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REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A CONSILIULUI LOCAL AL ULMU

CAPITOLUL I

DtsPoztTil cENERALE

Art. 1. - (1) Prezentul Regulament de organizare gi funclionare a Consiliului Local al
comunei Ulmu ,are ca obiect stabilirea conditiilor de exercitare a mandatului de citre
consilierii locali, a drepturilor, obligaliilor qi rdspunderilor ce le revin in baza mandatului
incredintat.
(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret gi liber exprimat de c6tre
cetdtenii cu drept de vot ai , potrivit legii pentru alegerea autoritdtilor administratiei publice
locale.
(3) Participarea consilierilor locali la activitatea Consiliului Local are caracter public s-i

legitim, fiind in acord cu interesele generale ale locuitorilor comunei Ulmu.
(4) ln exercitarea mandatului, consilierii locali sunt in serviciul colectivitdtii locale si sunt
responsabili in fata acesteia. in asigurarea liberului exerciliu al mandatulli lor, acestia
indeplinesc o funclie de autoritate publici si sunt ocrotiti de lege, beneficiind de dispozitiile
legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o funclie ce implicd exerciliul
autoritd{ii de stat. De aceeaqi proteclie juridici beneficiazd s-i membrii familiei - sot, sotie $i
copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmdregte nemijlocit exercitarea de
presiuni asupra consilierului local in legdturd cu exercitarea mandatului siu.
Att.2. - (1) Consiliul Local are, conform legii, un numir de 9 consilieri locali.
(2) Sediul Consiliului Local este la adresa comuna Ulmu, str. Primariei, nr.29, jud. Calarasi.
Art. 3. - ln sensul prezentului regulament, termenii gi expresiile de mai jos au urmdtoarele
semnificafii:

aparatul de specialitate - aparatul de specialitate al primarului;a
b
c

autoritatea deliberativi - Consiliul Local al comunei Ulmu.
autoritatea executivi - primarul comunei Ulmu.

d Codul administrativ - Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.5712019 privind
Codul administrativ;

e) colectivitatea locald - totalitatea locuitorilor comunei Ulmu;
f) Consiliul Local - Consiliul Local al comunei Ulmu;
g) cvorumul - num6rul minim de membri prevdzut de lege pentru intrunirea valabile

a Consiliului Local;
h) hotir6re - hotdrAre a Consrliului Local al comunei Ulmu;
i) majoritatea absolutd - primul numdr natural strict mai mare decAt jumetate din

totalul membrilor in functie ai Consiliului Local;
j) majoritatea calificatd - primul numir natural care este mai mare decAt valoarea

numericd rezultatd in urma aplicdrii fracliei/procentului stabilite/stabilit prin lege
sau regulament la totalul membrilor Consiliului Local stabilit in conditiile legii;

k) majoritatea simpld - primul num6r natural mai mare decAt jumitate din totalul
membrilor prezenti la o sedin!5 a Consiliului Local, cu condilia indeplinirii
cvorumulut;

l) proiect de hotdrAre - proiect de hotdr6re a Consiliului Local al ;

m) regulamentul - Regulamentul de organizare 9i funclionare a Consiliului Local al
comunei Ulmu;

n) secretarul general - secretarul general al comunei Ulmu;
o) zile - zile calendaristice.



CAPITOLUL AL II.LEA
CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 3. - (1) Potrlvit legii, consiliul Local se constituie in cel mult 60 de zile de la
data desfdguririi alegerilor autoritdtilor administra!iei publice locale. Anterior constituirii
Consiliului Local, mandatele consilierilor locali declarati alegi sunt validate in conditiile
prevdzute in Codul administrativ.
(2) Dupa validarea mandatelor consilierilor locali este organizati o sedint6 privind
ceremonia de constituire a Consiliului Local, ocazie cu care consilierii locali depun
jurdmAntu l.

(3) Consilierii locali sunt convoca{i, conform legii, de cdtre prefect pentru gedinla privind
ceremonia de constituire a Consiliului Local in cel mult 5 zile de la comunicarea incheierii
judecdtoriei ori a comunic6rii hotdrArii tribunalului, dupi caz, previzute in Codul
administrativ, dup6 caz, in situatia in care numdrul mandatelor de consilier local, validate,
este mai mare decAt primul numdr natural strict mai mare decdt jumitate din numdrul
membrilor Consiliului Local stabilit potrivit Codului administrativ si prevdzut la art. 2 alin.
(1 ).
(4) Convocarea consilierilor locali declarali alegi, pentru sedinta de constituire, se face de
cdtre prefect, prin ordin. La gedinla de constituire pot participa:
a) prefectul sau reprezentantul siu;
b) primarul in funclie; precum si, dupi caz,
c) candidatul declarat cAstigitor la alegerile pentru funclia de primar.
(5) Dupe primirea ordinului prefectului privind convocarea consilierilor locali, secretarul
general comunici consilierilor locali ale cSror mandate au fost validate data gi ora gedinlei
privind ceremonia de constituire convocatd de prefect, care are loc la sediul Consiliului
Local.
(6) $edinla de constituire este deschisd de prefect sau de reprezentantul acestuia, care il
inviti pe cel mai in v6rstd dintre consilierii locali al cirui mandat a fost validat, precum gi

pe cei 2 asistenli ai acestuia si preia conducerea lucrdrilor qedinlei. Asistenli ai
pregedintelui de v6rstd sunt desemna{i cei mai tineri consilieri locali ale ciror mandate au
fost validate. Consilierii locali care intri sub incidenta prezentului alineat se identificd de
cetre secretarul general care pune la dispozi[ia prefectului sau a reprezentantului acestuia
lista cu cele 3 persoane.
(7) in situalia in care pAnd la data sedinlei de constituire a fost fdcuti validarea/invalidarea
alegerii primarului, presedintele de varst5 invitd secretarul general sd prezinte rezultatul
validdrii sau invalidirii primarului.
(8) in cazul validdrii alegerii primarului, acesta este invitat si depuni jurdmAntul prevezut
la art. 4 dupd care-l semneazd. Purtarea egarfei tricolore de cdtre primar este obligatorie.
(9) Primarul care refuzd sd depund jur6mAntul este considerat demisionat de drept.
(10) Dupe depunerea jur6m6ntului, presedintele de vArsti invitd primarul se prezinte

declaratii cu privire la exercitarea mandatului, precum si orice alte persoane care-qi

manifesti dorinta de a lua cuvAntul cu privire la acest moment.
(1 1) in cazul in care validarea alegerii primarului a fost fdcutd p6nd la Qedinta de
constituire legal intruniti, iar acesta nu poate participa, primarul declarat ales depune
jurim6ntul in proxima gedinti a Consiliului Local, ordinard sau extraordinard, dupi caz.

Art. 4. - (1) Alegii locali alesi ale ciror mandate au fost validate depun urmitorul jurdmAnt

in limba romAni: ,,Jur sd respect Constitutia gi legile ldrii 9i sd fac, cu bund-credinld' tot
ceea ce std in puterile gi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ulmu. Aga sa
imi ajute Dumnezeu!"
(2) JurSmAntul este imprimat in prealabil pe un formular special cuprinzAnd prenumele 9i
numele alesului local, prin grija secretarului general. JurimAntul se semneazi in doud



exemplare, un exemplar se pdstreaze la dosarul de validare, iar al doilea se inmaneazd
alesului local.
(3) Alesul local poate depune jurdm6ntul fdrd formula religioasd, caz in care jurim6ntul va
fi imprimat pe formular fird aceastd formuld.
Art' 5. - (1) Dupe finalizarea procedurilor prevdzute la art. 3 alin. (6)-(10), consilierii locali
aleqi al ciror mandat a fost validat depun, in ordine alfabeticd, jurimAntul prevezut la art.
4.
(2) in cazul in care numirul consilierilor locali care au depus jurdmAntul in conditiile alin.
(1) este mai mic dec6t primul numdr natural strict mai mare decAt jumdtate din numdrul
membrilor Consiliului Local stabilit potrivit art. 2 alin. (1), prefectul convoacd consilierii
locali pentru o a doua gedinld privind ceremonia de constituire in termen de 20 de zile de
la data primei gedin!e.
(3) ln cadrul celei de a doua qedinfe pot depune jurdmAntul consilierii locali validati care au
absentat de la prima sedinli si supleantii ale ciror mandate au fost validate in condillile
Codului administrativ 9i consilierii locali validali in conditiile Codului administrativ gi care nu
au fost convocati la prima gedinld de constituire a Consiliului Local.
(4)Prin exceplie de la dispoziliile alin. (3) consilierul local declarat ales care nu a putut
depune jurdm6ntul, ca urmare a absentei pentru motive temeinice, poate depune
jurimdntul in cadrul urmdtoarei sedinte a Consiliului Local. Sunt considerate motive
temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, doveditd prin certificat medical, ori situatii
precum deplasarea in striinitate in interes de serviciu, evenimente de fo(d majord, cum
ar fi inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea, deces in familie ori alte
situalii similare. Motivarea absentei se face in scris, printr-o declaralie pe proprie
rdspundere, cu anexarea documentelor doveditoare, dupa caz.
(5) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat care nu depune jurimAntul nici in cea de
a doua sedintd privind ceremonia de constituire ori in condiliile previzute la alin. (4) sau
care refuzd sd depund jurdmAntul este considerat demisionat de drept.
(6) Locurile consilierilor locali declarali alegi ale cdror mandate nu au fost validate sau care
sunt considerali demisionati de drept gi care nu pot fi completate cu supleanli se declari
vacante prin ordin al prefectului in termen de 5 zile de la prima s,edinld ordinard a
Consiliului Local.
Art. 6. - (1) Consiliul Local este legal constituit dacd numirul consilierilor locali care au
depus jurdm6ntul in conditiile art. 5 alin. (1) - (3) este mai mare dec6t primul numdr natural
strict mai mare dec6t jumatate din numdrul membrilor Consiliului Local, stabilit potrivit art.

2.
(2) Data constituirii Consiliului Local este consideratd data desfigurdrii primei gedinle
privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, respectiv a celei de a doua, dupd caz.
(3) in termen de 3 zile de la data constituirii Consiliului Local, in conditiile alin. (2),
prefectu I emite un ordin privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a

Consiliului Local, care se comunicd secretarului general Si care il aduce la cuno$tinte
publicS.
(4) in situatia in care Consiliul Local nu este legal constituit in conditiile alin. (1), in termen

de 3 zile de la implinirea termenului previzut la art. 116 alin. (6) din Codul administrativ
prefectul emite un ordin privind constatarea neindeplinirii condiliilor legale de constituire a

Consiliului Local, in care se menfioneazd motivele neconstituirii acestuia.
Art. 7. - Calitatea de consilier local, implicit s-i cea de viceprimar, din mandatul precedent,

inceteaze odata cu data constituirii noului Consiliu Local, potrivit prevederilor art. 6 alin.
(2).
Art. 8. - (1) Dupa declararea ca legal constituit a Consiliului Local, consilierilor locali in
funclie li se elibereazi o legitimatie care atestd calitatea de membru al Consiliului Local,

semnatd de primar.
(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calitilii lor de reprezentanti alesi ai



colectivitetii locale, pe care au dreptul sd il poarte pe intreaga durati a mandatului.
(3) Modelul legitimaliei de consilier local qi cel al semnului distinctiv se stabilesc prin
hotdr6re a Consiliului Local in baza reglementdrilor legale in vigoare. Cheltuielile pentru
confeclionarea acestora se suportd din bugetul local. Legitimatia si insemnul se pot pistra
de cdtre consilierii locali si dupi incetarea mandatului cu tiflu evocativ.
Art. 9. - (1) calitatea de consilier local ?nceteazi de drept inainte de expirarea duratei
normale a mandatului, in urmdtoarele cazuri:
a) demisie;
b) constatarea gi sanclionarea, in condillile legii, a unei stiri de incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului inh-o altd unitate administrativ- teritorialS, inclusiv ca urmare a
reorganizdrii acesteia;
d) lipsa nemotivati de la mai mult de 3 gedinte ordinare gi/sau extraordinare consecutive
ale Consiliului Local, desfigurate pe durata a trei luni calendaristice;
e) lipsa nemotivatd de la 3 intruniri ale Consiliului Local, convocate pe durata a 3 luni
calendaristice, care determind imposibilitatea desfdsuririi, in condiliile legii, a sedintelor
ordinare 9i/sau extraordinare;
f) imposibilitatea exercitirii mandatului pe o perioadi mai mare de 6 luni consecutive, cu
exceplia cazurilor prevdzute de lege;
g) condamnarea, prin hotdrAre judecitoreasc6 rdmasd definitivi, la o pedeapsi privativd
de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executdrii pedepsei;
h) punerea sub interdiclie judecitoreascd;
i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calitdfil de membru al partidului politic sau al organizaliei minorititilor nalionale
pe a cirei listi a fost ales;
k) condamnarea prin hotdrdre judecdtoreascd r5masd definitivd pentru sdv6rsirea unei
infracliuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul ceruia a fost ales, indiferent
de pedeapsa aplicatd si de modalitatea de individualizare a executirii acesteia;
l) deces.
(2) in situaliile previzute la alin. (1) lit. a), c) -fl 9i l) constatarea inceterii de drept a
mandatului de consilier local, precum si vacantarea locului de consilier local se realizeazd
printr-o hotdrAre a Consiliului Local de constatare, la propunerea primarului ori, dupd caz,
a oricdrui alt ales local, adoptat6 in prima qedinld a Consiliului Local desfdguratd dupi
aparilia evenimentului. Hotir6rea Consiliului Local este comunicati de indati judecdtoriei
competente sd valideze mandatul supleantului, in condiliile Codului administrativ, precum
si consilierului local. Aceastd hotdrAre nu se supune la vot, aceasta fiind de constatare a
unei stdri de fapt.
(3) Consiliul Local are obligalia de a adopta hotdrArea prevdzuti la alin. (2) in termen de
30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de
primar si de secretarul general cu privire la una dintre situatiile prevdzute la alin. (1) lit.
a), c) -0 si l). in termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru
Consiliul Local, in cazul neadoptirii de cdtre acesta a hotirArii prevdzute la alin. (2),

constatarea incetdrii mandatului, precum si vacantarea locului de consilier local se
realizeazd de cdtre prefect prin ordin, in baza referatului constatator comunicat de cdtre
secretarul general.

