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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.42 din28,07.2021

Regulament de organizare qi funcfionare a Consiliului Local al Comunei AU$EU

Capitolul I. Dispozifii generale

Obiectul de reglementare

Art. 1. - (1) Prezentul Regulament de organizare qi funcfionare a Consiliului Local al comunei
Auqeu, are ca obiect stabilirea condiliilor de exercitare a mandatului de cdtre consilierii locali, a
drepturilor, obligafiilor qi rdspunderilor ce le revin inbazamandatului incredinfat.

(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret qi liber exprimat de cdtre
cetdfenii cu drept de vot ai comunei Auqeu, potrivit legii pentru alegerea autoritdtilor administraliei
publice locale.

(3) Participarea consilierilor locali la activitatea Consiliului Local are caracter
fiind in acord cu interesele generale ale locuitorilor comunei Auqeu.

Definifii generale

public qi legitim,

ArL2, - in sensul prezentului regulament de organizare qi funclionare, termenii qi expresiile de
mai jos au urm5toarele semnificafii:

z) aleSii locali - primarul, viceprimarul, consilierii locali ai comunei Auqeu;

b) aparatul de specialitate al primarului - totalitatea compartimentelor funcJionale, frrd
personalitate juridicd, de la nivelul comunei Auqeu precum gi secretarul general al comunei, primarul,
consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul
public nu fac parte din aparatul de specialitate;

c) asocialiile de dezvoltare intercomunitard - structurile de cooperare cu personalitate juridicd,
de drept privat gi de utilitate public6, infiintate, in condiliile legii, la care aderd Comuna Augeu pentru
rcalizarca in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea in
comun a unor servicii publice;

d) autoritatea deliberativd - Consiliul Local al comunei Auqeu;

e) autoritatea executivd - pimarul comunei Auqeu;

f) colectivitatea locald - totalitatea persoanelor frzice cu domiciliul in comuna Auqeu;

g) cvorumul ' num[rul minim de consilieri prevdzut de lege pentru intrunirea valabild a
consiliului;



h) hotdrdre - act administrativ adoptat de Consiliul Local al comunei Auqeu;

i) maioritatea - ntttndrul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ colegial pentru
adoptarea unui act administrativ, stabilit in condifiile legii;

i) maioritatea absolutd - pfimul numdr natural strict mai mare dec6t jumdtate din totalul
membrilor in funcfie ai Consiliului Local, calculul majoritdlii absolute se realizeaz6 potrivit anexei nr.
I I la prezentul regulament;

k) majoritatea calificatd - primul num6r natural care este mai mare dec6t valoarea numeric[
rczultatd in urma aplicdrii fracfieilprocentului stabilite/stabilit prin lege sau regulament la totalul
membrilor Consiliului Local stabilit in condifiile legii, calculul majorit[1ii absolute se realizeazd
potrivit anexei nr. 11 la prezentul regulament.

l) majoritatea simpld - primul num[r natural mai mare decdt jumdtate din totalul membrilor
prezenli la o qedinf6 a Consiliului Local, cu condilia indeplinirii cvorumului;

m) organigrama - structur[ unitar6, redatd sub forma unei diagrame logice, prin care se
sistematizeazd gi se concentreazd modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei
autoritdli sau institufii publice, dttpd,caz, red6nd schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice
de subordonare/ supraordonare, precum gi raporturile de colaborare;

n) primdria comunei AuSeu - structuri functional6 ftrd personalitate juridicd qi ftrd capacitate
procesuald, cu activitate permanentd, care duce la indeplinire hot[rdrile autoritdtii deliberative qi
dispoziliile autoritdfii executive, solu]ion6nd problemele curente ale colectivitd]ii locale, constituit[
din: primar, viceprimar, secretarul general, administratorul public, consilierii primarului si/sau
viceprimarului sau persoanele incadrate la cabinetul primarului si/sau viceprimarului qi aparatul de
specialitate al primarului;

o) secretarul general - secretarul general al comunei Auqeu.

Capitolul II. Constituirea consiliului local

Art.3.

Structura consiliului local al comunei Auqeu

(1) Consiliul Local al comunei Auqe are, conform legii, un numdr de 11 consilieri locali,la data
aprob[rii prezentului regulament.

(2) Sediul Consiliului Local al comunei Augeu: sat Auqeu, w.32, comuna Auqeu, judeful Bihor.

Art.4
Constituirea consiliului local

(1) Consiliul Local al comunei Auqeu se constituie in cel mult 60 de zile de la data desfEgurdrii
alegerilor autoritdlilor administraliei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele
consilierilor locali declarati aleqi sunt validate in condiliile prevdzute la art. 114 din Ordonanla de
Urgenfd a Guvernului nr. 57120L9 privind Codul administrativ, cu modific6rile qi completdrile
ulterioare.

(2) DupA validarea mandatelor de consilier local este organizatd. o gedinfd privind ceremonia de
constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurim6ntul.



Art.5

validarea mandatului de consilier local qi depunerea jurimAntului
(1) Procedura de validare a consilierilor locali declarali aleqi sau, dupd caz, a supleanlilor in

cadrul procedurii de constituire a consiliului local se realizeazi potrivit pievederilo, irt. ti+-tt7,
respectiv ll9,l2I din Ordonanfa de Urgenfd a Guvernului nr. 57l2ol9 privind Codul administrativ, cu
modificlrile qi completdrile ulterioare

(2) Mandxele consilierilor locali declarali aleqi sunt validate in cel mult 25 de zile de la data
desftgurdrii alegerilor pentru autoritalile administratiei publice locale de Judecdtoria Aleqd, in
procedurd necontencioasd, prin incheiere pronun{at[ in camera de consiliu, ftrd a fi aplicabild
procedura de regularizare a cererii.

(3) Mandatul unui consilier local este validat dacd,Ladata pronunfdrii incheierii, consilierul local
declarat ales indeplinegte cumulativ urmdtoarele condilii :

a) are domiciliul pe teritoriul comunei Auqeu, dovedit prin actul de identitate in copie;
b) nu qi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazieruljudiciar;
c) nu qi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista cdruia a fost ales, urmare a

demisiei sau unnare a excluderii prin hotlr6rea definitivd a forului competent al partidului politic ori
prin hot[rdre definitivd a unei instantei judecltoregti, fapt dovedit prin confirmdrile prev[nile la art.
l2l alin. (1) din O.U.G. nr. 5712019 sau prin hotdrdre definitivd a instantei judecatoregii, dupA caz;

d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor qi cheltuielilor
electorale in conformitate cu prevederile legii privind finanlare a activitdlii partidelor politice gi a
campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, in condiliile legii;

e) nu a renuntat la mandat, in condiliile art. 1 15 din o.u.G. nr. 5712019;
f; nu a fost ales prin fraudd electoralS constatat6 in condiliile legii privind alegerea autoritalilor

administraliei publice locale, doveditd prin documentele privind rezultatele alegerilor inaintate de cdtre
biroul electoral de circumscriplie Judec6toriei Aleqd in a cdrei razd, teritoriald se afl[ circumscrip]ia
electorald pentru care au fost desftgurate alegeri.

(4) Consilierii locali declarali alegi au obligatia transmiterii c6tre secretarul general al comunei
Auqeu a documentelor doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevdzute la alin. (3) lit. a) -e) in cel
mult 15 zile de la data desfbgurdrii alegerilor, pentru care li se elibereazd o confirmare de primire.
Termenul de 15 zile este termen de decddere, caz in care secretarul general al comunei Auqeu
transmite Judecltoriei Aleqd documentele care i-au fost puse la dispozifie in[untrul acestui termen,
precum gi o adresd prin care propune validarea consilierilor care au depus documentele prevdzute la
alin. (3) sau, dupd caz,invalidarea consilierilor care nu au depus aceste documente.

(5) Secretarul general al comunei Auqeu are obligatia de a transmite Judecdtoriei Aleqd, in a
cdrei razd' teritoriald se afl[ circumscriptia electoralS pentru care au avut loc alegeri, documentele
doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevdzute la alin. (3) lit. a) -e) in termen de 2 zile de la
implinirea termenului prevlzut la alin. (4), in vederea valid6rii mandatelor consilierilor locali declarali
aleqi.

