comunicate in scris sau verbal.

ART.64
(l) Orice cetatean are dreptul sI se adreseze cu petilii consiliului local. Acestea se inscriu intr-un

registru special, primesc un numar de inregistrare, consemnAndu-se elementele principale cu

privire la petent Ei la obiectul cererii.
(2) Semestrial, consiliul local analizeazi modul de solulionare a petiliilor. (Art.63 din o.G. nr.

35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare qi functionare a consiliilor locale)

(2) Secritarul oragului transmite petilia autoritdlii competente, spre analizi 9i solulionare, iar

petilionarului i se aduce la cunogtinli solulia adoptate, in termenul prevdzut de lege.
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CAPITOLUL V

DISPOZITII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL

SECTII.JNEA I.
Dispoziiii generale

ART.65
(l) Dupe declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor locali in functie li se etibereazd
o legitimalie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnatti de primar. (Art. g alin. I din
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleqilor locali, republicatd cu modihcarile gi completarile
ulterioare)
(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calitnlii lor de reprezentanli alegi ai oragului,

ry -:ir-" 
* dreptul sr il poarte pe intreaga durat[ a mandatului. 1art. a aun. 2 jin Legea nr.

39.312004 privind Statutul ale$ilor Iocali, republicati cu modificarile gi completdrile ulterio"are)
(3) Legitima{ia gi 

_insemnul pot fi pdstrate de cdtre consilierii locali, cu titlu evocativ, dupe
incetarea mandatului. (Art. 8 alin. 3 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali,
republicati cu modificdrile 9i comptetirile ulterioare)

SECTII,JNEA 2.
Drepturile consilierilor locali

ART.66
Consilierii locali au dreptul la initialivd in promovarea actelor administrative, individual sau in
grup. (Art' 33 din Legea nr.39312004 privind Statutul alegilor locali, republicat6 ci modificdrile
gi completdrile ulterioare) :

ART.67
(l) Pentru participarea la lucrdrile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate, consilierul
local are dreptul la indemnizalie de 9edin16. (Art. 34 alin. I din Legea nr. 393/2b04 privind
S-tatutul alegilor locali, republicatd cu modificrrile Ei completdrile ulteriJare;
(2) Indemnizatia de sedintd pentru membrii consiliului local, va fi in cuantum de l0% din
indemnizalia lunari a primarului gi se va acorda pentru participarea la numdrul maxim de gedinte
prevlzut de lege. (Art. 40 din Legea l53l2\l7 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice)
(3) Numdrul maxim de gedinle pentru care se poate acorda indemnizalia, potrivit alin. (2), este de
o gedinla ordinari de consiliu gi doud gedinle pe comisii de specialitati pe luna. 1an. :+ aiin.3 din Legea .nr..393/2004 privind Statutul alegilor locali, repubiicati cu modificdrile gi
completdrile ulterioare)
(4) Consilierul local are dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-a ldcut in exercitarea
mandatului, in condiliile legii. (Art. 34 alin. 6 din Legea n . lgl/zoo+ privind Statutul alegilor
locali, republicatd cu modific6rile gi completerile ulterioare)
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ART.68
(1) in urma indeptinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligali^si prezinte, la prima

iedinla ordinara de consiliu, un raport privind deplasirile efectuate. in cazul primarului,

vicepiimarului gi al consilierilor locali termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de

zite. (Art. zt4 alin. I din Legea nr.39312004 privind Statutul alegilor locali, republicati cu

modificarile gi completdrile ulterioare)
(2) in cazul nerespictdrii prevederilor alin. (l), aleqii locali vor suporta cheltuielile deplasdrii.

(Art.44 alin.2 din Legea nr.39312004 privind Statutul alegilor locali, republicati cu modificirile
gi completirile ulterioare)

ART.69
(l) Consilierii locali beneficiazi de plata cursurilor de pregdtire, formare 9i perfeclionare

profesionald organizate de institulii specializate, in decursul mandatului, conform hotlririi
consiliului local. 1Art. 4l alin. I din Legea nr. 39312004 privind Statutul aleqilor locali,

republicatl cu modificnrile qi completlrile ulterioare)
(2) Consilierii locali au obtigatia de a participa la cel pulin un curs de pregltire in domeniul

administratiei publice locale, in decursul primului an de mandat. (Art. 41 alin. 2 din Legea

nr.39312064 privind Statutut alegilor locali, republicati cu modificdrile 9i completirile ulterioare)

(3) Se excepieazl de la prevederile alin. 2 consilierii locali care au delinut anterior un alt mandat

de consiliei local, consilier judelean, pregedinte al consitiului judelean, primar sau au exercitat

funqia de prefect, au fost funclionari publici, au delinut un mandat de parlamentar sau.au studii

economice, juridice sau administrative. (Art. 4l alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind Statutul

alegilor locali, republicattr cu modificlrile 9i completirile ulterioare)
(4) Cursurile de pregatire vor fi organizate de instituliile abilitate de lege. (Art. 4l alin. 4 din

Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, republicat[ cu modificirile qi completdrile

ulterioare)

ART.70
(l) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informalie de interes public.nu poate fi
in$adit. (Art. 42 al'rI.. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleqilor locali, republicat[ cu

modificlrile gi completirile ulterioare)
(2) Autoritalile administraliei publice centrale qi locale, instituliile, serviciile publice centrale 9i

locale, precum gi persoanele juridice de drept privat sunt obligate si asigure informarea corecte a

alegiloi locali, poirivit competenlelor ce le revin, asupra treburilor publice 9i asupra problemelor

de interes local. 1Art. 42 alin.2 Legea nr. 39312004 privind Statutul aleqilor locali, republicatd cu

modifi carile gi completirile ulterioare)

ART.71
(l) Dreptul de asociere al consilierilor locali este garantat. (Art. 43 alin. I din Legea nr. 393/2004

privind Statutul alegilor locali, republicati cu modificdrile 9i completirile ulterioare)

i21 in virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitalile locale. structurile asociative

iegal constituite ale consilierilor locali vor fi consultate de cetre autoritalile administraliei publice

ce-ntrale in toate problemele de interes local. (Art. 43 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind

Statutul alegilor locali, republicati cu modificirile 9i complet6rile ulterioare)



SECTIUNEA 3.
Obligaliile consilierilor locali

ART,72
Consilierii locali, in calitate de reprezentanli ai colectivitelii locale, au indatorirea de a participa,
pe durata mandatului, la exercitarea funcliilor autoritelilor administraJiei publice locale din care
fac parte sau pe care le reprezintl, cu bunE-credinJl $i fidelitate fatd de !ar[ 9i de colectivitatea
care i-a ales. (A(' 45 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali, republicatl cu
modifi cirile qi completdrile ulterioare)

ART.73
consilierii locali sunt obligati sr respecte constitutia 9i legile ttrrii, precum qi Regulamentul de
organizare 9i functionare a consiliului local al oragului Boldegti-Scaeni, sI se supunl regulilor de
curtoazie 9i disciplind gi si nu foloseascd in cuvdntul lor sau in relatiile cu cetdlenii expresii
injurioase, ofensatoare ori calomnioase. (Art.46 din Legea nr. 393/2004 privind Statutut alegilor
locali, republicatl cu modifictrrile gi completdrile ulterioare)

ART,74
Consilierii locali sunt obligali 

^s[ 
menlioneze expres situaliile in care interesele lor personale

contravin intereselor generale. In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial,
consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului local. (Art. 47 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul alegilor locali, republicatd cu modifictrrile gi completdrile ulterioare)

ART.75
consilierii locali sunt obliga[i la probitate gi discrelie profesionaltr. (Art. 48 din L"g"u nr.
39312004 privind Statutul alegilor tocali, republicatd cu modificirile gi completirile ulterioare)

ART.76
consilierii locali sunt obliga{i sd dea dovadi de cinste gi corectitudine; ii este interzis
consilierului local sd cear6, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
(Art. 49 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali, republicati cu modifictrrile gi
completlrile ulterioare)

ART.77
Consilierii locali au obligalia de a aduce la cunogtinla cetdtenilor oragului Boldeqti-scdeni toate
faptele gi actele administrative ce intereseazd colectivitatea locald. (Art. 50 alin. I din Legea nr.
39312004 privind Statutul aleqilor locali, republicattr cu modificirile gi completdrile ulterioare)

ART. 78

consilierii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sf, organizeze periodic, cel pulin
odati pe trimestru, intalniri cu cetelenii, si acorde audienfe qi si prezinte in consiliul local o
informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetdlenii. (Art. 50 alin. 2 din Legea nr.
39312004 privind Statutul alegilor locali, republicatd cu modificlrile qi completdrile ulterioare)
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ART.79
Fiecare consilier local, precum gi viceprimarul sunt obligali sE prezinte un raport anual de

activitate, care va fi fdcut public prin grija secretarului localitdlii (Art. 5l alin. 4 din Legea nr.

2l5l2OOl a administratiei publice locale, republicatA cu modificdrile qi completdrile ulterioare)

ART.80
Consilierii locali nu pot face uz gi nu se pot prevala de aceasttr calitate in exercitarea unei

activiteti private. (Art. 53 din Legea nr.39312004 privind Statutul alegilor locali, republicati cu

modificirile gi completirile ulterioare)

ART.8I
(l) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrdrile consiliului local sau ale comisiilor de specialitate

din care fac parte decat in cazul in care au obtinut aprobarea consiliului, respectiv a preqedintelui

comisiei, gi numai pentru motive temeinice. (Art. 52 atin.l din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleqilor locali, republicat6 cu modificlrile qi completdrile ulterioare)
(2) Nu se considerd absent consilierul local care nu participe la lucrdri intrucat se afl6 in
indeplinirea unei insarciniri oficiale, precum gi in alte cazuri stabilite prin Regulamentul de

organizare gi functionare a consiliului locat. (Art. 52 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul ale;ilor locali, republicati cu modificdrile 9i completirile ulterioare)

ART.82
Schimblrile survenite in activitatea consilierului local, in timpul exercitiirii mandatului, sunt

aduse la cunogtinla consiliului local in cel mult l0 zile de la data producerii acestora.