CAPITOLUL AL II-LEA
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

sEcTruNEA 1

Pregedintele de gedinti



Art. ,0. - (1) Dupe declararea Consiliului Local ca legal constituit, se procedeazd la
alegerea presedintelui de gedin!i, care preia conducerea lucririlor consiliului Local.
Aceaste sedintd are caracter extraordinar.
(2) Alegerea presedintelui de sedin!5 se face prin hotdr6rea consiliului Local adoptati,
prin vot deschis, cu majoritate absoluti. Prin exceplie, pentru adoptarea acestei hot6r6ri,
proiectul de hotdr6re a consiliului Local nu trebuie sd fie insotit de instrumente de
motivare, respectiv de referatul de aprobare si de raportul compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarului.
(3) Durata mandatului presedintelui de sedinld este de 3lund/lunil.
(4) Pe tot parcursul mandatului Consiliului Local, regula alegerii pregedintelui de sedintd
este datd de principiul rotaliei tuturor consilierilor locali, in ordine alfabetici a numelui.
(5) ln cazul in care la o sedin!6 un consilier local care deline funclia de pregedinte de
sedintd nu poate participa sau refuzd sd preia atributiile de preqedinte de gedin!5, acesta
este inlocuit de urmitorul consilier local in ordinea alfabeticd a numelui.
(6) in hotdrArea Consiliului Local previzutd la alin. (2) se men{ioneazd durata mandatului
prevdzuti la alin. ( 1), regula previzuti la alin. (4) qi (5) qi, nominal, care este primul
consilier local care indeplineste atributiile de pregedinte de gedinli.
Art. 11. - (1) Pregedintele de gedinld are urmitoarele atributii principale:

a) conduce sedintele Consiliului Local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotirAri, anunte rezultatul votirii,

cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra gi ab{inerilor, nominal, dacd
considerd ci este necesar, urmdrind consemnarea acestora in procesul-verbal;

c) semneazd hotSr6rile adoptate de Consiliul Local; in cazul in care preqedintele
de qedin!5 lipseste sau refuzd sd semneze, la solicitarea secretarului general,
hotirArea Consiliului Local se semneazd de urmdtorii doi consilieri locali, in
ordinea alfabetici a numelui, care isi manifestd disponibilitatea;

d) semneazd procesul-verbal al sedinter, asumAndu-s-i responsabilitatea pentru
veridicitatea celor consemnate;

e) asigurd, in timpul sedintelor, menlinerea ordinii si respectarea regulamentului;
f) supune votului consilierilor locali orice problemd care intri in competenta de

solulionare a Consiliului Local;
g) semneazd procesul-verbal de numerotare si sigilare a documentelor care au fost

dezbdtute in gedin!i;
h) aplicd sau propune aplicarea, dupd caz, a sancliunilor previzute de Codul

administrativ pentru consilierii locali;
(2) Pregedintele de sedintd indeplineste orice alte atributii prevdzute de lege, de
regulament sau ins6rcindri stabilite de cdtre Consiliul Local.

SECJIUNEA a 2-a
Delegatul sitesc2

Art 12. - (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alesi in Consiliul Local sunt
reprezentali la sedinlele acestuia de un delegat sdtesc.
(2) Delegatul setesc este ales pe perioada mandatului Consiliului Local de cdtre o adunare

sdteasce, constituiti din cAte un reprezentant al fiecirei familii, convocatd qi organizati de
primar 9i desfiqurati in prezenla primarului sau a viceprimarului. Rezultatul alegerii
delegatului sdtesc se consemneazi de cdtre secretarul general sau o altd persoand din

aparatul de specialitate al primarului, desemnate de citre acesta, intr-un proces-verbal

care se inregistreazd la registratura administraliei publice locale gi se aduce la cunos-tinla

Consiliului Local la proxima gedin!i. Mandatul de delegat sitesc inceteazd inainte de



termen pentru oricare dintre cazurile prevezute la art. g, precum gi in cazul in care se
efectueazi validarea unui mandat al unui supleant care are domiciliul in satul respectiv.
(3) Delegatul sitesc este invitat, in mod obligatoriu, la orice qedin!5 a Consiliului Local, in
coditii similare convocirii consilierilor locali, este ascultat asupra oricdrei probleme
prezentate si va vota. Votul acestuia are caracter consultativ.
(4) Pentru participarea la sedintele consiliului Local, delegatul sitesc are dreptul la:
a) o indemnizalie egald cu cea pe care o primeste un coniilier local;
b) decontarea cheltuielilor pe care Ie efectueazi in indeplinirea mandatului lui, in conditiile
legii.
(5) in adunarea seteascd constituiti potrivit alin. (2) se alege gi un supleant al delegatului
sdtesc care participd la sedintele Consiliului Local, beneficiind de drepturile prevazute la
alin. (3) si (4), in absenla delegatului sitesc pe care il inlocuieste. in cazul in care
delegatul sdtesc nu poate participa la sedinfa Consiliului Local, acesta are obligatia de a-l
incunogtinla pe supleantul sdu de convocarea autoritdtii deliberative.

SECTIUNEA a 3-a
Alegerea in funcfie qi eliberarea din funclie a viceprimarului

Art. 13. - (1) Comuna Ulmu are un viceprimar/ viceprimari.
(2) Viceprimarul este ales cu majoritate absolutd din rAndul consilierilor locali, in sedinti
ordinar6, in baza manifestdrii op(iunii de a candida.
(3) Pe durata exercitdrii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local,
fdri a beneficia de indemnizalia aferenti acestui statut.
(4) Viceprimarul poate fi eliberat din funcfie prin hotir6rea Consiliului Local adoptatd cu
majoritate calificati de doud treimi, la propunerea temeinic motivati a primarului sau a
unei treimi din numdrul consilierilor locali in functie.
(5) Cu cel putin doui zile inainte de sedinla Consiliului Local in care se alege viceprimarul,
fiecare poten{ial candidat la functia de viceprimar i9i manifestd opliunea de a candida prin
transmiterea, prin intermediul secretarului general, primarului si celorlalti consilieri locali a
urmetoarelor documente in vederea fundamentirii si sustinerii candidaturii sale de citre
cei care pot face propunerea qi pentru realizarea, conform legii, a referatului de aprobare
din partea initiatorului, precum gi a raportului compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului:
a) misiunea, viziunea gi valorile viceprimarului;
b) un proiect de management prin care detaliazd viziunea, cuprinzAnd modalitdtile de
solufionare 9i de gestiune a treburilor publice de la nivelul un ititii/subd iviziun ii

ad ministrativteritoriale;
c) atribuliile primarului pentru care potentialul candidat considerd ce are competenta
necesard spre a-i fi delegate gi pe care le va descrie si detalia in proiectul de
management.
(6) Doar poten{ialii candidati care au indeplinit prevederile alin. (5) pot fi propusi de cdtre
primar sau de cdtre ceilalti consilieri locali pentru funclia de viceprimar. Potentialii candidati
nu se pot autopropune pentru a fi candidali la funcfia de viceprimar.
(7) Viceprimarul fiind inlocuitorul de drept al primarului, acesta din urmd are prima optiune
de a propune candidali la funclia de viceprimar
(8) Alegerea viceprimarului se face prin vot secret pe bazd de buletin de vot. Consilierul
local voteazd ,,pentru" aplicAnd stampila cu menliunea ,,VOTAT' in patrulaterul care
cuprinde prenumele 9i numele candidatului pe care il voteazS. El voteazi ,,contra"
neaplic6nd stampila in patrulater. Are dreptul de a vota si candidatul propus la functia de
viceprimar.
(9) Prin grija secretarului general se distribuie fiecirui consilier local prezent, cAte un
buletin de vot in care se inscrie prenumele si numele consilierului local propus pentru



funclia de viceprimar, precum qi apartenenta sa politicd.
(10) Buletinele de vot pentru alegerea viceprimarului, precum si stampila cu menliunea
,,vorAT'se asigurd prin grija secretarului general. De asemenea, secretarul general
asigura orice alte materiale necesare exercitdrii dreptului la vot de citre consilierii locali pe
intreaga durata a mandatului.
(11) Numdrarea voturilor se face de citre secretarul general.
(2)ln cazul in care rezultatul votului nu indeplinestJmajoritatea absolutd, procedura de
alegere a viceprimarului, in conditiile alin. (7), se repetd cu o noui propunere intr-o gedinli
ulterioard. candidatul care nu a intrunit majoritatea absoluta nu mai poate fi repropus.
(13) in cazul in care trei propuneri consecuiive realizate in conditiile alin. (7) nu intrunesc
majoritatea absoluti, in urmitoarele sedinle ordinare procedura de alegere se repetd cu
propuneri din partea consilierilor locali, pdnd la desemnare.
(14) ln cazul neintrunirii majoritdlii absolute pentru alegerea viceprimarului nu se
realizeazd hotdr6re a Consiliului Local.
(15) Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, in situatiile
expres prev6zute de lege. in aceastd calitate viceprimarul rispunde in fala primarului de
modul de aducere la indeplinire a atributiilor delegate de acesta, precum gi a celor
realizate ca inlocuitor de drept al primarului.
(16) Viceprimarul exerciti oricare dintre atributiile delegate de primar in numele acestuia gi
nu in nume propriu.
(17) Pe durata mandatului viceprimarului, nerespectarea proiectului de management ori
neaducerea la indeplinire a atributiilor delegate de citre primar, precum si a celor realizate
ca inlocuitor de drept al acestuia, constituie temei pentru eliberarea din func{ie a
viceprimarului.
Art. 14. - Durata mandatului viceprimarului este egale cu durata mandatului Consiliului
Local. in cazul in care mandatul Consiliului Local inceteazd inainte de expirarea duratei
normale de 4 ani, inceteazd de drept qi mandatul viceprimarului, fere vreo altd formalitate.
Art. 15. - Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de cdtre Consiliul Local, prin
hotdrire adoptatd cu majoritate calificati de doui treimi din numdrul consilierilor in functie,
la propunerea temeinic motivatd a primarului sau a unei treimi din numdrul consilierilor
locali in functie.

SECJIUNEA a 4-a
Grupurile de consilieri locali

Art. 16. - (1) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in funclie de partidele politice,
alianlele politice sau alianlele electorale pe ale ciror liste au fost alegi, dacd sunt in numir
de cel pufin 3.
(2) Consilierii locali care nu indeplinesc conditiile prevdzute la alin. (1) pot constitui un grup
prin asociere.
(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, asistat de un secretar, alesi prin

votul deschis al majoritSlii membrilor grupului. Denumirea, componenta gi conducerea
grupului politic se transmite secretarului general care informeazd Consiliul Local asupra
grupurilor politice formate.
(4) Prevederile alin. (1) se aplicd gi consilierilor locali independenli.
(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la

alegeri sau care nu au intrunit numirul de voturi necesar pentru a intra in Consiliul Local
cu cel pu(in un consilier local.
(6) in cazul fuzionirii, doui sau mai multe partide, care sunt reprezentate in Consiliul
Local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
(7) Primarul, in funclie de disponibilitate, pune la dispozitia grupurilor politice spatiile si

logistica necesare desfiqurdrii activitetilor politice in vederea exercitdrii atributiilor legale si



regu lamenta re.