(6) Incheierea Judecdtoriei Aleqd privind validarea sau, dupd caz, invalidarea mandatelor
consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale cdror mandate au fost validate qi se
comunicl de indat6 prefectului judetului Bihor qi secretarului general al comunei Auqeu. in prima zi
lucrdtoare ulterioarE comunic6rii incheierii, secretarul general al comunei Auqeu informeaz[ consilierii
locali declarali aleqi cu privire la validarea mandatelor 1or, supleanlii acestora cu privire la invalidarea
mandatelor consilierilor locali declaraJi alegi gi partidele politice sau organizaliile cetltenilor
aparfindnd minoritdfilor na]ionale. incheierea Judecltoriei Aleqd prin care sunt invalidate mandatele
este comunicat[ gi respectivilor consilieri locali declarati alegi.

(7) In termen de 3 zile de la comunicare, cei interesati pot formula apel impotriva incheierii
Judecltoriei Aleqd de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se solutioneazd, de Tribunalul Bihor



in termen de 5 zile de la depunerea apelului, in procedurl necontencioasi, frrd a fi aplicabil6
procedura de regularizare a cererii, hotdr6rea fiind definitivS. Hotdr6rea se comunicd de indatl de la
pronuntare prefectului judefului Bihor, secretarului general al comunei Auqeu gi consilierului local
declarat ales.

(8) Pronunlarea incheierii judecdtoriei, respectiv pronunlarea hotdrdrii tribunalului se poate
amdna, o singurS dat6, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea incheierii, respecliv a
hotlrdrii este de cel mult 48 de ore de la pronuntare.

(9) Consilierii locali validafi depun jurdmdntul in cadrul qedin{elor de constituire a consiliului
local sau in cadrul qedin{elor consiliului local, dupd caz.

Art.6

Declararea consiliului local al comunei Auqeu ca legal constituit
(1) Consiliul local este legal constituit dacd numdrul consilierilor locali care au depus juramdntul

in condiliile art. 116 alin. (5)-(7) din Ordonanla de Urgenfd a Guvernului m. 5712019 este mai mare
decdt primul numdr natural strict mai mare decdt jumdtate din numlrul membrilor consiliului local,
stabilit potrivit art. ll2 din Ordonanla de Urgenld a Guvernului nr. 5712019, respectiv 6 consilieri din
totalul de 1l stabilit.

(2) Data constituirii consiliului local este considerati data desfbqurdrii primei gedinte privind
ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dupd" caz.

(3) tn termen de 3 zile de Ia data constituirii consiliului local, in condiliile alin. (2), prefectul
emite un ordin privind constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituire a consiliului local, care
se comunicl secretarului general al comunei Auqeu qi se aduce la cunoqtintd publicd.

(a) ln situalia in care consiliul local nu este legal constituit in condiliile alin. (l), in termen de 3
zile de la implinirea termenului prev[zut la art. I 16 alin. (6) din Ordonanla de Urgen]d a Guvernului nr.
5712019, prefectul emite un ordin privind constatarea neindeplinirii condiliilor legale de constituire a
consiliului local, in care se menlioneazd motivele neconstituirii acestuia.

(5) Ordinul prefectului prevdzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacd este cazul, gi
situafiile in care este necesard validarea mandatelor supleantilor. Ordinul prefectului care cuprinde
situatiile in care este necesar[ validarea mandatelor suplean]ilor se comunic6 Judec6toriei Aleqd,
partidelor politice gi organizaliilor cetd{enilor aparfinAnd minoritStilor na}ionale care au propus
candidali qi secretarului general al comunei Auqeu.

Art.7
Organnarea alegerilor parf iale

(1) in situatia in care consiliul local nu a fost constituit in condiliil e art. 6, sunt organi zate alegefi
pat\iale de completare in condiliile legii privind alegerea autoritdlilor administratiei publice locale
pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. tl6 alin. (10) din OUG w.5712019.

(2) Alegerile previzute la alin. (1) se organizeazd in termen de 90 de zile de la emiterea
ordinului prefectului prevdzut la art. 6 alin. (4), in condi[iile legii privind alegerea autorit[tilor
administraliei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de cltre Guvern, la
propunerea autorit6lilor cu atribulii in organizarea alegerilor locale, pebaza solicitirii prefectului.

Art.8

Validarea mandatelor supleanfilor pe durata mandatului consiliului local

(1) in caz de vacanld, a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local,
mandatele supleanlilor sunt validate in termen de 10 zile dela data incetdrii mandatului consilierului



local, in condiliile art. 55, de c6tre Judecdtoria Aleqd, in procedur6 necontencioasd, prin incheiere
pronuntatA in camera de consiliu, frrd a fi aplicabild procedura de regularizare a cererii.

Validarea mandatelor supleantilor se realizeazd cu respectarea prevederilor arl. 114 alin. (2) qi
art. l2l alin. (l) lit. d), alin. (2) gi (3) din Ordonanfa de Urgen{6 a Guvemuluirr.57l20l9.

Supleanlii au obligatia transmiterii cltre secretarul general al comunei Auqeu, a documentelor
doveditoare, prevdzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanla de Urgenfl a Guvernului nr.
5712019, cu cel pulin 5 zileinainte de implinirea termenului de l0 zile. Dispoziliile art. 114 alin. (4)-(7)
din Ordonanfa de Urgen]6 a Guvernului nr. 5712019 se aplic6 in mod corespunz6tor.

(2) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune
jurlm6ntul in fala consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care secretarul general al comunei
Auqeu l-a informat cu privire la validarea mandatului sdu.

(3) Consilierul local declarat ales, al c[rui mandat a fost invalidat de Judecdtoria Aleqd, in primd
instantd, dar care a fost validat prin hotdr6rea Tribunalului Bihor, depune jurlmdntul in fala consiliului
local, in termen de l5 zile de la data la care i-a fost comunicatd hotSrdrea tribunalului.

(4) Consiliul local se convoac[ in condi]iile art. 22 alin. (1) pentru respectarea termenului
prevdzut la alin. (2) sau (3), dupd caz.

(5) Consilierul local al c6rui mandat a fost validat in conditiile alin. (2) sau (3), care nu depune
jur6mdntul in termenul de 15 zile, ori carc refuzd, sd depun6 jurdmdntul, este considerat demisionat de
drept, cu exceplia cazului in care se afl6 in una dintre situatiile prevdzute la art. I 16 alin. (8) din
Ordonanfa de Urgenfd a Guvemuldnr.57l20l9.

(6) in cazulincare consilierul local al cdrui mandat a fost validat in condiliile alin. (2) sau (3) se
afld,,pe perioada celor 15 zileprevdzute de aceste alineate, intr-una dintre situaliile prevdzute laafi.
116 alin. (8) din Ordonanta de Urgenfd a Guvernului nr. 5712019, termenul pentru depunerea
jurdmdntului se prelungeqte pdnl la incetarea acestei situatii.

Capitolul III. Organrzarea consiliului local

Secfiunea 1. Preqedintele de qedin{I

Art.9

Pregedintele de gedinfi

(1) DupA declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii s6i, un pregedinte de
qedinti, pe o perioadd de cel mult 3 luni, care conduce gedintele consiliului gi semneazd hotdrfuile
adoptate de acesta. Pregedintele de gedin{d se alege prin vot deschis cu majoritate simpl6, previzut[ la
ffi.5,Iit. e) din Ordonanfa de Urgen][ a Guvemuluinr.57l20l9.

(2) Alegerea primului preqedinte de qedin!6 se face in ordine alfabeticd, de regul[, in qedinfa
privind ceremonia de constituire a consiliului local, dup6 declararcaca legal constituit a consiliului.

(3) Durata mandatului preqedintelui de qedin]E este de 3 luni. La expirarea mandatului, se alege
un nou preqedinte de qedintd pentru urmitoarele 3 luni.

(4) Consilierul local ales in condiliile alin. (1) poate fi schimbat din functie, la iniliativa a cel
putin unei treimi din numdrul consilierilor locali in functie, prin hotdr6re adoptatd cu majoritate
absolutd.