SECTITINEA 4.
Rdspunderea consilierilor locali

ART. 83

Consitierii locali r[spund, in condiliile legii, administrativ, civil sau penal, dupi caz, pentru

faptele savdrgite in exercitarea atribuliilor ce le revin. (Art. 55 din Legea nr. 39312004 ptivind
Statutul ale6ilor locali, republicati cu modificlrile gi completdrile ulterioare)

ART.84
Consilierii locali rdspund in nume propriu pentru activitatea desfagurata in exercitarea

mandatului, precum gi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte 9i pentru hotdrdrile
pe care le-au votat. (Art. 56 alin. I din Legea nr.39312004 privind Statutul alegilor locali,
republicatd cu modificlrile gi completdrile ulterioare)

ART.85
(l) incatcarea de catre consilierii locali a prevederilor Legii nr.215/2001a administraJiei publice
locale, republicatd cu modificirile qi complet[rile ulterioare, a prevederilor Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleqilor locali, republicatd cu modificirile 9i completdrile ulterioare 9i a

prevederilor Regulamentului de organizare gi funclionare a Consiliului local al oraqului Boldegti-
Scdeni atrage aplicarea urmitoarelor sancliuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;



c) retragerea cuventului;
d) eliminarea din sala de gedintl;
e) excluderea temporartr de la lucririle consiliului local qi/sau ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizatiei de $edinJi pentru una-doud gedinle. (Art. sz atin. I din Legea
nr.393/2004 privind Statutul alegilor locali, republicatd cu modificlrile gi completztrile ulterioaie)
(2) Sancliunile prevazute la alin. (l) lit. a)-d) se aplicd de citre preged'intele de gedinla, iar cele

!g-[{in. (1) lit. e) si f), de cdtre consiliul local, prin hotdr6re. (Art. 57 alin. i din'L.g". n..
393/2004 privind Statutul alegilor tocali, republicatd cu modific6rile gi completirile ulterioire)
(3) Pentru aplicarea sancliunilor prevdzute la alin. (l) lit. e), cazul se va iransmite Comisiei de
specialitate nr. III, comisia juridicl 9i de disciplind, pentru activitati socio-culturale, culte,
invltrm6nt, munc[ 9i protectie sociala, protectia copilului, tineret gi sport, aceasta pr.r.niend un
raport intocmit pe baza cercet6rilor efectuate, inclusiv a explicaliiloi fumizate de cel in cauz6.
(Art. 57 alin. 3 din Legea nr.39312004 privind Statutul alegilor locali, republicatd cu modific6rile
gi completdrile ulterioare)

ART.86
La prima abatere, pregedintele de gedinla atrage atenlia consilierului in culp6 gi il invitd si
respecte Regulamentul de organizare si Functionare a consiliului local (Art.5g din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleqilor locali, republicatd cu modificdrile gi completiirile ulterio-are)

ART.87
(l) consilierii locali care nesocotesc avertismentul qi invitalia pregedintelui de gedin!6 qi
continud se se abata de la regulament, precum qi cei care incalca in mod grav, chiar pentru piima
dati, dispoziliile regulamentului, vor fi chemati la ordine. (Art. 59 alin. t din Legea nr. 393/2004
privind Statutul alegilor locali, republicati cu modificdrile gi completerile ulterioare)
(2) chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de gedin1a. (Art. 59 alin. 2,din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleqilor locali, republicati cu modificdrile gi complet6rile ulterioire)

ART.88
(l) inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de cdtre pregedintele de gedinfa
sI_i|i retrag6 sau sI explice cuvdntul ori expresiile care au generat incidintul gi care ar atrage
aplicarea sancliunii. (A(. 60 alin. I din Legea nr. 393/2004 privind Statutui alegilor locaii,
republicatd cu modificlrile Si completarile ulterioare)
(2) Dacd expresia intrebuinlatd a fost retrasa ori dacd explicatiile date sunt apreciate de
preqedintele de qedinlr ca fiind satisfEcdtoare, sancliunea nu se mai aplicd. (Art. 6o alin. 2 din
Legea nr' 39312004 privind Statutul alegilor locali, republicatd cu modificarile gi completlrile
ulterioare)

ART.89
in cazul in care, dupi chemarea la ordine, un consilier local continud sd se abatd de la
regulament, pregedintele de gedinla ii va retrage cuvdntul, iar daci persistd, il va elimina din sald.
Eliminarea din sall echivaleazd cu absenla nemotivatd de la gedin1a. (Art. 6l din Legea nr.
39312004 privind Statutul aleqilor locali, republicatd cu modificirile gi completlrile ulterioare)
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ART.90
(l) in cazul unor abateri grave, sav6rgite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave,

consiliul local poate aplica sancliunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrdrile

consiliului Si ale comisiilor de specialitate. (Art. 62 alin. I din Legea nr. 393/2004 privind