SECf,IUNEA a 5-a
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local

Aft. 17. - (1) Dupa constituire, Consiliul Local hotereste impa(irea consilierilor locali in
comisiile de specialitate ale Consiliului Local.
(2) Consiliul Local are trei comisii de specialitate:
a) Comisia juridica si de disciplina are 3 membri;
b) Comisia de agricultura, activitati economico- financiare, amenajarea teritorului si
urbanism, protectia mediului si turism, are 5 membri;
c) Comisia de invatamant, sanatate si familie, activitati social culturale, culte, munca,
protectle sociala si protectie copii, tineret si sport, are 3 membri.
(3) Comisia de specialitate juridica si de disciplina avizeazd proiectele de
hotd16ri/realizeazi rapoarte pentru urmitoarele domenii:
a) juridice si de disciplina;

(4) Comisia de specialitate de agricultura, activitati economico- financiare, amenajarea
teritorului si urbanism, protectia mediului si turism avizeazd proiectele de
hotdrAri/realizeazA rapoarle pentru urmitoarele domenii:
a) agricultura, activitati economico- financiare, amenajarea teritorului si urbanism, protectia
mediului si turism .

5 )Comisia de invatamant, sanatate si familie, activitati social culturale, culte, munca,
protectie sociala si protectie copii, tineret si sport, avizeazA proiectele de
hotdrAri/realizeaz6 rapoarte pentru urmdtoarele domenii:
a) invatamant, sanatate si familie, activitati social culturale, culte, munca, protectie
sociala si protectie copii, tineret si sport.

Art. 18. - (1) Numirul locurilor care revine fiecdrui grup de consilieri locali sau consilierilor
locali independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileste de citre Consiliul Local,
in funclie de ponderea acestora in cadrul autoritdtii deliberative.
(2) Nominalizarea membrilor fiecdrei comisii se face de fiecare grup de consilieri locali. in
acest sens, in vederea realizArii proiectului de hotdrAre a Consiliului Local, liderii grupurilor
politice din Consiliul Local convin, prin consens, asupra componenlei fiecdrei comisii de
specialitate tinand cont, pe cAt posibil, de urmdtoarele:

a) reflectarea in fiecare comisie de specialitate a configuraliei politice a Consiliului
Local,

b) optiunea consilierului local;
c) pregdtirea profesionali gi domeniul in care consilierul local igi desfisoari

activitatea;
d) in functie de numdrul membrilor Consiliului Local, un consilier local poate face

parte din minim una gi maxim trei comisii de specialitate din care una este
comisia de bazS;

e) echilibrul de gen;

0 echilibrul de reprezentare a localitdlilor componente ale comunei Ulmu de cdtre
consilieri locali cu domiciliulhesedinla tn aceste localit6!i.

(3) Operaliunile desfds-urate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,
numirul membrilor fiecdrei comisii de specialitate, modul de stabilire a locurilor ce revin
fiecdrui grup de consilieri locali sau consilieri locali independenli, precum 9i componenta
nominald a acestora se stabilesc prin hotdrAre a Consiliului Local. ln vederea realizdrii
proiectului de hotirAre a Consiliului Local, precum $i a instrumentelor de prezentare qi

motivare, rezultatul negocierilor politice prevdzute la alin. (2) se transmite primarului.



(4) Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se utilizeazi urmdtorul
algoritm, cu titlu de exemplu, prin cuprinderea consilierilor locali in componenla comisiilor
de specialitate, in ordinea crescitoare a numdrului de mandate oblinute de fiecare grup si
a numdrului comisiei:

Pa rtidu I politic,
alianta politici,
alianta
electorali sau
ca nd idatu I

independent

Numirul
de
mandate
obtin ute

COMISIA I COMISIA II COMISIA III

PNL 2 J 4 3
2 0 1 0

Numdrul de
consilieri locali

9

(5) Algoritmul presupune alocarea locurilor, pe r6nd, de la st6nga la dreapta, incepAnd cu
comisia de specialitate care are cele mai puline locuri alocate. Exemplul presupune
alocarea fiecdrui consilier local intr-o singurd comisie de specialitate. Pentru ca fiecare
consllier local si face parte din doud sau trei comisii de specialitate se dubleaze sau se
tripleazd numirul din coloana 1, aplic6nd apoi acelaqi algoritm.
(6) Schimbarea pe parcursul mandatului a componenlei comisiilor de specialitate se face
prin consens intre consilierii locali, cu respectarea prevederilor alin. (2). Un consilier local
nu poate fi obligat si isi schimbe comisia de specialitate din care face parte, cu exceptia
sanc!iondrii disciplinare.
Art, 19. - (1) Fiecare comisie de specialitate isi alege pentru intreg mandatul, prin votul
deschis al majoritdlii absolute, cSte un pre$edinte gi c6te un secretar.
(2) Pres-edintele sau secretarul pot fi revocali prin votul majoritdlii absolute din respectiva
comisie de specialitate, urm6nd a se alege un nou preqedinte sau secretar in condiliile
alin. ( 1).
Att. 20. - (1) Comisiile de specialitate au urmitoarele atribulii principale:

a) analizeazd 1i avizeazd proiectele de hotirAri ale Consiliului Local;
b) se pronuntd sub forma unui raport asupra altor probleme/insdrcindri trimise de

cdtre Consiliul Local spre analizd.
(2) Comisiile de specialitate indeplinesc si alte atributii stabilite prin regulament, precum qi

insdrcindri date prin hotir6ri ale Consiliului Local, daci acestea au legiturd cu domeniile
lor de competen!5.
Att.2'1. - (1) Comisiile de specialitate lucreazd valabil in prezenla majoritilii absolute Si
iau hotdrAri cu majoritate simpld.
(2) Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Comisiile de specialitate pot invita sd participe la sedintele sale persoanele interesate,
reprezentanli ai societdtilor si/sau ai regiilor autonome infiinlate prin hotdr6ri ale Consiliului
Local si pot solicita primarului incuviinlarea participdrii, dupe caz, a administratorului public
qi/sau a personalului de specialitate din cadrul:
a) aparatului de specialitate al primarului;
b) asociatiilor de dezvoltare intercomunitard sau al structurilor judefene cu personalitate
juridicd ale structurilor asociative ori la nivelul structurilor asociative ale autorit5lilor
administratiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publici, angajat in baza
acordurilor de cooperare in care unitatea administrativteritoriald este parte;
c) instituliilor publice locale;
d) operatorilor de servicii comunitare de utiliti{i publice.
(4) Au dreptul sa participe la sedinlele comisiilor de specialitate gi consilierii locali care
sunt membri in alte comisii de specialitate sau persoanele care au ficut propunerile ce

stau la baza lucririlor comisiilor de specialitate.
(5) Sedinlele comisiilor de specialitate sunt, de reguld, publice. Pregedintele comisiei

PSD



d) operatorilor de servicii comunitare de utilitati publice.
(4) Au dreptul sd participe la sedintele comisiilor de specialitate si consilierii locali care
sunt membri in alte comisii de specialitate sau persoanele care au fdcut propunerile ce
stau la baza lucrdrilor comisiilor de specialitate.
(5) sedinlele comisiilor de specialitate sunt, de reguld, publice. pregedintele comisiei
poate hotiri ca la dezbaterile sale si fie prezente si alte persoane interesate sau
reprezentanti ai mass-media.
(6) comisia poate hotiri ca unele gedinle sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi
si se desfdgoare cu ugile inchise.
Art 22. - (1) Presedintele comisiei de specialitate are urmdtoarele atribu{ii principale:

a) asigurA reprezentarea comisiei de specialitate in raporturile acesteia cu Consiliul
Local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii
publice locale si cu celelalte comisii;
convoacd sedintele comisiei de specialitate;
conduce sedrntele comisiei de specialitate;

b
c
d inviti sd participe la lucririle comisiei de specialitate s,i alte persoane din afari

acesteia, in condiliile art.21 alin. (3);
e) participd la lucririle celorlalte comisii care examineazi problemele ce prezinti

importanld pentru comlsia de specialitate pe care o conduce;
f) sustine in sedintele Consiliului Local avizele formulate de comisia de

specialitate;
g) anunld rezultatul votdrii, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei de

specialitate;
h) asigurd desfdgurarea gedinlelor in bune condi{ii put6nd aplica sancliunile

previzute de lege gi cele din regulament.
i) indeplineQte orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiei de specialitate,

prevdzute de lege, de regulament sau stabilite de cdtre Consiliul Local;
j) comunici secretarului general, in termen de trei zile de la desfdqurarea Qedintei

comisiei de specialitate, prezen{a qi procesele-verbale ale fiecdrei sedinte ale
comisiei de specialitate.

(2) in indeplinirea atribuliei prevdzute la alin. (1) lit. b) pregedintele comisiei de specialitate
realizeazd convocarea com isiei de specia litate :

a) in qedinle ordinare, in termen de 24 de ore de la convocarea sedinlelor
ordinare ale Consiliului Local;

b) in qedinle extraordinare, in termen de 24 de ore de la convocarea sedintelor
extraordinare ale Consiliului Local sau de indate, dupd caz, in func{ie de
modul de convocare a acestora,

c) ori de cate ori considerd necesar, in qedinli extraordinard, cu cel putin 24 de
ore inainte de data gedinlei.

(3) Documentul de convocare a s-edintelor comisiilor de specialitate conline in mod
obligatoriu urmdtoarele:

Art. 23. -
principale

data qi ora sedintei:
locul de desfdqurare a Eedintei;
proiectul ordinii de zi a sedinlei.

1) Secretarul comisiei de specialitate indeplinegte urmetoarele atributii

a) efectueazd apelul nominal gi tine evidenta participirii la sedinte a membrilor
comisiei de specialitate;

b) numdri voturile qi il informeazd pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru

adoptarea fiecirei hotdrAri gi asupra rezultatului votdrii;
c) asiguri redactarea avizelor, a rapoartelor, a proceselor verbale, a altor

documente previzute de lege precum gi alte atributii de secretariat.

)

)

)
(

a
b
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(2) Secretarul comisiei de specialitate indeplinegte orice alte sarcini previzute de
regulament sau insirciniri stabilite de comisia de specialitate sau de cdtre presedintele
acesteia.
Arl.24. - (1) Convocarea gedinlelor comisiei de specialitate se face de cdtre presedintele
acesteia cu cel pulin 24 de ore inainte de sedinli sau de indati in cazul sedintelor
extraordinare ale comisiilor de specialitate convocate pentru gedinlele extraordinare ale
Consiliului Local convocate de indatd.
(2) Ordinea de zi se aprobd de comisia de specialitate la propunerea presedintelui. Oricare
dintre membrii comisiei de specialitate poate cere includerea pe ordinea de zi a unor
probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei de specialitate la sedintele acesteia este obligatorie.
(4) ln caz de absentd nemotivati la sedinta comisiei de specialitate de bazd, consilierului
in cauzd nu ise acorda indemnizatia pe sedinta respectivd. Daci absentele continui, fdri
a fi motivate, presedintele comisiei de specialitate poate aplica sancliunile disciplinare
prevdzute in competenta sa de regulament sau poate propune Consiliului Local aplicarea
altor sancfiuni disciplinare prevdzute de lege, inclusiv inlocuirea lui din comisia de
specialltate, urmare a unui referat promovat si sustinut de cdtre preqedintele comisiei de
specialitate respective.
Art. 25. - $edinlele comisiilor de specialitate se desfdsoard de regulS, inaintea sedinlelor
Consiliului Local, atunci cdnd ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau
proiecte de hotdrAri asupra cdrora ise solicitd avizul comisiei de specialitate.
Art. 26. - (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hot6rdri ale Consiliului Local sau a celorlalte
probleme repartizate comisiei de specialitate, pregedintele acesteia va face in cadrul
gedinfei o scurtd prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacd aceasta nu este
prezentatd de initiator.
(2) Secretarul comisiei de specialitate va redacta, dupd caz, avizul sau raportul comisiei de
specialitate, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia,
care au fost aprobate cu majoritate simpli.
(3) Avizul comisiei de specialitate asupra unui proiect de hotirAre a Consiliului Local poate
fi favorabil sau nefavorabil, in sensul de admitere sau de respingere a acestuia.
(4) Avizul comisiei de specialitate contine, in mod obligatoriu, urmdtoarele:

a) motivarea in fapt gi drept a avizului,
b) temeiurile juridice pe baza gi in executarea cdrora proiectul de hotdrAre poate fi

adoptat;
c) temeiul legal din Codul administrativ, respectiv temeiul regulamentar in baza

c5rora comisia de specialitate emite avize;
d) operatiunile administrative gi/sau materiale prealabile gi/sau ulterioare adoptirii

hotdrArii;
e) menfiunea privind avizarea proiectelor de hotdrAre; avizarea poate fi favorabili

cuifare amendamente sau nefavorabild;
f) dupd caz, amendamentele acceptate;
g) numdrul/data inregistrerii in registrul privind evidenla avizelor/rapoartelor comisiei

de specialitate pestrat si completat de cetre secretarul acesteia;
h) semndtura pregedintelui 9i cea a secretarului comisiei de specialitate.