(5) in caztiincare pregedintele de qedintd lipsegte, la propunerea consilierilor locali, din rdndul
acestora este ales un alt preqedinte de qedinfd, prin hotdrdre adoptatd cu majoritate simpl6, care
conduce qedinfa respectivi. Acesta exercitl pentru aceasti qedintd atributiile prevdzute de lege pentru
pregedintele de qedin!6.

Art. 10

Atribufiile preqedintelui de qedinfn

Preqedintele de gedintd exercitd urmdtoarele atribulii principale:

a) conduce ;edin{ele consiliului local;

b) supune votului consilierilor locali ordinea de zi gi suplimentarea ordinii de zi dupd, caz,
proiectele de hotSr6ri gi anun{d rezultatul votdrii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriv6
qi a ablinerilor numdrate gi evidentiate de secretarul general al comunei Auqeu in procesul-verbal al
qedinlei;

c) semneazd procesul-verbal al gedinlei;

d) asiguri menlinerea ordinii, timpii de dezbatere a proiectelor de hotdr6re, lulrile de cuvdnt in
condiliile regulamentului de organizare qi funclionare a consiliului local;

e) supune votului consilierilor locali orice probleml care intr6 in competenta de solulionare a
consiliului local;

f) aplic6, dac6 este cazul, sanctiunile prevdzute la afi. 78 atin. (l) sau propune consiliului
aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupdcaz;

g) semneazl procesul-verbal de numerotare qi sigilare a documentelor care au fost dezb6tute in
qedin[5;

h) indeplinegte alte atribulii prevdzute de lege, de regulamentul de organizare gi functionare a
consiliului local sau alte insdrcin6ri date de cdtre consiliul local.

Secfiunea a2-a, Viceprimarul comunei Auqeu

Art. 11

Rolul, numirea qi eliberarea din func{ie a viceprimarului

(1) Viceprimarul este subordonat primarului gi, in situaliile prevdzttte de lege, inlocuitorul de
drept al acestuia, situalie in care exercitd, in numele primarului, atribuliile ce ii revin acestuia.
Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului.

(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolutd, din r6ndul membrilor
consiliului local, la propunerea primarului gi/sau a consilierilor locali.

(3) Exercitarea votului se face pebazd, de buletine de vot. in cazul in care pe buletinul de vot
sunt inscriqi mai mult de 2 candidali la funcfia de viceprimar qi niciunul nu ob]ine majoritatea absolutd,
procedura de vot se reia, de cdte ori este necesar, cu primii doi candidati care au obtinut num6ru1 cel
mai mare de voturi, pdn6 cdnd un candidat obline majoritatea absolutd a voturilor.

(4) Alegerea viceprimarului se rcalizeaz[ prin hotlrdre a consiliului local.

(5) Eliberarea din funclie a viceprimarului se poate face de cltre consiliul local, prin hot6r6re
adoptatd, prin vot secret, cu majoritatea calificatl de doud treimi din numdrul consilierilor in func{ie, la
propunerea temeinic motivatd a primarului sau a unei treimi din num[rul consilierilor locali in functie.



Eliberarea din funcfie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului consiliului
local.

(6) La deliberarea qi adoptarea hotdr6rilor care privesc alegerea sau eliberarea din funclie a
viceprimarului participd gi voteazS consilierul local care candideazd,lafunclia de viceprimar, respectiv,
viceprimarul in functie, a cdrui schimbare se propune.

(7) Pe durata exercitdrii mandatului, viceprimarul iqi pdstreazd statutul de consilier local, f[rd a
beneficia de indemnizalia aferentl acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitalile specifice
funcliei de viceprima4 prevdzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare.

(8) Durata mandatului viceprimarului este egald cu durata mandatului consiliului local. in cazul
in care mandatul consiliului local inceteazd, saninceteazl, calitatea de consilier local a viceprimarului,
inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteazdde drept qi mandatul viceprimarului, fErI vreo
altd formalitate.

(9) Viceprimarul comunei Auqeu poate infiinta, in limita numdrului maxim de posturi aprobate,
cabinetul viceprimarului, in condiliile prevdzute de Partea a VI-a, Tittul III, Capitolul II din Ordonan{a
de Urgen![ a Guvernului nr. 57 12019.

Art,12

Exercitarea temporarl a atribufiilor primarului de cltre viceprimar

(l) in caz de vacan\d a funcfiei de primar, in cazde suspendare din functie a acestuia, precum qi
in situafiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuliile ce ii sunt conferite prin Ordonanfa
de Urgen[E a Guvernului nr. 5712019 sunt exercitate de drept de viceprimar, cu respectarea drepturilor
qi obliga{iilor corespunzdtoare funcfiei. Pe perioada exercitdrii de drept a atribu}iilor de primar,
viceprimarul iqi p[streazd dreptul de vot in cadrul consiliului local gi primeqte o indemnizatie lunard
unicd egal6 cu cea a funcliei de primar.

(2) Consiliul local poate hotdri inlocuirea temporar6 a viceprimarului care exercitd calitatea de
inlocuitor de drept al primarului, ales in condifiile art,11 alin. (4).

(3) ln situatia prevdztttd,la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotdrdre, din rdndul
membrilor s6i, un consilier local care indeplineqte temporar atribuliile viceprimarului, cu respectarea
drepturilor gi obligaliilor corespunzdtoare funcfiei. Pe perioada exercitlrii functiei de viceprimar,
consilierul local beneficiazd, de o unicd indemnizafie lunard egald,cu cea a functiei de viceprimar.

(4) Consiliul local poate hotlri retragerea delegdrii consilierului local care indeplineqte temporar
atributiile viceprimarului desemnat in condiliile alin. (3), inainte de incetarea situatiilor prevdzute la
alin. (1).

(5) in situalia in care sunt suspendali din funclie, in acelaqi timp, at6t primarul, cdt gi
viceprimarul, precum qi in situaliile de imposibilitate de exercitare de cdtre acegtia a mandatului,
consiliul local deleagd un consilier local care indeplinegte atdt atribuliile primarului, cit qi pe cele ale
viceprimarului, p6n6 la incetarea situaliei respective, cu respectarea drepturilor qi obligatiilor
corespunzltoare functiei de primar. Pe perioada exercitdrii atributiilor de primar, precum gi de
viceprimar, consilierul local beneficiazd, de o unic6 indemnizatie lunar6 egald, cu cea a functiei de
primar.

(6) DacI devin vacante, in acelaqi timp, at6t functia de primar, c6t qi cea de viceprimar, consiliul
local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) li (3) aplicdndu-se pdnd la alegerea unui nou
primar.



Secfiunea 3-a. Comisiite de specialitate

Art. 13

Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Auqeu

(1) in termen de 30 de zile de la constituirea consiliul local, consiliul local iqi organizeazd,
comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

(2) La data adoptdrii prezentului regulament, Consiliul Local al comunei Auqeu are 3 (trei)
comisii de specialitate:

1. Comisia pentru progrflme de dezvoltare economico-sociald, buget -Jinanle, administrarea
domeniului public Si privat, agriculturd, gospoddrie comunald, servicii gi comerl - 5 membri;

1,1. Avizeazd proiectele de hotdrdri/realizeazd rapoarte pentru urmdtoarele domenii de
activitate: programe de dezvoltare economico-sociald, baget -ftnanle, administrarea domeniului
public gi privat, agriculturd, gospoddrie comunald, servicii Si comerl

2, Comisia pentru administralie publicd locald, juridicd, apdrarea ordinii Si lintstii publice, a
drepturilor cetdlenilor - 3 membri;

2.1. Avizeazd. proiectele de hotdrfrri/realizeazd rapoarte pentru urmdtoarele domenii de
activitate: administralie publicd locald, juridicd, apdrarea ordinii gi lini$tii publice, a drepturilor
cetdlenilor ;

3. Comisia pentru tnvfidmilnfi sdndtate, culturd, proteclie sociald, activitdli sportive gi de
agrement - 3 membri.

3.1. Avizeazd proiectele de hotdrdri/reulizeazd rapoarte pentru urmdtoarele domenii de
activitate: invdldmfrnt, sdndtate, culturd, proteclie sociald, activitdli sportive gi de agrement

(4) Consiliul Local poate stabili oricdnd, pe bazd de consens intre consilierii locali, prin
hotSrire adoptatd in acest sens, o noud structurd a comisiilor de specialitate qi a domeniilor acestora,
cu respectarea O.U.G. 57120t9 privind Codul Administrativ, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare.