Statutul alegilor locali, republicatl cu modificdrile 9i completiirile ulterioare)
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilitii de Comisia de specialitate nr. III in cel mult 10 zile de la

sesizare. (Art. 62 alin. 2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alegilor locali, republicat?i cu

modificirile gi completirile ulterioare)

ART.9I
Excluderea temporard de la lucrdrile consiliului gi ale comisiilor de specialitate nu poate dep[gi

doui gedinle consecutive. (Art. 63 din Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali,

republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare)

ART.92
Excluderea de la lucrdrile consiliului gi ale comisiilor de specialitate are drept consecintE

neacordarea indemnizatiei de gedinla pe perioada respectivi. (Art. 64 din Legea nr.39312004

privind Statutut alegilor tocati, republicat6 cu modificirile gi completirile ulterioare)

ART.93
in caz de opunere, interzicerea participnrii la gedinle se duce la indeplinire cu ajutorul fo4ei
publice puse la dispozilie pregedintelui de gedinti. (Art. 65 din Legea nr. 393/2004 privind

Statutul ale$ilor locali, republicati cu modific6rile gi completiirile ulterioare)

ART.94
(l) Sancliunile prevezute la art. 83 alin. (l) lit. (e) si (l) din prezentul regulament se aplicl prin

hotdrdre adoptati de consiliu cu votul a cel pulin doul treimi din numdrul consilierilor locali in

funclie. (Art. 66 alin. I din Legea nr.39312004 privind Statutul alegilor locali, republicatl cu

modificirile gi completirile ulterioare)
(2) Pe perioada aplic6rii sancliunii, consilierii locali in cauze sunt scogi din cvorumul de lucru.
(Art. 66 alin. 2 din Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, republicat6 cu modifictrrile
gi completdrile ulterioare)

ART.95
(l) Pentru abateri grave $i repetate, sevargite in exercitarea mandatului de viceprimar, persoanei

in catzl i se pot aplica urmdtoarele sancliuni:
a) mustrare;
b) avertismen!
c) diminuarea indemnizaliei cu 5-10% pe timp de l-3 luni;
d) etiberarea din functie. (Art. 69 alin. I din Legea nr.39312004 privind Statutul alegilor locali,

republicat[ cu modificirile gi completirile ulterioare)
(2) Sanctiunile previzute la alin. (l) lit. a) si b) se aplici, prin hotdrAre a consiliului, la

propunerea motivate a primarului. Motivele carejustifici propunerea de sanclionare vor fi aduse

la cunogtinla consilierilor locali cu cel pulin cinci zile inaintea gedinlei. (Art. 69 alin. 2 din Legea

nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, republicatd cu modificarile 9i completdrile
ulterioare)

32



(3) in cazul sanciiunilor prevazute la alin. (l) lit. a) si b), hoHrarea se adoptd cu votul deschis al
majorit{ii consilierilor in funclie, iar in cazul sanctiunilor prevdzute la lit. c si d, cu votul secret
a cel putin doutr treimi din numdrul consilierilor locali in functie. (Art. 69 alin. 3 din Legea nr.
39312004 privind Statutul aleqilor locali, republicatl cu modificlrile gi completiirile ulterioare)
(4) Aplicarea sanctiunilor prevlzute la al. (l) lit. c) 9i d) poate fi posibild numai dactr se face
dovada cE viceprimarul a incalcat Constitulia, celelalte legi ale 16rii sau a prejudiciat interesele
t6rii, ale oraqului Boldegti-Sc[eni sau ale locuitorilor s[i. (Arr. 69 alin.4 din Legea nr. 39312004
privind Statutul alegilor locali, republicatd cu modificdrile qi completErite ulterioare)

ART.96
impotriva sancliunii prevazute la art.93 alin. (1) lit. c) si d) din prezentul regulament, persoana
in cauze se poate adresa instanfei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilI
nu este obligatorie. (Art. 70 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleqilor locali, republicati
cu modificdrile gi completirile ulterioare)

ART.97
Primarii pot fi revocali din funclie in urma unui referendum, in condiliile gi in cazurile stabilite
de Legea nr.215l200l a administraliei publice locale, republicata cu modificErile qi completarile
ulterioare. (Art. 73 din Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, republicatl cu
modificirile qi completdrile ulterioare)