(5) Avizul intocmit potrivit alin. (2) - (4) se prezinte secretarului general, care se va ingriji
de multiplicarea s-i difuzarea acestuia citre consilierii locali.
(6) Avizele comisiilor de specialitate sunt consultative in raporturile cu autoritatea
deliberativi.
Art.2Z. - Votul in comisiile de specialitate este, de reguli, deschis. in anumite situalii
comisia de specialitate poate hotari ca votul sd fie secret, stabilind de la caz la caz 9i

modalitatea de exprimare a acestuia.
Art. 28. - (1) Lucrdrile qedinlelor comisiei de specialitate se consemneazi, prin grija



secretarului acesteia, intr-un proces-verbal care, dupd incheierea sedintei, va fi semnat de
citre pregedintele gi secretarul comisiei de specialltate.
(2) Pregedintele poate incuviinfa ca procesele-verbale ale sedinlelor s5 fie consultate de

alte persoane interesate care nu au particlpat la gedinli, cu exceptia proceselor-verbale
intocmite in sedinlele ale cdror lucriri s-au desfdsurat cu usile inchise, dacd au fost
cuprinse pe ordinea de zi proiecte de hotdrAri sau propuneri de natura celor previzute [a
art. 55 alin (3).
Art. 29. 'Daca in urma dezbaterilor din gedinta Consiliului Local se impun modificdri de
fond in conlinutul proiectului, pregedintele de Qedinte poate hotdri retrimiterea proiectului
pentru reexaminare de cdtre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit
avizul, respectiv raportul.
Art. 30. - Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificatd printr-o comisie speciald
stabilite prin hotdrdre a consiliului Local, la cererea a cel pulin o treime din numdrul din
numdrul consilierilor locali in functie.

SECTIUNEA a 5-a
Comisiile speciale

Art. 31. - ('1 ) Consiliul Local poate hotiri organizarea unor comisii speciale de analizi gi
verificare, la propunerea a cel pulin unei treimi din numdrul consilierilor locali in functie sau
a primarului comunei, aceaste hotirdre fiind luati cu majoritate absolutS.
(2) Componenta nominald a comisiilor prevdzute la alin. (1), obiectivele si tematica
activitetii acestora, perioada si modul in care vor lucra se stabilesc prin hotdr6re a
Consiliului Local adoptatd in conditiile previzute la alin.(1).
(3) Comisia de anchetd va prezenta Consiliului Local, la termenul stabilit de acesta,
raportul intocmit in urma analizelor si verificdrilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacd
este cazul, propuneri concrete de imbunritifire a activitd{ii sau mdsuri in domeniul supus
analizei sau verificdrii.
Art. 32. - Operatiunile desfdqurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor speciale,
numdrul membrilor fiecirei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecirui grup de
consilieri locali sau consilieri locali independenli, precum Qi componenta nomrnald a
acestora se stabilesc prin hotdrAre a Consiliului Local.

SECIIUNEA a 6-a
Alte dispozilii

Art. 33. - Primarul participd la sedintele Consiliului Local si are dreptul sd iqi 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 de gedin-td.

Art. 34. - (1) Secretarul general participi, in mod obligatoriu, fdrd drept de vot, la qedinfele
Consiliului Local. Secretarului general ii revin urmitoarele atributii principale:

a) asiguri gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre Consiliul
Local si primar, precum gi intre acegtia si prefect;

b) asigurA indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, la cererea
primarului sau a cel pulin unei treimi din numdrul consilierilor locali in funclie;

c) asigurd efectuarea lucrdrilor de secretariat fie personal ori prin delegarea de
cdtre primar a acestor sarcini altor persoane din aparatul de specialitate al
primarului;

d) efectueazi apelul nominal 9i line evidenla participdrii la sedinte a consilierilor
locali. La sedinlele ordinare gi extraordinare ale Consiliului Local, prezenla este
fdcutd de secretarul general, iar la gedin{ele comisiilor de specialitate prezenta
si evidenla participdrii este transmisa secretarului general de cdtre secretarul



comisiei de specialitate respective printr-o listd de prezente care va con(ine
data, prenumele gi numele consilierilor locali prezenli precum $i semnaturile
acestora;

e) consemneazd rezultatul votirii, pe care il prezintd presedintelui de gedin!d;
f) informeazd pre$edintele de gedinlri cu privire la cvorumul necesar pentru

adoptarea fiecirei hotdrAri a Consiliului Local;
g) avizeazd pentru legalitate orice proiect de hotirAre a Consiliului Local; refuzul

de avizare se prezinti in scris, conform legii, Consiliului Local/comisiilor de
specialitate, iar dacd este cazul, nu contrasemnezi hotir6rile pe care le
consideri ilegale;

h) intocmeste procesul-verbal al gedinfei Consiliului Local, pune la dispozitia
consilierilor locali inaintea fiecdrei qedinte procesul-verbal al sedintei
anterioare, iar in termen de 3 zile de la terminarea sedintei afiseazA la sediul
Consiliului Local si, dupd caz, pe pagina de lnternet a comunei Ulmu o copie a
procesului-verbal al sedinfei. Acesta va fi transmis consilierilor locali spre
consultare prin pogta electronicd, dupd ce, in prealabll, a solicitat acordul
pregedintelui care a condus gedinla respectivi asupra conlinutului procesului-
verbal de gedin!d;

i) asiguri intocmirea dosarelor de qedin!5, legarea, numerotarea paginilor,
semnarea si sigilarea acestora, procedAnd la arhivarea acestora la sfArsitul
anului calendaristic;

j) coordoneazA organizarea arhivei si evidenla statisticd a hotir6rilor Consiliului
Local;

k) urmdregte ca la deliberarea qi adoptarea unor hoterari ale Consiliului Local si
nu ia parte consilieri locali care se incadreazi in prevederile legale privind
conflictul de interese. il informeazi pe presedintele de gedinli cu privire la
asemenea situa.tii qi face cunoscute sancliunile prevdzute de lege in asemenea
cazuri,

l) aduce la cunostinla presedintelui de gedinld, sancliunile ce pot fi administrate,
in temeiul legii gi al regulamentului, consilierilor locali care au absentat
nemotivat de la sedinta comisiei de specialitate intruniti anterior gi celor ce
absenteazd nemotivat la qedinta curente a Consiliului Local;

m) contrasemneazd, in condiliile legii si ale regulamentului, hotdrArile Consiliului
Local pe care le considerd legale;

n) poate solicita primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a

Qedintelor Consiliului Local;
o) acordi comisiilor de specialitate si consilierilor locali, la solicitarea acestora,

asistente 9i sprijin de specialitate in desfdgurarea activitatii, inclusiv la

redactarea proiectelor de hotSr6ri ale consiliului Local. Asemenea obligalii
revin si aparatului de specialitate al primarului.

p) asiguri comunicarea si publicitatea proiectelor de hotir6re s-i a hotdrArilor
Consiliului Local in termenele prevezute de lege 9i de regulament.

(2) Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulament sau

insdrcindri date de primar sau de cdtre Consiliul Local cu privire la buna organizare 9i

desfisurare a gedintelor Consiliului Local ori a comisiilor acestuia.

CAPITOLUL AL III-LEA



FUNCTTONAREA CONStLTULUt LOCAL

SECTIUNEA 1

Desfigurarea gedin[elor Consiliului Local

Art. 36. - (1) Sedin{ele Consiliului Local sunt, de reguli, publice.
(2) Caracterul public al sedintelor Consiliului Local este dat de:
a) accesul celor interesafi, in conditiile legii, la procesele-verbale ale sedintelor Consiliului
Local;
b) accesul celor interesati, in condiliile legii, la proiectele de hotdrari, la hotdrdrile
consiliului Local, precum $i la instrumentele de prezentare gi de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetd{enilor cu domiciliul sau regedin{a in comuna Ulmu de a asista la
sedintele Consiliului Local qi/sau de a le urmiri pe internet, in conditiile regulamentului.
(3) La sedintele Consiliului Local, pe lSngd primar, consilierii locali si secretarul general
mai pot participa doar persoanele invitate de catre primar in limita locurilor disponibile intr-
o parte distinctd a silii in care are loc sedinta Consiliului Local.
(4) in cazul in care gedinlele Consiliului Local nu pot fi urmirite pe internet, persoana
interesatd de participarea la sedinla Consiliului Local depune o cerere adresati primarului,
care rispunde printr-o adresd motivatd respingerea cererii sau printr-o invitatie in care
sunt menfionate obligatoriu urmitoarele elemente privind conduita persoanei invitate pe
care aceasta trebuie si le respecte:

a) in sala de gedinfd invitatii sunt rugati sd urmireascd in liniste dezbaterile din
cadrul sedinlei Consiliului Local;

b) in caz de perturbare a sedinlelor, invitatul ar putea fi eliminat din sala de
gedinld;

c) invitatul poate lua cuvAntul doar cu acordul preqedintelui de sedintd, dacd
problema discutatd in qedinld il priveste ?n mod direct pe invitat sau pe cine
acesta reprezintd.

(5) lnvitarea persoanelor interesate la sedintele publice ale Consiliului Local se face de
citre primar in limita locurilor disponibile in sala de sedinle, in ordinea de precddere datd
de interesul diferitelor persoane in raport cu proiectul ordinii de zi a sedinlei Consiliului
Local sau in funclie de ordinea inregistrdrii cererilor de participare.
(6) Ordinea de precidere nu poate limita accesul mass-media la sedintele publice.
(7) Consiliul Local poate hot6ri, cu votul majoritSlii consilierilor locali prezenli, ca anumite
puncte de pe ordinea de zi sau intreaga gedinld sd se desfdqoare cu u$ile inchise, fdri
participarea publicului.
(8) Daca au fost cuprinse pe ordinea de zi proiecte de hotirAri sau propuneri de natura
celor previzute la art. 55 alin. (3) atunci la dezbaterea acestor puncte de pe ordinea de zi
nu este permis accesul publicului, dezbaterile realizAndu-se cu us-ile inchise. ln acest caz,
din procesul-verbal al sedintei ce va fi fdcut public se va elimina partea de gedinli in care
s-au dezbdtut respectivele puncte sau, in cazul protejdrii datelor cu caracter personal, se
va elimina partea care ar putea duce la identificarea persoanei in cauzi.
(9) Dezbaterile asupra bugetului local nu se pot realiza cu ugile inchise.
Art. 37. - (1) Consiliul Local se intrunegte in gedinle ordinare, cel pulin o datd pe lun6, la
convocarea primarului.
(2) Consiliul Local se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a
cel pulin unei treimi din numdrul consilierilor locali in funclie.
(3) Convocarea Consiliului Local se face in scris, folosind pogta electronicS, prin
intermediul secretarului general, cu cel putin 5 zile inaintea sedinlelor ordinare sau cu cel
putin 3 zile inainte de gedintele extraordinare.
(4) Odate cu notificarea convocirii, sunt puse la dispozilia consilierilor locali materialele
inscrise pe ordinea de zi.



(5) in caz de fo(d majord si de maximd urgente pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
sau in alte situatii stabilite de regulament, convocarea Consiliului Local se poate face de
indatS, telefonic sau folosind aplicaliile mobile de mesagerie instant, materialele inscrise
pe ordinea de zi fiind transmise folosind pogta electronici.
(6) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmitoarele informatii despre gedinli:
a) data, ora si locul desfdsurdrii sedintei;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, potrivit opliunilor
acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zr;
e) indicarea comisiilor de specialitate cdrora le-au fost trimise spre avizare proiectele de
hot6rAri;
f1 invitalia de a formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotirAri.
Art. 38. - (1) Proiectul ordinii de zi se redacteazd de cdtre secretarul general si de citre
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexd la
documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, dupd caz, in
condifiile legii.
(2) Proiectul ordinii de zi a sedintei Consiliului Local cuprinde:

a) aprobarea procesului-verbal al sedintei anterioare;
b) intrebiri, interpelSri, rispunsuri;
c) proiecte de hotdrAri, cu menlionarea: numdrului de inregistrare din registrul

proiectelor de hotdrAri ale Consiliului Local, a titlului si a initiatorului;
d) rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor

de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte;
e) rapoarte sau informiri ale conducdtorilor organismelor prestatoare de servicii

publice si de utilitate publici, dupd caz;
f) petitii;
g) orice alte probleme de interes local;
h) timpul acordat fiecdrui punct de pe proiectul ordinii de zi.