Art.14

Desemnarea membrilor in cadrul comisiilor de specialitate

(1) Num6rul locurilor care revine fiecdrui grup de consilieri locali sau consilierilor locali
independenfi in fiecare comisie de specialitate se stabileqte de cdtre consiliul local, in funclie de
ponderea acestora in cadrul autoritElii deliberative, cu respectarca configurafiei politice de la ultimele
alegeri locale.

(2) Nominalizarcamembrilor fiecdrei comisii se face de fiecare grup de consilieri locali. in acest
sens, in vederea rcalizdrii proiectului de hotdrAre a Consiliului Local, liderii grupurilor politice din
Consiliul Local convin, prin consens, asupra componenlei fiec6rei comisii de specialitate, |in6nd cont,
pe c6t posibil, de urmdtoarele:

a) reflectarea in fiecare comisie de specialitate a configuraliei politice a consiliului local;

b) opfiunea consilierului local;

c) pregltirea profesionalS qi domeniul in care consilierul local iqi desfEqoard activitatea;

d) in funcfie de numdrul membrilor consiliului local, un consilier local poate face parte din
minim una qi maxim trei comisii de specialitate, din care, una este comisia debazd;

e) echilibrul de gen;



f) echilibrul de reprezentare a localitdfilor componente ale comunei Auqeu de cdtre consilieri
locali cu domiciliul/reqedinfa in aceste localitdfi.

(3) Operafiunile desfdqurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,
numdrul membrilor fiec5rei comisii de specialitate, modul de stabilire a locurilor ce revin fiecdrui grup
de consilieri locali sau consilieri locali independenfi, precum qi componenla nominalE a acestora se
stabilesc prin hotdrdre a consiliului local.

In vederea realizdrii proiectului de hotirdre a consiliului local, precum qi a instrumentelor de
prezentare qi motivare, rezultatul negocierilor politice prevdzute la alin. (2) se transmite secretarului
general al comunei Auqeu qi primarului.

(4) Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se poate vtilizaurm6torul algoritm,
cu titlu de exemplu, prin cuprinderea consilierilor locali in componenla comisiilor de specialitate, in
ordinea crescitoare a num6rului de mandate obfinute de fiecare grup $i a numirului comisiei:

Partidul po litic, alianla p o liticd,
alianla electorald silu
candidatul indep endent

Numdrul de
mandate oblinute

Comisia I Comisia II Comisia III

PNL 7 3 ) )
PSD 3 1 I I
PMP I I
Numurul total de consilieri 11 5 3 3

(5) Algoritmul presupune alocarea locurilor, pe rdnd, de la stdnga la dreapta, incep6nd cu
comisia de specialitate carc are cele mai pu{ine locuri alocate, fiecare consilier local este alocat intr-o
singurd comisie de specialitate.

(6) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt cele detaliate in
anexa nr. I la prezentul regulament.

(7) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Num6rul membrilor unei
comisii este intotdeauna impar.

(8) in funcfie de numdrul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puJin o
comisie qi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisiadebazd,.

(9) Schimbarea pe parcursul mandatului a componenlei comisiilor de specialitate se face prin
hotlrdre a consiliului local, pebazd de consens intre consilierii locali, cu respectarea prevederilor alin.
(2).

Art. 15

Atribufiile comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate au urmdtoarele atribulii principale:

a) analizeazd proiectele de hotir6ri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotdrdri qi asupra problemelor analizate, pe care le
pr ezi*d consiliului local ;

c) indeplinesc orice alte atribulii stabilite prin regulamentul de organizue gi funclionare a
consiliului local sau insdrcin6ri date prin hot[rdri ale consiliului local, dacd acestea au legiturd cu
activitatea lor.

(2) Consiliul local stabileqte, in termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, alte
atribulii pe care le pot exercita comsiile de specialitate.



(3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili ins6rcindri specifice comisiilor de
specialitate.

(4) Comisiile de specialitate adoptd. avize cu majoritate simpld.

Art. 16

Pregedintele qi secretarul comisiei de specialitate

(1) Comisiile de specialitate igi aleg, prin votul deschis al majoritalii absolute a consilierilor
locali ce o compun, c6te un prepedinte gi cAte un secretar.

(2) Preqedintele comisiei de specialitate are urmdtoarele atribulii principale:

a) asigurd reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate
al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale qi cu celelalte comisii;

b) convoac[ gedinfele comisiei conform procedurii prevdzute in regulamentul de organizare qi
funclionare a consiliului local gi informeazd secretarul general al comunei Augeu cu privire la data qi
locul qedintei;

c) conduce qedintele comisiei;

d) sustine in qedin{ele consiliului local avizele formulate de comisie;

e) anuntd rezultatul vot6rii, pebazadatelor comunicate de secretar;

f) indeplineqte orice alte atribu{ii referitoare la activitatea comisiei, prevdzute de lege, de
regulamentul de organizare gi funcfionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;

g) comunicd secretarului general al comunei Auqeu, in termen rczonabil, pdnd,lafinalul fiecdrei
luni calendaristice, prezenla gi procesele-verbale ale fiecdrei gedinle a comisiei de specialitate.

(3) Preqedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrlrile comisiei sd participe gi alte
persoane din afara acesteia, dacd apreciazd, cd, este necesar qi poate participa la lucr6rile celorlalte
comisii care examineazd" probleme ce prezintd importanlI pentru comisia pe care o conduce.

(4) secretarul comisiei indeplinegte urmdtoarele atribulii principale :

a) efectueazd, ape\ul nominal pi tine evidenta participirii la gedinle a membrilor comisiei;

b) num[rd voturile qi il informeazd,pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea
fiecErui aviz gi asupra rezultatului vot6rii;

c) asigurd rcdactarea avizelor, a proceselor-verbale gi a altor documente prevdzute de lege;

d) indeplinepte orice alte sarcini prevdzute de regulamentul de organizare gi funclionare a
consiliului local sau insdrcindri stabilite de comisie sau de c6tre pregedintele acesteia.

Art.17

X'uncfionarea comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate lucreazd in plen gi delibereazd, cu votul majoritdlii simple a
membrilor lor. Se considerd prezen[i la qedinld qi consilierii locali care participd prin utilizar:eaoricdror
mijloace electronice.

(2) Participarea membrilor comisiei la gedinfele acesteia este obligatorie. Dacd absentele
continud, f-.afi a fi motivate, pregedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancfiunilor
prevdzute la art.78 din prezentul regulament.



(3) !a qedin{a comisiei pot participa specialigti din cadrul aparatului de specialitate al primarului
sau din afara acestuia. Au dreptul s[ participe la gedin]ele comisiei gi ini]iatoriipropuneriloi ce stau la
bazahsctdrilor comisiei. Comisia poate invita gi alte persoane 

"*e 
sa participe la dezbateri.

(4) $edinlele comisiei de specialitate sunt de regul6, publice.

(5) Comisia poate hotdri ca unele qedinfe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi s6 se
desfrqoare cu ugile inchise.

(6) Convocarea gedin{elor comisiei se face de cltre pregedintele acesteia, cu cel pu[in 3 zile
inainte sau de indat6, in situafia gedinlelor convocate in conditiile art. 22 alin. (2) din prezentul
regulament.

(7) ordinea de zi se aprobd de comisie, la propunerea preqedintelui.

(8) $edinlele comisiilor de specialitate se desfbqoar[ inaintea gedintelor consiliului local.

(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotdrdri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de
c[tre secretarul general al comunei Auqeu preqedintele acesteia desemneazd un consilier local care
ptezintd" in cadrul gedinlei proiectele qi, dupl caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu
sunt prezentate de iniliator.

(10) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in conformitate cu alin.
(9) intocmeqte avizul cu caracter consultativ al comisiei , pe baza amendamentelor qi a propunerilor
formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consiliiril-or locali
prezenli.

(11) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesard, atdt amendamentele gi
propunerile acceptate, c6t qi cele respinse.

(12) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general al comunei Auqeu, care asigurd
transmiterea acestora citre consilierii locali, cel mai tdrziu,inainte de aprobarea ordinii de zi.