ART.98
(l) in exercitarea mandatului, consilierii locali sunt in serviciul colectivitalii locale 9i sunt
responsabili in fald acesteia, fiind ocrotili de lege. (Art. 3 alin. 2 si art. 4 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul alegilor locali, republicati cu modificlrile 9i comptetErile ulterioar€)
(2) Libertatea de opinie gi de acliune in exercitarea mandatului consilierului local'6ste gamntata.
(Art. 20 alin. 2 din Legea nr.39312004 privind Statutul alegilor locali, republicattr cu modific[rile
qi completdrile ulterioare)
(3) Consilierii locali nu pot fi tra$i [a rlspundere juridicl pentru opiniile politice exprimate in
exercitarea mandatului. (Art.2l din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleqilor locali,
republicat6 cu modificdrile qi completdrile ulterioare)
(4) Relinerea, arestarea sau trimiterea in judecatd penali ori contraventionale a consilierilor
locali, precum gi faptele sdvdrsite care au determinat luarea mtrsurilor sunt aduse la cunogtinla
atat a autoritalii administraliei publice din care fac parte, cdt gi a instituliei Prefectului Judelului
Prahova, in termen de cel mult 24 de ore, de cdtre organele care au dispus mdsurile respective.
(Art.22 din Legea nr. 39312004 privind Statutul aleqilor locali, republicati cu modificlrite gi
completirile ulterioare)
(5) Pe intreaga duratd a mandatului, consilierii locali se considerS in exerciliul autoritAlii publice
gi se bucurd de protecJia prevazutA de lege. (Art. 23 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul alegilor Iocali, republicatd cu modificirile gi complet[rile ulterioare)
(6) De aceeagi proteclie juridici beneficiazd 9i membrii familiei - sol, solie gi copii - in cazul in
care agresiunea impotriva acestora urmaregte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra
consilierului local in legdtura cu exercitarea mandatului sau. (Art. 23 alin. 2 din Legea nr.
39312004 privind Statutul alegilor locali, republicati cu modificdrile 9i completdrile ulterioare)
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SECTITJNEA 5.

Dispozilii referitoare la declararea intereselor consilierilor locali

ART.99
(l) Consilierii locali sunt obligali sd igi facl publice interesele personale printr-o declaralie pe

propria rdspundere, depusl in dublu exemplar la secretarul localitelii. (Art. 74 alin. I din Legea
nr. 39312004 privind Statutut aleqilor locali, republicattr cu modificdrile 9i comptetlrile
ulterioare)
(2) Un exemplar al declaratiei privind interesele personale este pestrat intr-un dosar special
denumit Registru de interese.(Art. 74 alin. 2 din Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor
locali, republicati cu modificdrile gi complettrrile ulterioare)
(3) Al doilea exemplar al declaraliei de interese este transmis, de c6tre secretarul localitelii,
Instituliei Prefectului judetului Prahova. (Art.74 alin.3 din
Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, republicati cu modificdrile gi completarile
ulterioare)
(4) O copie a declaraJiei de interese este publicatii pe site-ul instituliei.

ART. IOO

Consilierii locali au un interes personal intr-o anumite problemS, dacd au posibilitatea sd

anticipeze cd o decizie a autoritalii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau

un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) sot, soJie, rude sau afini pAni la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoand fizicl sau juridicd cu care au o relalie de angajament, indiferent de natura
acesteia;
c) o societate comerciald la care delin calitatea de asociat unic, func1ia de administrator sau de la
care oblin venituri;
d) o altd autoritate din care fac parte;
e) orice persoani fizicd sau juridice, alta decat autoritatea din care fac parte, care a facut o platii
c6tre acegtia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asocialie sau fundalie din care fac parte. (Art. 75 din Legea nr. 39312004 privind Statutul
alegilor locali, republicatl cu modificdrile gi completirile ulterioare)

ART. IOI
in declaralia privind interesele personale, consilierii locali vor specifica:
a) funcliite detinute in cadrul societililor comerciale, autoritAlilor 9i instituliilor publice,
asocialiilor gi fundaliilor;
b) veniturile oblinute din colaborarea cu orice persoani fizicd sau juridicd 9i natura colabordrii
respective;
c) participarea la capitalul societdlilor comerciale, dacd acesta depagegte 5% din capitalul
societelii;
d) participarea la capitalul societelilor comerciale, dace acesta nu depagegte 5% din capitalul
societatii, dar depageqte valoarea de 10.000 tei;
e) asocialiile gi fundaliile ai cdror membri sunt;
f) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune;
g) functiile delinute in cadrul societltilor comerciale, autorititilor sau instituliilor publice de
citre so{/so{ie;



h) bunurile imobile delinute in proprietate sau in concesiune de cetre sot/solie qi copii minori;
i) lista proprietdtilor delinute pe raza localitdlii din ale cdrei autoriEli ale adminisiraliei publice
locale fac parte;
j) cadourile gi orice beneficii materiale sau avantaje fdcute de orice persoand fizictr ori juridic6,
legate sau decurgdnd din functia delinutl in cadrul autoritilii adminiitraliei publice locaie; orice
cadou sau donalie primittr de consilierii locali intr-o ocazie publicd sau festivi oficiald devin
proprietatea consiliului local, conform legii;
k) orice alte interese, stabilite prin hotdrAre a consiliului local, in cazul primarului,
viceprimarului gi consilierilor locali. (Art. 76 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alegilor
locali, republicatl cu modificirile gi completdrile ulterioare)