(3) Proiectul ordinii de zi a sedintei Consiliului Local se aduce la cunostintd locuitorilor prin
mass-media, prin afigarea pe pagina de internet a comunei Ulmu sau prin orice alt mijloc
de publicitate.
Art. 39. - (1) $edinlele Consiliului Local se desfiqoard legal in prezenla majoritdlii
absolute a consilierilor locali in functie.
(2) Consilierii locali sunt obligafi sd fie prezenli la sedintele Consiliului Local gi la cele ale
comisiilor de specialitate ale acestuia, cu exceplia cazului in care acegtia absenteazi
motivat 9i sd i9i inregistreze prezenta in lista de prezen!5 !inutd de secretarul general.
(3) Absenla este consideratd motivatd daci se face dovada cd aceasta a intervenit din
cauza:

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stdri de sdnitate pentru care s-a
eliberat certificat de concediu medical;

b) unei deplasdri in striinitate;
c) unor evenimente de fo(5 majord;
d) in cazul decesului sofiei/sofului consilierului local sau al unei rude de pAnd la

gradul al ll-lea a consilierului local ales ori al sotiei/sofului acestuia, inclusiv,
e) concediul de odihnd;
f) in cazul cdsdtoriei consilierului local sau al unei rude de p6nd la gradul al ll-lea a

consilierului local, inclusiv,
g) in cazul botezului unei rude de pAnd la gradul al lll-lea a consilierului local,

inclusiv;
h) unei delegatii in interesul comunitd\ii locale sau in interesul serviciului;
i) in cazul participdrii la cursurile de pregdtire, formare gi perfectionare profeslonali



(4) Consilierul local care nu poate lua parte la sedin!5 este obligat sd aducd aceaste
situalie, in scris, la cunostinla secretarului general.
Art. 40. - (1) Dezbaterea proiectelor de hotir6ri ale Consiliului Local sau a problemelor se
face, de reguld, in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobatd.
Consiliul Local poate hotiri cu majoritate simplS, pe parcursul sedinlei Consiliului Local,
schimbarea ordinii de dezbatere a unor puncte de pe ordinea de zi.
(2) Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt de cdtre iniliator a proiectului de hotdrAre
sau a problemei inscrise pe ordinea de zi. Apoi se de cuvantul preQedintilor comisiilor de
specialitate sesizate care prezintd, dupd caz, avizele sau rapoartele si, daci este cazul,
qefului structurii din organigrama comunei Ulmu care a intocmit raportul compartimentului
de resort din aparatul de specialitate al primarului.
(3) Dupe efectuarea prezentirilor prevdzute la aliniatul (2) se trece la dezbateri.
(4) Consilierii locali participi la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvAnt. Consilierii locali
sunt obligati ca in cuvantul lor sa se refere exclusiv la problema care formeazd obiectul
dezbaterii.
(5) Presedintele de sedintd are dreptul si limiteze durata luirilor de cuv6nt, in functie de
obiectul dezbaterii. in acest scop el poate propune Consiliului Local spre aprobare timpul
ce va fi afectat fiecdrui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului.
(6) Pregedintele de sedinld va urmiri ca prezenta la dezbateri si se faci din partea tuturor
grupurilor de consilieri locali. in cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp
fiecdrui grup de consilieri locali, in functie de merimea acestuia.
(7) Pre-sedintele de sedintd este obligat sd asigure luarea cuv6ntului de cdtre initiator
pentru suslinerea proiectului de hotirAre ori de cAte ori acesta o solicite, precum gi de
citre delegatul satesc dupe caz.
(8) Pregedintele de sedin!5 permite oric6nd unui consilier local sd rdspundd intr-o
problemd de ordin personal, in probleme previzute de regulamentul de organizare gi

funclionare a consiliului sau atunci c6nd a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(9) Prevederile alin. (8) se aplicd si in cazul in care se cere cuvantul in probleme privitoare
la regulament.
(10) Pregedintele de gedin!5 sau liderul oricirui grup de consilieri locali poate propune
incheierea dezbaterii unei probleme puse in disculia Consiliului Local. Propunerea de
incheiere a dezbaterii se supune votului, iar disculiile se sisteazd daci propunerea este
adoptati cu majoritate simpla.
(11) Este interzis6 adresarea de insulte sau calomnii de citre consilierii locali prezenli la

$edinta, precum si dialogul dintre vorbitori s,i persoanele aflate in sald.
(12) in cazul in care desfdgurarea lucrerilor este perturbata, pregedintele de sedin.ti poate

intrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite de regulament in competenta sa.

Art. 41, - (1) Asupra proiectelor de hotdrAri au loc dezbateri generale 9i pe articole,
consilierii locali, precum gi ceilal{i initiatori putAnd formula amendamente de fond sau de
form5.
(2) Amendamentele se formuleaz6 in scris gi se pot depune de cdtre primarul comunei,
oricare dintre consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate.
(3) Pentru a putea fi dezbdtut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul general

cel mai t6rziu inainte de inceperea sedintei Consiliului Local
(4) Amendamentele la proiectele de hotir6ri ale Consiliului Local se transmit in formd
scrisi 9i conlin urmatoarele elemente:
a) iniliatorul sau initiatorii,
b) numdrul de inregistrare qi titlul proiectului de hotirAre a Consiliului Local amendat;
c) tipul amendamentului: modificare sau completare;
d) textul initial;
e) textul amendat;
f) motivalia amendamentului;



S) semnetura persoanei care propune amendamentul.
(5) secretarul general numeroteaze amendamentele depuse pentru fiecare proiect de
hotdrare a consiliului Local in ordine crescdtoare a articolelor pe care le afecteazd.
Secretarul general numeroteaze amendamentele depuse tin6nd cont de ordinea textelor
amendate in cadrul proiectului de hotdr6re a Consiliului Local. in cazul in care doud sau
mai multe amendamente se referd la acelaqi text din cadrul proiectului de hotdrare a
consiliului Local, acestea se numeroteazd in ordinea in care au fost primite de cdtre
secretarul general.
(6) ln mod excep{ional, in timpul dezbaterilor se pot face amendamente verbale la
proiectul de hotirare a consiliului Local, insi acestea se formuleazi de comun acord cu
iniliatorul proiectului de hotdr6re a Consiliului Local. Con{inutul amendamentelor verbale
se menlioneaz6 in procesul-verbal de sedinfi.
(7) ln cazul in care iniliatorul proiectului de hotirdre a Consiliului Local nu este de acord
cu amendamentul verbal propus, acesta nu se supune la vot gi se considerd respins.
(B) Amendamentele se supun votului Consiliului Local in ordinea numerot6rii lor. Daci s-a
adoptat un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi contrare
amendamentului adoptat se socotesc respinse fdrd a mai fi supuse votului.
(9) Dupe supunerea la vot a tuturor amendamentelor, se supune Ia vot proiectul de
hotdr6re a Consiliului Local in forma amendati.
A.fi. 42. - (1) Sinteza dezbaterilor din sedintele Consiliului Local, precum si modul in care
si-a exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneazi intr-un proces-verbal al
sedintei, semnat de cdtre pregedintele de sedinld 9i de citre secretarul general.
(2) La inceputul fiecirei sedinte, secretarul general supune spre aprobare procesul-verbal
al sedinlei anterioare. Consilierii locali gi primarul au dreptul ca, in cadrul sedintei curente
a Consiliului Local, sd conteste continutul procesului-verbal 9i sd ceard menlionarea
exacte a opiniilor exprimate in sedinta anterioari.
(3) Procesul-verbal al sedinfei anterioare a Consiliului Local se aprobd cu majoritate
simplS fird redactarea unei hotdrSri a Consiliului Local. Rezultatul votului cu care s-a
aprobat procesul-verbal al gedinlei anterioare se menlioneazd in procesul-verbal al
gedin{ei in care acesta a fost aprobat.
(4) Presedintele de sedintS, impreund cu secretarul general iqi asumi, prin semndturi,
responsabilitatea veridicitdtii celor consemnate in procesul-verbal al gedin{ei.
(5) Procesul-verbal semnat de presedintele de qedinld si de citre secretarul general,
precum si documentele care au fost dezbitute in sedinla anterioard se depun intr-un
dosar special al sedintei respective, care se numeroteazi qi se sigileazd de pregedintele
de gedinld 9i de secretarul general, dupi aprobarea procesului-verbal sau de cdtre
persoana cu atributii in acest sens, desemnatd in conditiile legii.
(6) in termen de 3 zile de la data aprobdrii procesului-verbal al sedinlei, secretarul general
afis,eazi la sediul Consiliului Local si public6 pe pagina de internet a comunei Ulmu o
copie a procesului-verbal al sedin{ei.
Art. 43. - (1) Supunerea la vot in timpul sedintelor Consiliului Local a unei situa{ii
procedurale prevdzutd de regulament nu constituie hotdr6re a Consiliului Local ca act
administrativ. Menlionarea acestor situa{ii procedurale precum gi rezultatul votului se face
obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
(2) Dupe sedinta Consiliului Local, secretarul general are obligalia sd redacteze hotirdrile
Consiliului Locat ale cdror proiecte au fost trecute pe ordinea de zi si care au fost adoptate
In cadrul sedintei, precum si sd realizeze cu celeritate procedurile legale pentru ca acestea
sd devind obligatorii gi sd producd efecte iuridice c6t mai repede posibil.
(3) Respingerea unui proiect de hotdrdre a Consiliului Local inscris pe ordinea de zi,
precum s,i orice supunere la vot a unei propuneri inscrisi pe ordinea de zi nu constituie
hotdrdre a Consiliului Local ca act administrativ, in acest caz, mentionAndu-se doar
rezuttatul votului in procesul-verbal al sedintei fdrd redactarea unei hotdrAri a Consiliului



A.rt. 44. '(1) Dreptul la initiativd pentru proiectele de hotdr6ri ale Consiliului Local apa(ine
primarului, consilierilor locali si cetilenilor.
(2) Proiectele de hotdrAri ale Consiliului Local vor fi insolite de motivarea inifiativei sub
forma unui referat de aprobare realizat de cdtre initiator si vor fi redactate in conformitate
cu normele de tehnicd iegislativa. in acest scop, secretaiul comunei si personalul din
cadrul aparatului de specialitate al primarului vor acorda sprijin si asisten{d tehnicd
initiatorului.
(3) Proiectele de hotir6ri ale Consiliului Local se depun la secretarul general care Ie
inregistreazd intr-un registru special care conline obligatoriu urmdtoarele elemente:
a) numerul de inregistrare gi data proiectului de hotirAre a Consiliului Local;
b) prenumele gi numele initiatorului;
c) avizele comisiilor de specialitate sesizate;

d) structura/persoana din aparatul de specialitate a primarului responsabile cu
elaborarea raportului compartimentului de resort;

e) alte avize necesare conform legii;
f) numdrul de amendamente depuse;
g) data dezbaterii in Consiliul Local;
h) rezultatul deliberirii gi, dupd caz, numdrul hotiirArii Consiliului Local.

(4) Dupe inregistrare, secretarul general se ingrijeste, cu aprobarea primarulur, sd
reparlizeze proiectul de hotirAre a Consiliului Local cdtre structura din aparatul de
specialitate al primarului care are in competenld subiectul proiectului de hotir6re pentru
realizarea raportului compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului.
Odati cu transmiterea proiectului de hotdrAre a Consiliului Local, secretarul general va
preciza si termenul de realizare a raportului. Termenul de realizare a raportului
compartimentului de resort nu trebuie sd fie mai mare de 30 de zile de la inregistrarea
proiectului de hotir6re a Consiliului Local.
(5) Raportul compartimentului de resort se intocmeqte qi se depune la secretarul general,
inainte de intocmirea avizului de cdtre comisia de specialitate, spre a putea fi avut in
vedere de catre aceasta.
(6) La elaborarea proiectelor de hotdrdri ale Consiliului Local se vor respecta prevederile
Regulamentului cuprinzAnd misurile metodologice circulalia proiectelor de hotirAri ale
Consiliului Local adoptat prin HotdrArea Consiii.rlui L.ocal nr. . ./r:omunei Ulmu .

Art. 45. - (1) Proiectele de hotdrAri ale Consiliului Local se inscriu in proiectul ordinii de zi
a gedinlelor Consiliului Local prin menlionarea numdrului si a datei de inregistrare, a titlului
si a initiatorului.
(2) Fiecare proiect de hotdrAre inscris pe proiectul ordinii de zi a gedin{ei Consiliului Local
este supus dezbaterii numai dacd este inso{it de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare gi motivare, semnat de iniliator;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Local.
(4) se interzice dezbaterea gi/sau supunerea la vot a unui proiect de hotirAre sau a unei
propuneri, care nu a fost prevdzuuprevezute pe ordinea de zi sau care nu indeplineste
conditiile legale sau regulamentare pentru a fi dezbdtuUdezbitutd de citre Consiliul Local.
Actele administrative realizate cu nerespectarea condiliilor regulamentare sunt nule de
drept. Nerespectarea prevederilor prezentului alineat constituie abatere disciplinard
deosebit de gravi, iar consilierul local care detine mandatul de preqedinte de sedintd se
sanctioneaz5 conform art. 9'1 alin. (i) lit. e) si i).