(13) Votul in comisii este, de regul6, deschis. in anumite situatii, comisia poate hot6ri ca votul sd
fie secret, stabilind, de la cazla caz, gi modalitatea de exprimare a acestuia.

(14) Lucrdrile qedinfelor comisiei se consemneazd, prin grija secretarului acesteia, intr-un
proces-verbal. Dupd incheierea gedintei, procesul-verbal este semnat de cdtre pregedintele qi secretarul
comisiei qi membrii comisiei.

(15) Pregedintele poate incuviinla ca procesele-verbale ale gedinlelor sd fie consultate de alte
persoane interesate care nu au participat la gedint[, cu excep]ia proceselor-verbale intocmite in
gedinlele ale cdror lucrdri s-au desfbqurat cu uqile inchise.

Art. 18

Comisiile speciale gi comisiile mixte

(l) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analizd, qi verificare, formate din consilieri
locali, pe perioad6 determinatd, la propunerea unei treimi din num6ru1 consilierilor locali in funclie sau
a primarului. Componenta, obiectivele gi perioada de desfdgurare a activitafilor acestora se stabilesc
prin hotdr6re a consiliului local. Membrii comisiei ac\ioneazd"in limitele stabilite prin hot6rdre.

(2) Comisia de analizd" qi verificare prezintd consiliului local ori primarului, dupd, caz, la
termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor gi verificdrilor efectuate. Raportul
cuprinde, dacl este cazul, propuneri concrete de imbun6t6|ire a activitdlii in domeniul supus analizei
sau verificlrii.



(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniliativd sau din iniliativa primarului, dtpd, caz,
comisii mixte formate din consilieri locali, functionari publici gi aili specialiqti, pe perioadi
determinatd. Componenla comisiilor mixte, obiectivele gi perioada de desfbqurur" u r.tiritalii acestora
se stabilesc prin hotirdri ale consiliilor locale. $edin{ele comisiilor mixte sunt publice.

Capitolul IV. Funcfionarea consiliului local

Secfiunea I. Rolul gi atribu{iile consiliului Iocal

Art. 19

Mandatul consiliului local

(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, in conditiile legii privind alegerea
autoritdtilor administrafiei publice locale.

(2) Mandatul consiliului local se exercit[ de la data la care consiliul local este legal constituit
ptndladatala care consiliul local nou-ales este legal constituit.

(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege
catastroft ori alte situatii expres prevdzute de lege atunci c6nd, din
organizate alegeri in condiliile atin. (1).

organicd, in caz de rdzboi sau
ca:uza acestor situalii, nu pot fi

Art.20

Condifii speciale de exercitare a mandatului aleqilor locali

(1) Consiliul local ales in cursul unui mandat, ca unnare a dizolvdrii consiliului local, incheie
mandatul precedentei autoritdli a administraliei publice locale.

(2) Consiliul local ales in urma organizdrii unor noi unitafl administrativ-teritoriale, igi exercit[
mandatul numai p6n6 la organizareaurmdtoarelor alegeri locale generale.

Art.2l
Atribufiile consiliului local

(1) Consiliul local are iniliativd 9i hotirdqte, in condiliile legii, in toate problemele de interes
local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenfa altor autoritSli aleidministratiei publice
locale sau centrale.

(2) Consiliul local exerciti urmEtoarele categorii de atributii:

a) atributii privind comuna Auqeu, organizarea proprie, precum pi organizarea qi funcfionarea
aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local qi ale societitilor qi
regiilor autonome de interes local;

b) atribulii privind dezvoltarcaeconomico-sociald qi de mediu a comunei Auqeu;

c) atribufii privind administrarea domeniului public Ai privat al comunei Auqeu;

d) atribulii privind gestionarea serviciilor de interes local;

e) atribulii privind cooperarea interinstitutionalE pe plan intern gi extem.

(3) in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:



a) aprobd Statutul Comunei Auqeu, precum qi Regulamentul de Organizare qi Funclion are a
Consiliului Local al Comunei Auqeu;

b) alege viceprimarul, din rdndul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor
locali, in conditiile art. 11 alin. (2) din prezentul regulament;

c) aprobS, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea qi statul de functii
ale apatatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local, reorganizarea pi
statul de funcfii ale regiilor autonome de interes local, precum qi infiintarea, reorganizarea sau
desfiintarea de societ6ti de interes local qi statul de funclii al acestora;

d) exercitd, in numele comunei Auqeu, toate drepturile qi obligatiile corespunzatoare
participa{iilor de}inute la societdfi sau regii autonome, in condiliile legii;

e) hotdr6gte infiintarea sau reorganizareade institulii, servicii publice, societdli qi regii autonome,
in condiliile legii.

(a) tn exercitarea atribuliilor prevdzutela alin. (2) lit.b), consiliul local:

a) aprob6, la propunerea primarului, bugetul local al comunei Auqeu, virlrile de credite, modul
de utilizare arezewei bugetare gi contul de incheiere a exerciliului bugetar;

b) aprobS, la propunerea primarului, contractarca gi/sau garantarca imprumuturilor,
contractarea de datorie public6 localE prin emisiuni de titluri de valoare, in numele comunei

precum gi

Auqeu, in
condiliile legii;

c) stabilegte gi aprobd impozitele qi taxele locale, in condiliile tegii;

d) aprob6, la propunerea primarului, documentafiile tehnico-economice pentru
investifii de interes local, in condi{iile legii;

e) aprob6 strategiile privind dezvoltarea economicd, socialS pi de mediu a comunei Auqeu;

f) asiguri un mediu favorabil infiintdrii qi/sau dezvolt5rii afacerilor, inclusiv prin valoriftcarea
patrimoniului existent, precum gi prin realizarca de noi investilii care s5 contribuie la indeplinirea
programelor de dezvoltare economic6 regional6 gi locald;

g) asigurd realizarca lucrdrilor qi ia mlsurile necesare implementirii qi conformdrii cu
prevederile angajamentelor asumate de Romdnia in calitate de stat membru al Uniunii Europene in
domeniul protectiei mediului pi gospoddririi apelor pentru serviciile furnizate cet6tenilor.

(5) Dac[ bugetul local al comunei Auqeu, prevdzvt la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat dup6
doud qedinte consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfrgoarl pebaza
bugetului anului precedent pdn6 la adoptarea noului buget, dar nu maitdxziu de 45 de zile de la data
publicdrii legii bugetului de stat in Monitorul oficial al Romdniei, Partea I.

(6) in exercitarea atribuliilor previzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hot[rdgte darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosin]d gratuitd a
bunurilor proprietate public6 a comunei, precum qi a serviciilor publice de interes local, in condiliile
legii;

b) hotdrdgte vdnzarea, darea in administrare, concesionarea, darca in folosintd gratuiti sau
inchirierea bunurilor proprietate privatd a comunei, in condiliile legii;

c) avizeazd, sau aprob6, in condiliile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului qi urbanism
ale localitfiilor;

d) atribuie sau schimb6, ln condifiile legii, denumiri de strizi, de piete qi de orice alte obiective
de interes public local.

lucrdrile de



(7) in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigurd, potrivit
competenlei sale gi in condiliile legii, cadrul necesar pentru fixrizarca serviciilor publice de-interes
local privind:

a) educatia;

b) serviciile sociale pentru protecfia copilului, a persoanelor cu handicap, apersoanelor vdrstnice,
a familiei qi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socialr;

c) sdndtatea;

d) cultura;

e) tineretul;

f) sportul;

g) ordinea publicd;

h) situaliile de urgenl6;

i) protecfia gi refacerea mediului;

j) conservarea, restaurarea gi punerea in valoare a monumentelor istorice qi de arhitecturd, a
parcurilor, grddinilor publice qi rezervafiilor naturale;

k) dezvoltarea urband;

l) evidenta persoanelor;

m) podurile gi drumurile publice;

n) serviciile comunitare de utilit6li publice de interes local;

o) serviciile de urgentd de tip salvamont, salvamar gi de prim ajutor;

p) activitSlile de administralie social-comunitard;

q) locuinlele sociale gi celelalte unitdfi locative aflate in proprietatea comunei Auqeu sau in
administrarea sa;

r) punerea in valoare, in interesul colectivitdlii locale, a resurselor naturale de pe raza comunei
Auqeu;

s) alte servicii publice de interes local, stabilite prin lege.