ART. IO2
(l) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea gi adoptarea de hot?ir6ri daca au un interes
personal in problema supusd dezbaterii. (Art.77 alin. I din Legea nr. 39312004 privind Statutul
alegilor locali, republicatl cu modific6rile gi complet6rile ulterioare)
(2) In situaliile prevezute la alin. (l), consilierii locali sunt obligali sd anunte, la inceputul
dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectivtr. (Art.77 alin.2 din Legea nr.
393/2004 privind Statutul alegilor locali, republicatl cu modificirile gi completdrile ulterioare)
(3) Anunlarea interesului personal gi ablinerea de la vot se consemneazd in mod obligatoriu in
procesul-verbal al gedin1ei. (Art.77 alin.3 din Legea nr. 39312004 privind Stdtutul aleqilor locali,
republicat6 cu modificlrile gi complet[rite ulterioare)

ART. I03
(l) Declaralia privind interesele personale este depusr in termenele prevdzute de lege, dupd cum
urmeazd:
a) in termen de l5 zile de la data declar6rii consiliului ca fiind legal constituit, in cazul
consilierilor locali;
b) in termen de l5 zile de Ia depunerea juramdntului, in cazul primarului;
c) in termen de 15 zile de la alegere, in cazul viceprimarului. (Art. 79 al. I din Legea
nr.393/2004 privind Statutul alegilor locali, republicatd cu modificirile qi completirile ulterioare)

ART. IO4
Consilierii locali au obligatia sd reactualizeze declaralia privind interesele personale la inceputul
fiecdrui an, dar nu mai tdrziu de data de I februarie, dacl au intervenit modificari semnificative
fa16 de declaralia anterioari. (Art. 80 al. I din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali,
republicatl cu modificirile Si complet6rile ulterioare)

ART. IO5
(l) Nedepunerea declaraliei privind interesele personale in termenul prev6zut la art. l0l atrage
suspendarea de drept a mandatului, panr la depunerea acesteia. (Art. 82 alin. I din Legea nr.
39312004 privind Statutul aleqilor locali, republicatd cu modificdrile gi completirile ulterioare)
(2) Refuzul depunerii declaraliei privind interesele personale atrage incetarea de drept a
mandatului. (Art. 82 alin. 2 din Legea nr.39312004 privind Statutul alegilor locali, republicatd cu
modificarile gi completdrile ulterioare)
(3) Suspendarea sau incetarea mandatului este constataE prin hotdrare a consiliului local. (Art.
82 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleqilor locali, republicatd cu modificarile
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gi completdrile ulterioare)

ART. 106

Cadourile qi orice beneficii materiale nedeclarate, potrivit prevederilor art. 99 lit. j), sunt supuse

confisctrrii. (Art. 83 din Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, republicatl cu

modificirile gi completdrile ulterioare)

SECTIUNEA 6.

Dispozilii referitoare [a declararea averii consilierilor locali

ART. 107.

(l) Consilierii locali au obligalia sE depunl o declaralie de avere care reprezinte act personal 9i

irevocabil, putand fi rectificat numai in condiliile legii. (art. I qi art. 3 alin I din Legea 176/2010,
privind integritatea in exercitarea funcliilor si demnitelilor publice, pentru modificarea 9i

completarea Legii nr. 14412007 privind infiinlarea, organizzrea gi functionarea Agenliei
Nationale de Integritate, precum gi pentru modificarea gi completarea altor acte normative)
(2) Declaralia de avere se face in scris, pe propria rdspundere gi cuprinde drepturile si obligaliile
declarantului , ale solului/soliei precum 9i cele ale copiilor aflali in intrelinere (art. 3 alin 2 din

Legea nr. 17612010 privind integritatea in exercitarea functiilor ii demnitelilor publice, pentru

modificarea gi completarea Legii nr. 14412007 privind infiinlarea, organizarea 9i funcJionarea

Agenliei Nalionate de Integritate, precum gi pentru modificarea gi completarea altor acte

normative)

ART. 108.
(l) Declaraliile de avere sunt depuse in termen de 30 zile de [a data numirii sau alegerii in functie
ori de [a data inceperii activit?i1ii. (art. 4 alin I din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in
exercitarea funcliilor 9i demnitelilor publice, pentru modificarea gi completarea Legii nr.

14412007 privind infiinlarea, organizarea qi funclionarea Agenliei Nalionale de Integritate,
precum gi pentru modificarea gi completarea altor acte normative)
(2) Consilierii locali au obligalia sd actualizeze declaratiile de avere anual cel mai tarziu pini la

data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior. (art. 4 alin 2 din Legea nr. 17612010 privind
integritatea in exercitarea functiilor 9i demnitdlitor publice, pentru modificarea 9i completarea
Legii nr. 14412007 privind infiintarea, organizarea gi funclionarea Agenliei NaJionale de

Integritate, precum gi pentru modificarea gi completarea altor acte normative)
(3) in termen de cel mult 30 zile de [a data incheierii mandatului, consilierii locali au obligalia sI
depune o noui declaralie de avere. (art. 4 alin 3 din Legea nr. 17612010 privind integritatea in
exercitarea funcliilor fi demnitelilor publice, pentru modificarea qi completarea Legii nr.