SECfIUNEA a 2-a
Elaborarea proiectelor de hotdr6ri



d) alte documente prevezute de legislalia speciald.
(3) Secretarul general asigurd indeplinirea conditiilor de la alin. (2) si aduce la cunogtinla
consiliului Local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.
Art.46. - (1) Proiectele de hotirAri ale Consiliului Local insolite de documentele previzute
la arl. 45 alin. (2) lit. a), b) si d), precum qi alte propuneri asupra cdrora se solicitd un
raport din partea comisiei de specialitate se transmit spre analizd si avizare comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local. Nominalizarea comisiilor de specialitate se face de cdtre
primarul comunei impreund cu secretarul general.
(2) Odat6 cu transmiterea documentelor cdtre comisiile de specialitate, secretarul general
va preciza, dacd este cazul, termenul pentru depunerea avizelor/rapoartelor. Acesta nu
poate depdsi, dupd caz, 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotdr5ri ale Consiliului
Local sau a solicitdrii de redactare a unui raport.
(3) in cazul in care comisia de specialitate nu adopte avizul in termenul stabilit, acesta se
considerd implicit favorabil.
(4) lniliatorul unui proiect de hotirAre a Consiliului Local, al unui amendament sau al unei
propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la suslinerea lor. in acest
caz, proiectul/amendamentul/propunerea nu se mai supune la vot.
Att.47. - (1) Dupe analiza gi dezbaterea documentelor prevdzute la art. 46 alin. (1)
comisia de specialitate a Consiliului Local intocmegte un aviz sau, dupd caz, un raport.
(2) Avizul comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nefavorabil. Dacd avizul este
favorabil, se pot formula amendamente in cadrul comisiei de specialitate. Amendamentele
adoptate in cadrul comisiei de specialitate se transmit spre dezbatere 9i aprobare in
sedinta Consiliului Local.
(3) Avizul/raportul qi eventualele amendamente se transmit secretarului general, care va
dispune mdsurile corespunzdtoare difuzdrii lor cdtre primar gi citre consilierii locali p6nd la
sedinta Consiliului Local in care se dezbat proiectul de hotirAre a Consiliului Local sau
problema supuse avizirii sau analizei.

SECJIUNEA a 3-a
Procedura de vot

Art. 48. - (1) Votul consilierilor locali este individual Si poate fi deschis sau secret, in
condiliile legii.
(2) Votul deschis se exprimi public prin ridicarea mainii, prin apel nominal sau electronic.
(3) Consiliul Local hotirSgte, la propunerea pres.edintelui de gedinld, ce modalitate de vot
se va folosi, in afara cazurilor c6nd prin lege sau regulament se stabileqte o anumitd
modalitate.
Art. 49. - Votarea prin apel nominal se desfds,oard in modul urmdtor: preqedintele de
gedin{d explici obiectul votirii si sensul cuvintelor "pentru" 9i "contra". Secretarul general

va da citire numelui -si prenumelui fiecdrui consilier local, in ordinea alfabeticd. Consilierul
local nominalizat se ridicd gi propune cuvfintul ,,pentru" sau,,contra"in funclie de opliunea
sa.
Art. 50. - (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine sau bilete de vot.

(2) Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regula, cuvintele ,,da" sau ,,nu"; sau ,,pentru"
sau,,contra", in funclie de context.
(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urn!. La numdrarea voturilor nu se iau in calcul

buletinele de vot pe care nu a fost exprimatd opliunea clari a consilierului local sau au fost
folosite ambele cuvinte prevdzute la aliniatul (2).
Art. 51. - (1) HotirArile s-i alte propuneri se adoptd cu majoritate simpli, in afara de cazul

in care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
(2) Abfinerile se contabilizeazi la voturile ,,contra".
(s; oaca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal, pregedintele de sedintS amAnd



votarea pani la intrunirea acestuia.
Art.52. - (2) Se adopti cu majoritate absolutd urmdtoarele hoterari ale Consiliului Local:a) hotiirArile privind bugetul local;

b) hotir6rile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;
c) hotdrArile prin care se stabilesc impozite gi taxe locale;
d) hotdrArile privind participarea la programe de dezvoltare judeteand, regionali,

zonali sau de cooperare transfronta lierd;
e) hotirarile privind organizarea gi dezvoltarea urbanisticd a localitdtilor si

amenajarea teritoriului;
f) hotdrArile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritdti publice, cu persoane

juridice romAne sau striine;
g) hotirarile privind administrarea patrimoniului;
h) hot-r6rile privind participarea cu imprumuturi, capital sau cu bunuri, dupi caz, in

numele si in interesul colectivitdtilor locale, la infiinlarea, func(ionarea qi
dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publicd
de interes local;

i) hotiirArile privind infiintarea comisiilor speciale si mixte;j) alte hotdrAri previzute de regulament.
(3) HotarArile privind dobdndirea sau instrdinarea dreptului de proprietate ?n cazul
bunurilor imobile se adopte de Consiliul Local cu majoritatea calificati de doud treimi din
numdrul consilierilor locali in funclie.
Art. 53. - consilierii locali au dreptul sd solicite ca in procesul-verbal sd se consemneze
expres modul fn care au votat, secretarul general fiind obligat si se conformeze.
Art.54. - Proiectele de hotir6ri ale Consiliului Local sau propunerile respinse de Consiliul
Local nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

SECTIUNEA a 4-a
Transparen!a decizionali gi publicitatea actelor administrative

Art. 55. (1) Actul administrativ cu caracter normativ, denumit in continuare act normativ,
este hotdrArea Consiliului Local care cuprinde reguli generale de conduiti, impersonale gi
de aplicabilitate repetatd, in vederea aplicdrii la un numdr nedeterminat de subiec{i.
(2) Actul administrativ cu caracter individual este hoterarea Consiliului Local care creeazd,
modificd sau stinge drepturi si obligalii in beneficiul sau in sarcina unei/unor persoane
determinate.
Art. 56. - (1) Pentru asigurarea transparen{ei decizionale in raporturile cu cetilenii,
Consiliul Local va respecta urmdtoarele principii:

a) informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmeazd
si fie dezbdtute de Consiliul Local, precum si asupra proiectelor de acte
normative;

b) consultarea cetSlenilor 9i a asocialiilor legal constituite la initiativa
Consiliului Local, in procesul de elaborare a proiectelor de acte
normative;

c) participarea activi a cet5lenilor la luarea deciziilor administrative si in
procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

(2) Se vor respecta urmitoarele reguli:
a) sedintele Consiliului Local sunt publice, in condiliile legii si ale

regulamentului;
b) dezbaterile vor fi consemnate in procesul-verbal al gedintei Consiliului

Local si ficute publice, in conditiile legii si ale regulamentului;
c) actele normative adoptate in sedin{ele Consiliului Local vor fi inregistrate,

arhivate si dupd caz f5cute publice, in condiliile legii si ale



regu lamentului;
(3) Aceste prevederi nu se aplice in cazul procesului de elaborare a actelor administrative
gi in cel al sedintelor in care sunt prezentate:
a) informatii privind aperarea nalionald, siguranla nalionald qi ordinea publicd, interesele
strategice economice gi politice ale tdrii, precum gi deliberdrile care fac parte din categoria
informa{iilor clasificate, potrivit legii;
b) valorile, termenele de realizare si datele tehnico-economice ale activitdlilor comerciale
sau financiare, dacd publicarea acestora aduce atingere principiului concurenlei loiale,
potrivit legii;
c) datele cu caracter personal.
Art. 57. - (1) ln cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative initiatorul
unui act normativ are obligatia, prin intermediul secretarului general, se aduca la
cunostintd publici un anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ. Secretarul
general va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o
cerere pentru primirea acestor informatii.
(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoQtinte

publicd, in conditiile alin. (1) gi cele ale art. 64, cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea
spre analizd, avizare gi adoptare de cdtre autorititile administraliei publice locale. Anun{ul
va cuprinde referatul de aprobare al initiatorului privind necesitatea adoptirii actului
normativ propus, textul complet al proiectulur actului normativ respectiv, precum qi
termenul limitS, locul gi modalitatea in care cei interesali pot trimite in scris propuneri,
sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
(3) Anunlul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanld asupra
mediului de afaceri se transmite de cdtre iniliator asocialiilor de afaceri gi altor asocialii
legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevdzut Ia alin. (2).
(4) La publicarea anunlului initiatorul proiectului de act normativ va stabili o perioadd de
cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul
de act normativ supus dezbaterii publice.
(5) Primarul va desemna o persoani din cadrul aparatului de specialitate, responsabili
pentru relalia cu societatea civild, care si primeascd propunerile, sugestiile 9i opiniile
persoanelor interesate cu privire Ia proiectul de act normativ propus de cetre acesta.
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analize gi avizare autoritdtilor publice
interesate numai dupe definitivare, pe baza observaliilor qi propunerilor formulate potrivit
alin. (4).
(7) lnitiatorul proiectului de act normativ este obligat sd organizeze o intAlnire in care si se
dezbatd public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de cdtre o
asocialie legal constituitd sau de cdtre o alta autoritate publici.
(B) in toate cazurile in care se organizeazd intAlniri pentru dezbateri publice, acestea
trebuie sd se desfdsoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei gi locului unde urmeazi
sd fie organizate- lnitiatorul proiectului de act normativ trebuie si analizeze toate
recomanddrile referitoare la acesta.
(9) in cazul reglementdrii unei situalii care, din cauza circumstanlelor sale exceplionale,
impune adoptarea de solulii imediate, in vederea evitirii unei grave atingeri aduse
interesului public, proiectele de acte normative se supun adopterii in procedura de urgenli
previzutd de reglementdrile in vigoare.
(10) Pentru proiectele de acte normative propuse prin ini(iativd cetileneascd obligaliile
mentionate la aliniatele (1), (a) qi (7) revin primarului.
Art. 58. - lnitiatorul proiectului de act normativ este obligat sd justifice in scris nepreluarea
recomanddrilor formulate si inaintate in scris de cetileni gi asocialiile legal constituite ale
acestora.
Art. 59. - (1) Participarea persoanelor interesate la lucrdrile sedinlelor publice ale
Consiliului Local se va face in conditiile art. 36 alin. (3)-(7), cu respectarea prealabild a



urmetoarelor etape:
a) anuntul privind sedinta consiliului Local se afiseazi la sediul consiliului Local, pe
pagina de internet proprie sau se transmite citre mass-media, dupd caz, cu cel pulin 3 zile
inainte de desfigurare;
b) acest anun! trebuie adus la cunogtinta cetitenilor gi a asocialiilor legal constituite care
au prezentat sugestii 9i propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare Ia
proiectele de acte normative care urmeazi sd fie dezbdtute in sedinta Consiliului Local;
c) anuntul va conline data, ora si locul de desfdgurare a sedintei Consiliului Local, precum
si proiectul ordinii de zi.
(2) Aducerea la cunostinli publicd a anunlului este in sarcina secretarului general.
Art.60. - Preqedintele de qedinld poate oferi invitatilor posibilitatea de a se exprima cu
privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
Art. 61. - (1) Adoptarea hotdr6rilor tine de competenta exclusivi a Consiliului Local.
(2) Punctele de vedere exprimate in cadrul gedinlelor publice de persoanele menlionate la
art. 59 au valoare de recomandare.
Art. 62. - (1) Atunci cAnd se considerd necesar, se poate hotdri, cu majoritate simpld, ca
sedinlele Consiliului Local sd fie inregistrate.
(2) lnregistrdrile sedinfelor Consiliului Local, cu excep{ia celor prevdzute la art. 36 alin. (7)
si (8), vor fi fdcute publice, la cerere, in condiliile legislatiei privind liberul acces la
informatiile de interes public.
Art. 63. - (1) Secretarul general intocmeqte si face public un raport anual privind
transparenta decizionali, care va cuprinde cel putin urmdtoarele elemente:

a) numdrul total al recomandirilor primite;
b) numdrul total al recomandirilor incluse in proiectele de acte normative si in

conlinutu I deciziilor luate;
c) numdrul participantilor la sedintele publice;
d) numdrul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte

normative;
e) situalia cazurilor in care Consiliul Local a fost actionat in justitie pentru

nerespectarea prevederilor legale cu privire la transparenta decizionald;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetilenii si asociatiile legal constituite ale

acestora;
g) numdrul sedintelor care nu au fost publice si motivalia restriclionirii accesului.

(2) Raportul anual privind transparen{a decizional6 va fi adus la cunoqtinld publicd prin
grija secretarului general.
Art. 64. - (1) Procedura de aducere Ia cunoqtinla publicd a unui document se realizeazd
prin cel putin una din urmdtoarele modalitSli:

a) publicare in Monitorul Oficial Local al comunei Ulmu ;

b) publicare pe pagina de internet a comunei Ulmu;
c) afigare intr-un spaliu accesibil publicului, stabilit prin dispozilie a primarului;
d) publicare in mass-media locali.