(8) In exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) sprijind, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

b) aprobi construirea locuintelor sociale, criteriile pentru rcpartizarca locuintelor sociale gi a
utilitlfilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.

(9) in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotdrdqte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice rom6ne sau strdine,
in vederea finanldrii pi realizlrii in comun a unor actiuni, lucrdri, servicii sau proiecte de interes public
local;

b) hotlrdqte, in conditiile legii, infrltirea comunei Auqeu cu unitEli administrativ-teritoriale din
alte trdr|,



c) hotdrEgte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitdli administrativ-teritoriale
din[atd sau din strdindtate, precum qi aderarea la asociatii na]ionale qi interna]ionale ale autorit4glor
administraliei publice locale, in vederea promovdrii unor interese comune.

(10) in exercitarea atribufiilor prevdzute la alin. (2) lit. a), b) qi d), consiliul local:

a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de
administrare, lucr6rile gi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea qi 

-funilionarea 
clddirilor in

care i$i desftpoarl activitatea autoritdti sau institulii publice a cdror activitate prezintd"un interes local.
Bunurile achizi[ionate pentru dotdri rdman in proprietatea comunei Auqeu;

b) poate asigura, in tot sau in p&rte, cu acordul institutiei sau autorit[tii publice titulare a
dreptului de proprietate sau de administrare, lucrlri de amenajare, dotare gi intrelinere a cl5dirilor sau
terenurilor aflate in proprietatea publicd sau privatS a statului, in scopul creqterii nivelului de
atractivitate turisticd a comunei Auqeu, cu condilia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului s6
permit[ accesul publicului in spa]iile astfel imbun6tltite pe o perioadd de minimum 5 ani. 

-Bunurile

achiziirionxe pentru dotlri rdmdn in proprietatea comunei Augeu.

(11) Pentru rcalizarca atributiilor prevlzute la alin. (2), consiliul local poate solicita informdri qi
rapoarte de la primar, viceprimar gi de la conduc6torii organismelor prestatoare de servicii publice gi
de utilitate public6 de interes local.

(12) Consiliul local hotdrdqte acordarea unor sporuri qi a altor facilitdli, potrivit legii,
personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului qi serviciilor publice de interes
local.

(13) Consiliul local poate conferi persoanelor frzice rom6ne sau strdine, cu merite deosebite,
titlul de cetdlean de onoare al comunei,inbaza unui regulament propriu. Prin acest regulament se
stabilesc qi condiliile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantd a statutului
comunei.

(14) Consiliul local indeplinegte orice alte atribulii, in toate domeniile de interes local, cu
excep{ia celor date in mod expres in competenta altor autoritdli publice, precum gi orice alte atribu}ii
stabilite prin lege.

Secfiunea a 2-a. Funcfionarea consiliului local

Art,22

Tipurile de pedin{e ale consiliului local

(1) Consiliul local al comunei Auqeu se intrunegte in gedinte ordinare, cel pulin o datd pe lund, la
convocarea primarului.

(2) Consiliul local al comunei Auqeu se poate intruni qi in gedinte extraordinare, la convocarea:

a) primarului;

b) a cel pulin unei treimi din numdrul consilierilor locali in functie;

c) primarului, ca urmare a solicitdrii prefectului, in cazuri care necesitd adoptarea de mlsuri
imediate pentru gestinoarea situa{iilor de qizd, sau de urgen}E.

Art.23

Convocarea gedin(elor consiliului local

(1) Consiliul local al comunei Augeu se convoacl dup[ cum urmeaz6:



a) prin dispozifie a primarului, in cazwile prevdzute la art. 22 alin. (1), alin. (2) lit. a) qi c) din
prezentul regulament;

b) prin convocare semnatd de cdtre consilierii locali care au aceastd iniliativ[, in cazul prevdzut
la art.22 alin. (2) lit. b) din prezentul regulament.

(2) Consilierii locali sunt convocafi, prin grija secretarului general al comunei Auqeu, cel tdrzlt
?nziua ulterioard primirii de cltre acesta a dispoziliei sau documentului de convocare'iniliat de cel
pufin o treime din numdrul consilierilor locali in funclie, intr-una dintre urm6toarele modalitdli:

a) in scris,

b) prin mijloace electronice

c) in scris Ei prin mijloace electronice.

(3) Data gedinfei consiliului local, precizatd" cu ocazia convocarii este stabilitd, cu respectarea
modului de calcul al termenelor procedurule, prevdzut de art. 181 din Legea rc. l34l21l1privind
codul de procedur6 civild, republicatE, cu modificdrile ulterioare, astfel:

a) in termen de 5 zile dela datacomunicdrii dispozitiei de convocare pentru gedinlele ordinare;

b) in termen de 3 zile de la data comuniclrii dispoziliei sau documentului de convocare pentru
qedinfele extraordinare.

(a) in caz de forfd major6 gi/sau de maxim6 urgentd pentru rezolvarca intereselor locuitorilor
comunei Auqeu, ori in alte situafii stabilite de regulamentul de organizare qi funclionare a consiliului
local, convocarea acestuia pentru qedinla extraordinard, prin excepJie de la prevederile alin. (3) lit. b),
se face de indat6.

(5) Documentul de convocare cuprinde, obligatoriu, urmltoarele informatii despre qedinld:

a) data, ora qi locul desfEqurdrii
electronice la distanfd;

b) proiectul ordinii de zi;

sau modalitatea de desfdqurare a qedinlei prin mijloace

c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;

d) modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, potrivit opliunilor acestora,
materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;

e) indicarea comisiilor de specialitate c6rora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotardri;

fl invitalia de a formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotdrdri.

(6) Secretarul general al comunei Auqeu transmite prefectului judefului Bihor, sub semndtura sa,
evidenla prezenlei consilierilor locali la convocdrile pentru gedin{ele care nu s-au putut desfdgura din
lipsa cvorumului, in termen de 3 zile de la data convoc6rii. Evidenta transmisd prefectului precizeazd,
qi situaliile in care, unnare a ultimei absente, a intervenit cazul de incetare de drept a mandatului
prevdzutlaart.53 alin. (2) lit. e).

(7) in toate cazurile, convocarea se consemneazd in procesul-verbal al qedinlei.

Art.24

Ordinea de zi

(1) Proiectul ordinii de zi se redacteazd de cdtre secretarul general al comunei Auqeu qi
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 condiliile legii.



(?) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi aproiectelor de hotdrdri care indeplinesc
condiliile prevdzute laart.25 alin. (10) din prezentul regulament.

(3) Proiectul ordinii de zi a qedintei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotdr6ri, cu
mentionarea titlului gi a iniliatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali,
ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informlri ale
conducdtorilor organismelor prestatoare de servicii publice qi de utilitate publicd in comuna Auqeu,
dupd caz, memorandumuri initiate de citre primar, viceprimar sau secretarui general al comunei Augeu,
prin care iniliatorul solicitd acordul prealabil al consiliului local pentru intreprinderea unor actiuni sau
demersuri, precum gi orice alte probleme de interes local.

(4) Proiectul ordinii de zi a qedintei consiliului local se aduce la cunoqtinfd locuitorilor comunei
Auqeu prin mass-media, prin afiqarea pe pagina de internet a unit[1ii administrativ-teritoriale sau prin
orice alt mijloc de publicitate.

(5) Scoaterea unui proiect de hot6r6re de pe proiectul ordinii de zi se face in situalia in care
acesta nu indeplineqte condiliile prevdzute la art.25 alin. (10) sau numai cu acordul iniliatorului, dacd"
acesta indeplineqte condiliile prevdzute la art.25 alin. (10).

(6) Ordinea de zi a gedintei se aprobl cu majoritate simpl6, la propunerea celui/celor care a./au
cerut convo car ea consiliului local.

(7) Suplimentarea ordinii de zi se aprobd numai pentru probleme urgente cu majoritate simpld.
Propunerea pentru suplimentarea ordinii de zi se transmite de cdtre secretarul general pregedintelui de
gedin[6 pdni cel tdrziu la data gi ora desftqurlrii qedin]ei, in vederea supunerii spre aprobare de catre
consiliul local.