14412007 privind infiinlarea, organizarea gi funclionarea Agenliei Nalionale de Integritate,
precum gi pentru modificarea gi completarea altor acte normative)
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SECTIUNEA 7,
incetarea mandadului de consilier local

ART. IO9
(l) Calitatea de consilier local, inceteaza la data declardrii ca legal constituit a noului consiliu
local ales. (Art. 9 alin. I din.Legea nr.39312004 privind Srarutul aleqilor locali, republicat6 cu
modificirile gi completdrile ulterioare)
(2) Calitatea de consilier local inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a
mandatului, in urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o alttr unitate administrativ-teritoriald, inclusiv ca urrnare a
reorganizirii acesteia;
d) lipsa nemotivati de la mai mult de trei gedinte ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercit6rii mandatului pe o perioadi mai mare de gase luni 

"onr""rtiu., 
.,

excep(ia cazurilor previzute de lege;
f)_ condamnarea, prin hotardre judecetoreasca ramas[ definitivd, la o pedeapsd privativi de
libertate;
g) punerea sub interdiclie judecatoreascd;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) pierderea calitelii de membru al partidutui politic sau al organizaJiei minoritetilor nalionale pe
a ctrrei listd a fost ales;
j) deces

2.1. Cazul prevazut Ia alin. 2 lit. i se aplica 9i viceprimarului
(Art. 9 alin. 2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali, republicatd cu modificarile
gi completdrile ulterioare)
(3) Incetarea de drept a mandatului de consilier local, cu exceptia cazului previziii Ia lit. i este
constatatA de c6tre Consiliul local prin hotdrdre, Ia propunerea piimarului sau a oricdrui consilier
local. (Art. 9 alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind statutul alegilor locali, republicat6 cu
mo^difi cirile gi complet6rile ulterioare)
(4)ln cazurile prevezute la alin.(2) lit.c)-e) 9i i hoterarea consiliului local poate fi atacati de
consilierul local la instanla de contencios administrativ, in termen de l0 zile de la comunicare.
lnstanta se va pronunta in termen de cel mult 30 de zile. in acest caz, procedura prealabili nu se
maiefec^tueazr, iar hotir6rea primei instanle este definitiva (Art. 9 alin. 4 din Legea nr. 393/2004
privind Statutul alegilor locali, republicatd cu modifictrrile gi complet6rile ulterioire)

ART. I IO
consilierii locali pot demisiona, anunland in scris pregedintele de gedinti, care ia act de aceasta.
Preqedintele de qedinli propune consiliului local idoptarea unei hotardri prin care se ia act de
demisie 9i se declard locul vacant. (Art. l0 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleqilor
locali, republicatl cu modificdrile gi completirile ulterioare)

ART. III
(l) incetarea mandatului de consilier local in cazul schimbirii domiciliului in alta unitate
administrativ-teritorialS poate interveni numai duptr efectuarea in actul de identitate al celui in
cauza a men{iunii corespunzetoare, de cetre organul abilitat, potrivit legii.



(2) prevederile art. 108 alin. (2) lit. e) nu se aplici in cazul in care consilierul local a fost

i'ncredintat de cltre Consitiul local, de cdtre Guvem sau de catre Parlament cu exercitarea unei

misiuni in tartr sau in strainatate. Pe durata exercitdrii misiunii incredinlate, exercitarea

mandatului se suspendi.
(3) Prevederile u.t. 108 ulir. (2) lit. f)-h) devin aplicabile numai dupa ramtnerea definitivl qi

irivocabil6 a hotir&ii judecitoregti. (Art. 1l din Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor

locali, republicati cu modificdrile 9i completfuile ulterioare)

ART. 112
(l) Cu exceplia cazului previzut Ia an. 108 alin. 2 lit.i in toate situaliile de incetare a mandatului

inuirt" d" iipirarea duratei normale a acestuia, Consiliul local al oragului Boldeqti-Scdeni,

adopt[ in prima sedinla ordinard, la propunerea primarului, o hoterare prin care se ia act de

situalia aparutl gi este declarat vacant locul consilierului local in cauza.

(2) Fiotar.firea va avea la bazd un referat constatator semnat de primarul 9i de secretarul localitAlii

ieva fi insolit de actele justificative. (Art. l2 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alegilor

locali, repubticatl cu modificdrile 9i completlrile ulterioare)
(3) incetarea mandatului de consilier local in cazul prevezut la art. 108 alin. 2 lit. i se constatd de

c6tre prefect, prin ordin, in termen de 30 de zile de la data sesiz6rii partidului politic sau a organizatiei

ceutenilor apa4inand minoritalilor nalionale pe a c6rei listl consilierul local a fost ales declar6nd vacant

locul consilierului local.

CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE

ART. 113

Secretarul oragului Boldegti-scdeni precum 9i serviciile din cadrul aparatului de specialitate al

primarului asigurd consilierilor locali asistenla de specialitate in desfa$urarea activitalii.