(2) Secretarul general asigurd aducerea la cunostinfi publici, potrivit alin. (1),

consemndnd pe fiecare act administrativ in parte, sub semnetura sa, modalitatea utilizatd.
(3) Pentru aducerea la indeplinire a obligaliilor ce-i revin secretarului general in vederea
intrdrii in vigoare a hotdr6rilor Consiliului Local, acesta folosegte la finalul fiecdrei hotdr6ri
a Consiliului Local cartusul cu proceduri obligatorii ulterioare adoptirii hotdrarii Consiliului
Local din anexa nr. 8.
(4) Exemplarele hotdrdrilor Consiliului Local care se transmit prefectului, in vederea
exercitdrii controlului de legalitate, contin in mod obligatoriu cartu$ul prevdzut in anexa nr.
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SECfIUNEA a 5-a



lntrebiri, interpeliri, petifii gi informarea consilierilor locali

Art. 65. - (1) Consilierii locali pot adresa intrebdri si interpeldri prlmarului, viceprimarului qi
secretarului general. in cazul in care intrebirile/inierpeldLrile privesc activitatea sefilor
compartimentelor de resort din aparatul de specialitate sau ai instituliilor/serviciilor publice
de interes local, acestea se adreseazd primarului, rdspunsul putand fi dat de primar sau
de cetre persoana imputernicitd de acesta.
(2) Prin intrebare se solicitd informatii cu privire Ia un fapt necunoscut.
(3) cei intrebali vor rdspunde, de reguld, imediat sau, dacd nu este posibil, la urmdtoarea
sedinld a Consiliului Local.
Art. 66. ' lnterpelarea conste intr-o cerere prin care se solicitd explicatii in legiturd cu un
fapt cunoscut. Cel interpelat are obligalia de a rdspunde in scris sau oral, pdn6 la
urmitoarea qedinld a Consiliului Local.
Art. 67. - (1) Consilierii locali pot solicita informaliile necesare exercitirii mandatului, iar
compartimentul, institutia/serviciu I public de interes local vizat sunt obligate sd i le
furnizeze la termenul stabilit.
(2) lnformatiile pot fi cerute qi comunicate in scris sau oral.
Art. 68. - (1) Orice cetdtean are dreptul sd se adreseze cu petitii Consiliului Local. Acestea
se inscriu intr-un registru special, sunt analizate 9i solulionate potrivit reglementdrilor
legale in vigoare.
(2) Petiliile trebuie sd fie insotite de avizul gi propunerea de solulionare din partea
comisiilor de specialitate qi a compartimentulul de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
(3) Solulionarea unei petilii se realizeazd, dupA caz, prin hotirAre a Consiliului Local, in
condiliile legii, sau prin trimiterea petitiei cetre entitatea/autoritatea competentd, prin grija
secretarului general, potrivit prevederilor legale privind solulionare a petiliilor.
(4) Anual, Consiliul Local poate analiza modul de solulionare a petitiilor.

CAPITOLUL V
DtsPoztTil PRtvtND ExERCTTAREA MANDATULUT DE ALES LOCAL

sEcTruNEA 1

Drepturile alegilor consilierilor locali

Art. 69. - (1) in exercitarea mandatului, consilierii locali sunt in serviciul colectivitdtii, fiind
ocrotili de lege.
(2) Libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului consilierului local este
garantate.
Art. 70. - Consilierii locali nu pot fi trasi Ia rdspundere juridicd pentru opiniile politice
exprimate in exercitarea mandatului.
Art. 71. - (1 ) Pe intreaga durati a mandatului, consilierii locali se consideri in exerciliul
autoritdlii publice si se bucurd de proteclia previzutd de legea penali.
(2) De aceeasi protectie juridicd beneficiazi gi membrii familiei - sot, sotie si copii - in
cazul in care agresiunea impotriva acestora urmdregte nemijlocit exercitarea de presiuni
asupra consilierului local in legiturd cu exercitarea mandatului siu.
Aft.72. - (1)Alesii locali au dreptul de initiativd in promovarea actelor administrative,
individual sau in grup.
At. 73. - (1) Pentru participarea la sedin{ele Consiliului Local s-i ale comisiilor de
specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizatie de sedin{i. Viceprimarului
comunei nu ise acordd indemnizatie de gedin{i.
(2) lndemnizalia de sedinte pentru consilierii locali care participi la sedintele Consiliului
Local si ale comisiilor de specialitate se calculeaz6 dupd formula:



lL = 0,1 x ln x (0,65 x PcL+ 0,35 x Pcs)/(Nscl+N$cs),
unde lL este indemnizalia lunard pentru consilierul local, lp este indemniza{ia lunard a
primarului, Pcr este prezenta consilierului local la gedinlele Consiliului Local din luna
respective Pcs €Ste prezenta consilierului local la qedinlele comisiilor de specialitate din
care face parte din luna respectivS, NgcL reprezintd numdrul sedintelor ordinare Qi
extraordinare Consiliului Local din luna respective, Nscs repr€zintd numirul sedintelor
comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local din luna respectivd.
(3) lndemnizalia lunard pentru consilierul local, calculate de c6tre secretarul general
conform alin. (2), se acordd doar in cazul in care consilierul local a participat in luna
respectiva la cel pulin o sedinte a Consiliului Local gi la cel pulin o sedintd a comisiei de
specialitate, desfis-urate conform legii.
(4) Plata indemnizafiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) si (3) se efectueazd exclusiv
din veniturile proprii ale bugetului local.
Att.74. - (1) Consilierii locali, inclusiv viceprimarul, au dreptul la decontarea cheltuielilor
pe care le-au fdcut in exercitarea mandatului, in conditiile legii si ale reglementarilor
specifice stabilite de citre ordonatorul principal de credite.
(2) Prevederile art.73 alin. (1) qi (2) qi ale prezentului articol se aplici in mod
corespunzdtor gi delegatului sdtesc, dacd este cazul.
Art. 75. - Drepturile bdneqti cuvenite alegilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia
sau cu alte venituri, in conditiile legii.
Art. 76. - Consilierii locali, care participd la sedinlele Consiliului Local organizate in mod
exceptional in timpul programului de lucru, se considera invoiti de drept, fdrd a le fi afectat
salariul si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncd.
Art.77. - (1) Consilierii locali care folosesc autoturismul proprietate personald sau
mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliazd in
localitatea in care se desfdgoari sedinla Consiliului Local sau a comisiilor de specialitate
vor primi contravaloarea transportului, in condiliile legii si ale reglementdrilor specifice
stabilite de cdtre ordonatorul principal de credite.
(2) Convocarea gi organizarea qedintelor in afara sediului se face din iniliativa sau cu
aprobarea primarului.
Art. 78. - (1)Alegii locali au dreptul la pregitire, formare si perfectionare profesionald.
(2) Alegii locali beneficiazd de plata programelor de pregitire, formare 9i perfeclionare
profesionald organizate in conditiile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de
transport, cazarc, masd, a indemnizaliilor de delegare sau deplasare, dupi caz, in
conditiile legii si ale reglementdrilor specifice stabilite de citre ordonatorul principal de

credite..
(3) Consiliul Local are obligalia si prevadd in bugetul local sumele necesare pentru
programele de pregitire, formare si perfectionare profesionald organizate de lnstitutul
National de Administra{ie sau alli furnizori de formare si perfeclionare profesional5 in
decursul mandatului, cheltuielile prevdzute Ia alin. (2) destinate aleqilor locali, organizate la
initiativa ori in interesul Consiliului Local.
(4) Primarul este obligat sd organizeze anual participarea alegilor locali la cel pulin un curs

de pregdtire in domeniul administraliei publice locale.
Art. 79. - Consilierul local poate renunta la mandat inainte de validare sau poate

demisiona anun!6nd in scris aceasti stare de fapt Consiliului Local. Consiliul Local ia act
prin hotir6re de incetarea mandatului de consilier local in prima gedinld ordinari.
Art. 80. - Schimbdrile survenite in activitatea consilierului local, in timpul exercitirii
mandatului, se aduc la cunogtinla Consiliului Local in cel mult 10 zile de la data producerii

acestora.
Art. 81 . - Alesii locali se pot asocia liber in partide politice si in alte forme de asociere, in
condiliile legii.



SEGJIUNEA a 2-a
Obligatiile consilierilor locali

Art. 82. - (1) Consilierii locali au indatorirea de a exercita functiile de membrii ai Consiliului
l ocal, cu bund-credin!5 si fidelitate fati de !arri si de cetetenii comunei Ulmu.
(2) consilierii locali sunt obligali sd reipecte constitutia si legite tdrii, precum si
regulamentul, si se supund regulilor de curtoazie si disciplind si sd nu foloseascd in
cuvAntul lor sau in relaliile cu cetitenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
(3) Consilierii locali sunt obligali la probitate si discretie profesionald.
(4) ln exercitarea mandatului, consilierii locali sunt obligali sd dea dovadd de cinste gi
corectitudine; este interzis consilierului local sd ceard, pentru sine sau pentru altul, bani,
foloase materiale sau alte avantaje.
(5) Consilierii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceastd calitate in exercitarea
unei activiteti de interes personal.
(6) Consilierii locali sunt obligali sd aducd la cunostintd cetdlenilor toate faptele gi actele
administrative ce intereseazd colectivitatea localS.
Art. 83. - (1) Consilierii locali sunt obligali ca, in exercitarea mandatului, si organizeze
periodic, cel putin o datd pe trimestru, int6lniri cu cetdlenii, si acorde audienle si sd
prezinte in Consiliul Local o informare privind problemele ridicate la intAlnirea cu cetdtenii.
(2) Fiecare consilier local, precum qi viceprimarii, sunt obliga{i se prezinte un raport anual
de activitate, care va fi adus la cunostinti publicd prin grija secretarului general.
(3) Comisiile de specialitate sunt obligate sd prezinte Consiliului Local un raport anual de
activitate, care va fi adus la cunostintd publici prin grija secretarului general.
Art. 84. - (1) in urma efectudrii unor deplasiri in strdinitate pentru exercitarea unor
atribulii stabilite prin lege, consilierii locali sunt obligali sd prezinte la prima sedin{d
ordinard a Consiliului Local o informare privind deplasirile efectuate. Termenul maxim de
prezentare a informdrii este de 45 de zile de la data incheierii deplasdrii.
(2) ln cazul nerespectdrii prevederilor alin. (1), consilierii locali suportd cheltuielile
deplasdrii.
Art. 85. - (1) Participarea consilierilor locali la sedintele Consiliului Local si ale comisiilor
de specialitate este obligatorie.
(2) Absenlele consilierilor locali sunt considerate motivate in situatiile prevdzute la art. 39.
(3) Pregedintele de gedinli constate dacd absenlele sunt motivate in conformitate cu
regulamentul. Motivarea se face, dupd caz, doar in situatia in care consilierii locali anunte
absenta gi depun documente justificate, dacd este cazul, la secretarul general.
Art. 86. - Consilierul local care absenteazd nemotivat la doui gedinte consecutive poate fi
sanclionat potrivit prevederilor art. 91 din regulament.
Art. 87. - (1) Consilierii locali sunt obligali sd menlioneze expres situatiile in care
interesele lor personale contravin intereselor generale. in cazurile in care interesul
personal nu are caracter patrimonial, Consiliul Local poate permite participarea la vot a
consilierului local.
(2) in exercitarea functiei, consilierul local aflat in una dintre situaliile de conflict de
interese prevdzute de lege are obligalia sd anunle la inceputul sedintei Consiliului Local,
inainte de adoptarea ordinii de zi, interesul personal pe care il are la adoptarea hotirArii
respective, anun! care se consemneazd in mod obligatoriu in procesul-verbal al gedin{ei.
(3) Ulterior anunldrii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in calcul pentru
cvorumul necesar adoptdrii hotirArii Consiliului Local cu privire Ia care acesta gi-a anunlat
interesul gi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotdrAri.
Art. 88. - Consilierii locali sunt obligali sd depund anual la secretarul comunei, In forma,
condiliile gi termenele prevdzute de legile in vigoare sau de regulament urmitoarele
documente:

a) declaratia de avere;



b) declaratia de interese;
c) raportul anual de activitate.