(8) in cazul neaprob[rii proiectului ordinii de zi,in condiliile prevdzute la alin. (6), nu se acord6
indemnizalia cuvenitd consilierilor locali pentru qedinfa respectivl.

Art.25

Proiectele de hotErf,ri ale consiliului local

(1) Proiectele de hotlrdri pot fi initiate de primar, viceprimar, de consilierii locali sau de cetafeni.
Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al comunei gi al
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate alprimarului.

(1) La elaborarea proiectelor de hotirdri ale Consiliului Local, se vor respecta prevederile
Regulamentului privind mdsurile metodologice referitoare la circulafia proiectelor de hotdrdri ale
consiliului local adoptat prin Hotdrdrea Consiliului Local.

(3) Proiectele de hot6rdri gi referatele de aprobare ale acestora se redacteaz[ in conformitate cu
normele de tehnicd legislativS.

(4) Proiectele de hotdr6ri ale consiliului local insotite de referatele de aprobare ale acestora gi de
alte documente de prezentarc gi de motivare se inregistreazd gi se transmit de secretarul general al
comunei Auqeu:

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, in vederea
analizdrii gi intocmirii rapoartelor de specialitate;

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local, in vederea dezbaterii gi intocmirii avizelor.

(5) Nominalizarca compartimentelor de resort gi a comisiilor de specialitate cdrora li se transmit
proiectele de hotlrdri ale consiliului local, precum gi celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (4),
se face de cdtre primar impreund cu secretarul general al comunei.



(6) Odat[ cu transmiterea proiectelor de hotdrAri, se comunic6 pi data de depunere a rapoartelor
qi a avizelor, avdndu-se grijd ca rapoartele compartimentelor de resort sd poat6 fi transmise qi
comisiilor de specialitate, inainte de pronunfarea acestora.

(7) DupA examinarea proiectului de hotdrdre, comisia de specialitate a consiliului local emite un
aviz cu privire la adoptarea sau, dupd caz, respingerea proiectului.

(8) 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 insolesc proiectul de hotdrdre care se dezbate in qedinla consiliului local.

(9) Avizul comisiei Ei amendamentele formulate in cadrul acesteia, dttpd caz, se transmit
secretarului general al comunei, care dispune mdsurile corespunzdtoare inaintdrii lui cdtre consilierii
locali gi cdtre initiatori, dttpd caz, cel mai tdrziuin ziua qedintei.

(10) Fiecare proiect de hotdrdre inscris pe ordinea de zi a gedintei consiliului local este supus
dezbaterii numai dacd este insolit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare qi motivare, semnat de iniliator;

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate alprimarului;

c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

d) alte documente prevdzute de legislatia speciald.

(11) Secretarul general al comunei Augeu asigurd indeplinirea condiliilor de la alin. (10) gi aduce
la cunoqtin{a consiliului local cazul neindeplinirii acestora, inainte de adoptarea ordinii de zi.

(12) Rapoartele gi avizele prev[zute la alin. (10) trebuie intocmite in termenul prevlzut la alin.
(6), dar nu mai tdrziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotdrdre propuse pentru a fi
inscrise pe proiectul ordinii de zi a gedinlelor ordinare ale consiliului local, respectiv, in termen de cel
mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotdrdre propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a
gedinlelor extraordinare. in situatia qedinlelor extraordinare convocate de indat[, rapoartele
compartimentelor de specialitate se intocmesc in procedurl de urgen]6, cel ldrziu, odatd cu proiectul
hot6rdrii.

(13) Initiatorul proiectului il poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea
acestuia.

Art,26'
Cvorumul gedin{elor consiliului local

(1) $edinlele consiliului local se desfbgoard legal in prezen{a majoritdlii consilierilor locali in
functie. Se considefi" prezen[i la qedin!6 qi consilierii locali care participS prin utilizarea oricdror
mijloace electronice.

(2) Prezen\a consilierilor locali la pedin!6 este obligatorie, cu excepfia cazului in care acegtia
absenteazd motivat. Absenla este consideratd motivatd, dacd, se face dovada c5 aceasta a intervenit din
ca\za:

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

b) unei deplas6ri in strdindtate;

c) unor evenimente de forf6 major6;



d) in cazul decesului soliei/solului consilierului local sau al unei rude de pAnd la gradul al Il-lea a
consilierului local ales ori al sotiei/solului acestuia, inclusiv;

e) concediul de odihnd;

f) in cazul c6sdtoriei consilierului local sau al unei rude de p6nd la gradul al Il-lea a consilierului
local, inclusiv;

g) in cazul botezului unei rude de p6nd la gradul al III-lea a consilierului local, inclusiv;

h) unei delegalii in interesul comunitdlii locale sau in interesul serviciului;

i) in cazul participdrii la cursurile de pregdtire, formare qi perfeclionare profesionali;

h) alte situatii prevdzute in regulamentul de organizare qi funclionare a consiliului local.

(3) Consilierul local care absenteazd, nemotivat de doud ori consecutiv la qedinlele consiliului
local este sanctionat, in conditiile art.78.

(4) Consilierii locali sunt obligati si iqi inregistreze prezer\a in evidenta tinut[ de secretarul
general al comunei.

(5) Consilierul local care nu poate lua parte la gedintd este obligat sd aduc[ aceastd situa]ie la
cunoqtinta secretarului general al comunei, telefonic qi printr-o modalitate scrisd verificabil[ (mesaj
sms, whatsapp, e-mail, etc) cu minim o o16 inainte de ora stabilitd pentru inceperea gedintei, potrivit
convocdrii.

Arfl 27 Desflqurarea qedin{elor consiliului local

I. Desfrqurarea qedinfelor consiliului local prin prezen{a fizicd la qedin{I

(1) $edinfele consiliului local sunt publice.

(2) Caracted public al qedintelor consiliului local este dat de:

a) accesul celor interesati, in condiliile legii, la procesele - verbale ale qedinlelor consiliului local;

b) accesul celor interesafi, in condi{iile legii, la proiectele de hotdrdri, la hot6r6rile consiliului
local, precum gi la instrumentele de prezentare gi de motivare a acestora, documente care se pot
consulia in Monitorul oficial local al comunei Auqeu;

c) posibilitatea cetdlenilor cu domiciliul sau regedinta in comuna Auqeu, de a asista la gedintele
consiliului local, cu aprobarea prealabild a preqedintelui de gedint6, gi/sau de a le urmdri pe interne! in
condiliile regulamentului de organizare qi funcfionare a consiliului local.

(3) Primarul participl la qedinfele consiliului local qi dispune mdsurile necesare pentru pregdfirea
qi desftqurarea in bune condilii a acestora.

(4) Lucr[rile gedin]elor se desfbgoari in limba rom6n6, iar toate documentele qedintelor de
consiliu local se intocmesc gi se aduc la cunogtinfd publicd in limba rom6n6.

(5) La lucrdrile consiliului local pot asista gi lua cuvdntul, fdr6 drept de vot, prefectul,
pregedintele consiliului judelean sau reprezentanlii acestora, deputalii gi senatorii, miniqtrii gi ceilalli
membri ai Guvernului, secretarii qi subsecretarii de stat, conducdtorii serviciilor publice deconcentrate
ale ministerelor qi ale celorlalte organe centrale, conducdtorii compartimentelor de resort gi
conducdtorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publicd din unitdlile
administrativ-teritoriale, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum qi alte
persoane interesate, in condiliile prevdzute in regulamentul de organizare gi functionare a consiliului
local. Preqedintele de qedin!6 poate oferi invitafilor posibilitatea de a se exprima cu privire la
problemele aflate pe ordinea de zi.



(6) Dezbaterea proiectului de hot6rdre sau a problemelor se face, de reguld, in ordinea in care
acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobatd in conformitate cu prevederile din Ordonanta de
Urgenfi a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ gi ale prezentului regulament de
organizare gi funcfionare a consiliului local.

(7) Prepedintele de gedinti este obligat sd asigure luarea cuvdntului de c6tre iniliator pentru
susfinerea proiectului de hotdr6re ori de c6te ori acesta o solicitE, precum qi de c[tre delegatul sitesc,
durpdcaz.