ART. 114

Adoptarea gi modificarea prezentului regulament se poate face pe baza Regulamertului-cadru de

organizare 9i funclionare a consiliilor locale, prevazut de Legea nr.67312002 privind aprobarea

o.-G. nr. 35/2002 p"ntru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 9i funclionare a

consiliilor locale, cu votul a 2/3 din numdrul consilierilor locali in funcgie.

Art. I 15

Prevederile prezentului regulament se bazeazd pe urmetoarele acte normative: Legea nr.

2l5l2OO1 a administraliei publice locale, republicata cu modificdrile 9i completdrile ulterioare,

O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 9i funclionare a

consiliilor locale, aprobatd prin Legea nr. 673/2002, Legea nr. 5212003 privind transparenta

decizionali in administralia publici, republicate, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleSilor

locali, cu modificirile gi completdrite ulterioare, Legea 17612010, privind integritatea in

exercitarea funcliilor ii demnitelilor publice, pentru modificarea 9i completarea Legii nr.

l44l2OO7 privind infiinlarea, organizarea 9i funclionarea Agenliei Nalionale de Integritate,

precum qi pentru modificarea $i completarea altor acte normative
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REFERAT

C\.Dot5
privind propunerea de aprobare a proiectului Regulamentului de Orgdnizare gi Funclionare a

Consiliului Local al oragului Boldegti-Scdeni

Subsemnatul Cardogi Nicolae, consilier in cadrul Consiliului local al oragului Boldegti-
Scieni, vd supun spre aprobare proiectul Regulamentului de Organizare gi Funclionare a

Consiliului Local.
Odatd cu constituirea noului consiliu local, dupl alegerile locale din data de 5 iunie 2016,

dar gi ca urmare a modificdrilor legislative intervenite, am considerat cb se impune adoptarea
unui nou regulament de organizare gi functionare a consiliului local al oragului Boldegti-Scdeni.

Prin proiectul de regulament pe care il supun aprobdrii Consiliului am ceutat se aduc
laolalt6 principalele reglementiri legislative in materie ce intereseaz6 organizarea gi funclionarea
consiliului local, punAnd la dispozilia consilierilor locali un document, un instrument ce cuprinde
in mod unitar normele ce intereseazd activitatea lor, dupi cum urmeaza:

- Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd cu modifictrrile qi

completirile ulterioare,
- O.C. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi functionare

a consiliilor locale, aprobatd prin Legea nr. 67312002,
- Legea nr. 5212003 privind transparenia decizionaltr in administratia public6,
- Legea m. 393/2004 privind Statutul alegilor locali, republicatd cu modificirile gi

completdrile ulterioare,
- Legea nr.4412007 privind infiin[area, organizarea gi funclionarea Agen;iei Nalionale

de Integritate, modificati gi completatl prin Legea 176/2010.

Supun aprobdrii prezentul proiect de regulament.

Iniliator,

Cardogi Nicolae
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ROMANIA
JIIDETUL PRAHOVA
oRA$r.lL BOLDE$Tr - SCAENI
CONSILIUL LOCAL

AYIZ

-asupra proiectului de hotdr6re privind aprobarea Regulamentului de organizare
gi functionare al Consiliului Local Boldegti-Scdeni

Subsemnata Tudor Florina-Neli, secretar al oragului BoldegtlSc6eni,
analizdnd, proiectul de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de organizare
gi funclionare al Consiliului Local Boldegti-Scieni, am constatat ci aceasta a fost
iniliat cu respectarea prevederilor legale in vigoare avdnd ca temei Ordonanla
Guvernului Rom6niei nr. 3512002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de
organizare gi funclionare a consiliilor locale, cu modificdrile qi completirile
ulterioare, Legea nr. 21512001, a administraJiei publice locale, republicatd, cu
modificirile gi completSrile ulterioare, Legea nr. 39312004 privind Statutul
alegilor locali, cu modificdrile gi completdrile ulterioare gi Legea rc. 5212003,
privind transparenla decizionald in administralia public6 republicatS;

Fa16 de cele de mai sus gi in conformitate cu prevederile art. 117 iit."a" din
Legea nr. 21512001, legea administratiei publice locale, republicatd, cu
modificdrile gi completirile ulterioare avizez favorabil acest proiect.

sEas)ETAR,



CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI BOLDE$TI-SCAENI
COMISIA DE SPECIALITATE NR.3

COI4IIIA JURIDICA $I DE DISCPLINA, PENTRU ACTIVITATI
socro-cULTURAI:E, cuLTE, hrvAtAlaANr, uirNcA gI 

'
pRorECTrE socnrA, IRoTECTIE copll, TINERET gt sronr

comisia a luat in disculie proiectur de hotrr6re privind aprobarea

Regulamentului de organizare gi funclionare a consiliului Local al oragului

Boldegti-Scieni gi a constatat :

PRE$EDINTE,

Data : 22"<>Ze-c>($ ,