SECTIUNEA a 3-a
Sancfionarea consilierilor locali

Art. 89. - Alesii locali rdspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupi caz,
pentru faptele sdv6rsite in exercitarea atributiilor ce le revin.
Art. 90' - (1) Consilierii locali rdspund in nume propriu, penhu activitatea desfds-uratd in
exercitarea mandatului, precum 9i solidar, pentru activitatea Consiliului Local din care fac
parte gi pentru hotirArile Consiliului Local pe care le-au votat.
(2) ln procesul-verbal al sedintei Consiliului Local va fi consemnat rezultatul votului, iar, la
cererea consilierului local, se va menliona in mod expres votul acestuia.
Art. 91. - (1) Pentru incdlcarea de cdtre consilierii locali a prevederilor Codului
administrativ, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese si a prevederilor
regulamentului Consiliul Local poate aplica urmitoarele sancliuni disciplinare:

a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvAntului;
d) eliminarea din sala de gedinld;
e) excluderea temporard de la lucrdrile consiliului 9i ale comisiei de specialitate;
f; diminuarea indemnizatiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizaliei lunare pentru una sau doui luni.

(2) Sanc{iunile prevdzute la alin. (1) lit a)-d) se aplicd de cdtre preqedintele de sedinli, iar
cele de la alin. (1) lit. e)-g) de citre Consiliul Local prin hotd16re cu majoritate absoluti. Pe
perioada aplicdrii sanctiunii, consilierul local in cauzd este scos din cvorumul de lucru.
(3) Sancliunile prevezute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile gi viceprimarului.
(4) Pentru aplicarea sanctiunilor prevezute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de
specialitate juridica si de disciplina, aceasta prezentAnd un raport intocmit pe baza
cercetdrilor efectuate, inclusiv a explicaliilor furnizate de cel in cauzd.
Art. 92. - La prima abatere, pregedintele de Sedinta atrage atentia consilierului local in
culpi gi il invitd si respecte regulamentul.
Art.93. - (1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si
continud sa se abata de la regulament, precum Ei cei care incalci in mod grav, chiar
pentru prima datd, dispoziliile regulamentului vor fi chemali la ordine.
(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinld.
Art. 94. - (1) inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de citre
preqedintele de gedin!5 si iQi retrage sau sd explice cuvAntul ori expresiile care au
generat incidentul qi care ar atrage aplicarea sancliunii.
(2) DacA expresia intrebuintatd a fost retrase ori dacd explicatiile date sunt apreciate de
presedintele de gedinld ca satisfdcdtoare, sanctiunea nu se mai aplicd.
Art. 95. - in cazul in care, dupd chemarea la ordine a unui consilier local, acesta continud
si se abatd de la regulament, pregedintele de gedinld ii va retrage cuv6ntul, iar dacd
persisti, ?l va elimina din sald. Eliminarea din sali echivaleazd cu absenfa nemotivatd de
la sedin(i.
Art. 96. - (1) in cazul unor abateri grave, siv6rgite in mod repetat, sau al unor abateri
deosebit de grave, Consiliul Local poate aplica sancliunea excluderii temporare a
consilierului local de la lucrdrile Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilitd de comisia de specialitate juridica si de disciplina in cel
mult 10 zile de la sesizare.
Art. 97. - Excluderea temporar6 de la lucrdrile Consiliului Local si ale comisiilor de



specialitate nu poate depdsi doud gedinle consecutive.
Art. 98. - Excluderea de la lucririle Consiliului Local gi ale comisiilor de specialitate are
drept consecinld neacordarea indemnizaliei de Qedinte pe perioada respectivi.
Art. 99. - ln caz de opunere, interzicerea participirii la sedinfe se executd cu ajutorul fo(ei
publice puse la dispozitia presedintelui de gedinli de cdtre primar.
Art. 100. - Pentru mentinerea ordinii in sedinlele comisiilor de specialitate, pregedinlii
acestora au aceleagi drepturi ca si presedintele de sedintd. Acegtia pot aplica sancliunile
previzute Ia art. 91 alin. (1) lit. a)-d).

CAPITOLUL VI
DrsPozrTI FTNALE

Art. 101. - Anexele nr. 1-9 fac parte integranti din prezentul regulament.
Art. 102. - Calculul termenelor previzute in regulament se realizeazd conform art. 181-
183 din Legea nr. 13412010 privind Codul de procedurd civild, republicati, cu modificdrile
si completdrile ulterioare.



Anexa nr. '1

la Regulamentul de organizare Qi functionare a Consiliului Local

Model al adresei prin care secretarul general transmite comisiei de specialitate
documentele spre analizd

Nr. I

PRIMARIA COMUNEI ULMU
SECRETARUL GENERAL

CATRE Comisia juridica si de disciplina

D oa m n e i/D o m n u I u i p re sedi nte,
Spre Stiin(a doamnei/domnului secretar,

AvAnd in vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonan{a de urgentd a Guvernului
nr. 5712019 privind Codul administrativ, respectiv prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) si ale
art. 60 alin. (1) qi (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local, se
transmite spre avizare citre Comisia .juridica si de disciplina urmdtoarele documente:

Nr.
crt

secretarul general al . ..,

(prenumele gi numele)

,d

Documentul trimis pentru
avizarel elabora rea u nu i
raport

Initiator Data limiti pentru
adoptarea
avizului/raportulu i

1
P.H.C.L.3 nr. .../... privind

primarul

PH.C.L. nr. .../... privind consilieru I local

Noti: in varianta in care Consiliul Local alege ca mod de comunicare pos-ta electronici
partea cu semndtura nu mai este necesard.

3. 
] 

Petitia nr....1... din partea ...

4.



Anexa nr. 2
la Regulamentul de organizare gi fun( ;nare a Consiliului Local (

Model al adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului general documentele produse de aceasta

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMU
Comisia de agricultura, activitati economico- financiare, amenaiarea teritorului si urbanism, protectia mediutui si turism

Nr. I
CATRE SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI ULMU

Stimatd(e) doamnd/domnule ...........

AvAnd in vedere prevederile art. 136 alin. (7) din Ordonan(a de urgen!6 a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, respectiv
prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) gi ale art. 63 alin. (1) gi (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local, vd
transmitem rezultatul dezbaterilor Comisiei de agricultura, activitati economico- financiare, amenajarea teritorului si urbanism, protectia
mediului si turism din cadrul sedintei din data de cuprinse in procesul-verbal nr. . Anexat vd comunicdm si
avizele/rapoartele Comisiei pentru subiectele dezbdtute, respectiv

Nr.

crt

Documentul trimis spre analizi Numirul de
inregistrare al
avizu lui/raportului

Tipul avizulu i/recomanda rea
raportului

Amendamente

1 15 favorabil r nefavorabil nDAnr_
rNU

2 PH.C.L. nr. .../ r favorabil n nefavorabil n DA nr,
oNU

J Petitia nr. .../... din partea
4

pres-ed intele Com isiei
(prenumele gi numele)

secretarul Comisiei ...,
(prenumele gi numele)

,| .6

Noti: in varianta in care Consiliul Local alege ca mod de comunicare posta electronica partea cu semndtura nu mai este necesard.

29

I

I
I

PH.C.L.4 nr. .../... privind ...

I

I



Anexa nr. 3
la Regulamentul de organizare si funclionare a Consiliului Local

Model al avizului comisiei de specialitate

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMU
Comisia

AVIZUL
Nr. ... din ...5
pentru P.H.C.L .7 nr ...1... privind ...8
AvAnd in vedere ...n

in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1)lit. b) din Ordonanla de urgentd a Guvernului nr
5712019 privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor a11. 20 alin. (1) lit. a) din
Regulamentul de organizare qi funclionare a Consiliului Local,

Comisia adopti urmdtorul aviz.

Art. 1. - Se avizeazd favorabil/nefavorabil proiectul de hotdrAre a Consiliului Local nr. ... /
privind ...11 cu...12 lflrd amendamente.

pregedintele Comisiei ...,
(prenumele si numele)

10

Art. 2. - Amendamentele gi observaliile membrilor Comisiei se regesesc in anexa, care face
parte integrantd din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunicd prin grija secretarului Comisiei, in termenul recomandat,
secretarului general al comunei Ulmu.

secretarul Comisiei ...,
(prenumele gi numele)

't. .d

T

30



Anexa nr. 4
la Regulamentul de organizare Si functionare a Consiliului Local

Model al registrului de evidenti a avizelor/rapoartelor
de citre comisia de specialitate

Registrull3
privind avizele/rapoartele Comisiei ...,. pe anul ...

2

Nr. de
inregistrare

Data adoptirii
avizului/raportulu
i

Documentu I Rezultatul analizei

Aviz pentru PH.C.L.15 nr. .../... privind Aviz favorabil cu 5
amendamente/
nefavorabil

1

Raport privind analiza situaliei ...

realizat in baza HotSrArii Consiliului
Local nr..../...

Aviz pentru petitia nr. .../...
Aviz favorabil/
nefavorabil3

j
Registrele pe fiecare an se [in in format electronic.

Se completeaza cu denumirea comisiei de specialitate
Proiectul de hoErare a Consiliului Local.

3i

I

I

I

I



Anexa nr. 5
la Regulamentul de organizare Qi functionare a Consiliului Local

Model al documentului de convocare
la gedinla Consiliului Local pentru consilierii locali

STEMA
UNITATn

ADMINISTRATIV-
TERITORIAI-E

PRIMARUL,..16

AnexdlT
la Dispozitia Primarului nr. .../

INVITATIE

Stimate dle/dnd consilier local 1a

in temeiul art. ...1s,

data de . ..23, la ora
.'zo vd invitd la sedinta ...21 a Consiliului Local care va avea loc in
.24, cu urmitorul proiect de ordine de zi:

tn22

1

2
3
4

Proiectul ordinii de zi
a celei de-a ...'z5 -a gedinld din cel de-al ...26 -lea mandat al Consiliului Local

Adoptarea procesului-verbal al gedinfei anterioare.
lntrebdri, interpeldri si raspunsuri.
Proiectul de hoterare a Consiliului Local nr. .../... privind .

Diverse.

Anexat invita[iei regdsili materialele aferente sedintei Consiliului Local. Puteti se formulati

Se completeaza cu tipul si denumirea unitdtii/subdiviziunii administrativleritoriale. in cazul in care convocarea este
realizate de catre cel putin o treime din numdrul consilierilor locali in functie, in loc de primar se completeaza cu
sintagma ,,Consilierii locali", urmatd de prenumele si numele celor care au avut initiativa de convocare a Consiliului Local.
in cazul in care convocarea este realizat; de primar, documentul de convocare este cuprins in anexa dispozitiei

primarului prin care se face convocarea Consiliului Local.
Se completeaze cu prenumele $i numele consilierului local.
Se completeaza, dup6 caz, cu temeiul juridic din Codul administrativ cu privire la tipul Eedinlelor Consiliului Local si

persoana/persoanele care fac convocarea, respectiv cu art. 133 alin. (1) in cazul gedintelor ordinare convocate de
primar, cu a(. 133 alin. (2) lit. a) sau c) in cazul sedintelor extraordinare convocate de primar sau art. '133 alin. (2) lit. b)
in cazul $edintelor extraordinare convocate de cel putin o treime din numarul consilierilor locali in functie.
Se completeaze cu persoana/persoanele care fac convocarea, respectiv primarul sau prenumele Si numele consilierilor

locali.
Se mmpleteaza, dupa caz, cu tipul sedintei Consiliului Local, respectiv ordinare sau extraordinarA.
Se completeazA cu locul de desfasurare a Sedintei Consiliului Local. De ex.: Sala de sedinte a Primariei.
Se completeazS cu data in care va avea loc Sedinta Consiliului Local.
Se completeaze cu ora la care va avea loc sedinta Consiliului Local.
Se completeaza cu numArul gedintei Consiliului Local din actualul mandat.
Se completeaza cu numerul mandatului Consiliului Local avand ca referinta primele alegeri locale din anul 1992, cate

reprezinte primul mandat. Pentru unitetile administrativ-leritoriale infiintate dupS 1992 primul mandat este cel de dupd
primele alegeri de la infirntare. 

:2

2t

2t

2.1
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An"*" n.7
la Regulamentul de organizare Qi functionare a Consiliului Local

Model al registrului de evidenli a hotSririlor Gonsiliului Local

Registru!34
de evidenld a hotirArilor Consiliului Local pe anul ...

ra Registrele pe fiecare an se tin in format eleclronic.
r5 in cazul in care ulterior adoptarii hoterarii aceasta suferA modificeri, completeri sau abrogare, in aceasta coloane se lrec

toate aceste evenimente mentionandu-se, in ordine cronologice, tipul evenimentului, precum $i numerul Si anul hotararii

Consiliului Local care afecteaza adul administrativ in cauzi.
De exemplu:
,,1. modificate prin Hotererea Consiliului Local nr.4 2019;
2. modificatd $i completatd prin Hodrarea Consiliului Local nr. 5 2019;
3. abrogata pin Hotererea Consiliului Local nr.8A2U9".

35

Nr.
de
ordin
e

Data
adoptirii

Data intrdrii
in vigoare

Titlu I

proiectului de
hotirAre a
Consiliulu i
Loca I

Functia,
prenumele gi
numele
initiatorului

Evenimente
ulterioare
adoptirii35

2

1.

I

I

I

I
I

I

I