(8) Consilierii locali particip6 la dezbateri in ordinea inscrierii la cuv6nt. Consilierii locali sunt
obligafi ca in cuvdntul lor sE se refere exclusiv la problema care formeazd"obiectul dezbaterii.

(9) Pregedintele de qedin{6 are dreptul sd limiteze durata ludrilor de cuvdnt, in func}ie de obiectul
dezbaterii. in acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocatfiec[rui vorbitor,
sau fiecdrui grup politic de consiiieri reprezentat in consiliut tocat precum qi timpul total de dezbaterc
a proiectului.

(10) Pregedintele de qedintl permite oricdnd unui consilier local sd rdspundd intr-o problemd de
ordin personal, in probleme prevdzute de regulamentul de organizarc qi functionare a consiliului sau
atunci cdnd a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(11) Preqedintele de gedintd sau reprezentantul oricdrui grup de consilieri locali poate propune
incheierea dezbaterii unei probleme puse in disculia consiliului local. Propunerea de incheiere a
dezbaterii se supune votului, iar discutiile se sisteazd, dacd, propunerea este adoptatl cu majoritate
simp16.

(12) Este interzisd adresarea de insulte sau calomnii de cdtre consilierii locali prezenli la qedint6,
precum qi dialogul dintre vorbitori qi persoanele aflate in sald.

(13) Asupra proiectelor de hotdrdri au loc dezbaten generale qi pe articole, consilierii locali,
precum gi ceilalli initiatori prezenli la gedint[ putdnd formula amendamente de fond sau de formd.

(14) Amendamentele se formuleazd, in scris qi se pot depune de c6tre primar, oricare dintre
consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate.

(15) Pentru a putea fi dezbdtut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul general al
comunei, cel mai tdrziu, in zi':tta qedinf ei consiliului local.

(16) Amendamentele la proiectele de hotdrdri ale consiliului local se transmit in formd scrisd gi
conlin urmdtoarele elemente :

a) iniliatorul sau iniliatorii;

b) num6rul de inregistrare qi titlul proiectului de hotdrdre a consiliului local, amendat;

c) tipul amendamentului: modificare sau completare;

d) textul inifial;

e) textul amendat;

f) motivafia amendamentului;

g) semndtura persoanei care propune amendamentul.

(17) Secretarul general al comunei Auqeu numeroteazd" amendamentele depuse pentru fiecare
proiect de hotdr6re a Consiliului Local in ordine crescdtoare a articolelor pe care le afecteazd.
Secretarul general numeroteazI amendamentele depuse fin6nd cont de ordinea textelor amendate in
cadrul proiectului de hotdrdre a consiliului local. in cazul in care dou6 sau mai multe amendamente se



refer6 la acelaqi text din cadrul proiectului de hotlrdre a consiliului local, acestea se numerot eazd, in
ordinea in care au fost primite de c6tre secretarul general.

(18) in mod excepfional, in timpul dezbaterilor se pot face amendamente verbale la proiectul de
hotdr6re a consiliului local, insd acestea se formuleazd, de comun acord cu inifiatorul proiectului de
hotdr6re a consiliului local. Con{inutul amendamentelor se men{ioneazd,inprocesul-verbal de qedin!6.

(19) Amendamentele se supun votului consiliului local in ordinea numerotdrii lor. Dac6 s-a
adoptat un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi contrare amendamentului
adoptat se socotesc respinse ftrd, a mai fi supuse votului.

(20) DupA supunerea la vot a tuturor amendamentelor, se supune la vot proiectul de hot6rdre a
consiliului local in forma amendatd.

(21) Respingerea unui proiect de hotdrdre a consiliului local, inscris pe ordinea de zi, precum qi
orice supunere la vot a unei propuneri inscrise pe ordinea de zi, nu constituie hotirAre a consiliului
local ca act administrativ, in acest caz, menliondndu-se doar rezultatul votului in procesul-verbal al
qedinfei, fbrd redactarea unei hot6r6ri a consiliului local.

(22) Supunereala vot in timpul qedinfelor consiliului local a unei situafii procedurale prevlzute
de regulament nu constituie hotErdre a consiliului local ca act administrativ. Men{ionarea acestor
situafii procedurale precum qi rezultatul votului se face obligatoriu in procesul-verbal al qedin]ei.

(23) Sinteza dezbaterilor din qedintele consiliului local, precum qi modul in care gi-a exercitat
votul fiecare consilier local in parte se consemneazd.irrtr-ln proces-verbal, semnat de preqedintele de
gedin{6 gi de secretarul general al comunei.

(24) Preqedintele de gedin{d, impreund cu secretarul general al comunei igi asum6, prin
semndturd, responsabilitatea veridicitdlii celor consemnate.

(25) La inceputul fiecdrei pedinte, secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul-
verbal al gedinfei anterioare. Consilierii locali qi primarul au dreptul ca, in cadrul qedintei curente a
consiliului local, sE conteste con{inutul procesului-verbal qi sE ceard mentionarea exactd a opiniilor
exprimate in gedinla anterioard.

(26) Procesul-verbal semnat de pregedintele de qedinfd qi de cdtre secretarul general al comunei,
precum qi documentele care au fost dezbdtute in qedinta anterioard se depun intr-un dosar special al
qedinfei respective, care se numeroteazd qi se sigileaz6 de pregedintele de gedin{6 qi de secretarul
general al comunei, dupd aprobarea procesului-verbal sau de c6tre persoana cu atribufii in acest sens,
desemnatd in condiliile legii.

(27)intermen de3 zile de la data aprobdrii procesului-verbal al qedintei, secretarul general al
comunei afiqeazd,la sediul primlriei gi publicd pe pagina de internet a comunei o copie a procesului-
verbal al qedinlei.

II. Pregitirea qi desflqurarea qedinfelor Consiliului Local al Comunei Auqeu, prin mijloace
electronice de comunicare la distanfi

(1) In situalii exceplionale, constatate de cdtre autoritAtile abilitate, precum epidemiile,
pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, acte de terorism, gi alte situatii care fac
imposibili sau inoportund prezenla consilierilor locali la locul desftgurdrii unei gedinle in frzic a
consiliului local, qedinlele consiliului local al comunei Auqeu, respectiv ale comisiilor de specialitate,
so convoacd qi se desfdgoar6 prin mijloace electronice de comunicare la distanld,,pebaza prezentei
proceduri, sau, dac6 aceasta din urm6 nu corespunde situaliei concrete care genercaz1" nevoia
desfdqurdrii qedinlei de la distanfd, qedinfa se va desft$ura pe bazaunei proceduri ad-hoc, prevdztttd ca



anexd.la dispozilia primarului prin care se convoacd qedinla, procedurd ad-hoc supusd aprob6rii
consiliului local, cu majoritate simpl6, pe primul punct al ordinii de zi al qedintei respective.

(2) Convocarea gedinlei prin mijloace electronice de comunicare la distantd se face in
conformitate cu prevederile Codului Administrativ.

(3) Convocarea consilierilor locali se face prin grija secretarului general al comunei Auqeu, de
c6tre structura suport din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin mijloace electronice de
comunicare la distantd prin aplicalii de comunicare pe internet de tip grup Whatsapp in care sunt
ad5l'4ati consilierii locali.

(4) Materialele prevdzute pe ordinea de zi se pun la dispozilia consilierilor locali prin mijloace
electronice, se posteazd" in format pdf sau jpg pe grupul Whatsapp in care sunt addugali consilierii
locali sau prin ridicarea de c[tre consilier, de la sediul primlriei, in format letric.

(5) $edinlele comisiilor de specialitate se tin tot prin mijloace de comunicarela distan{d, de
reguld prin whatsapp sau consultare telefonic6 a fiecirui membru al comisiei qi preluarea votului prin
grija preqedinlilor de comisii vizate, inaintea inceperii gedintei plenului consiliului local, cu exceplia
qedinfelor extraordinare convocate de indatd qi la care nu se dispune de intervalul de timp necesar.

(6) Amendamentele propuse de consilieri se transmit exclusiv pregedin(ilor comisiilor de
specialitate, care le va include in continutul rapoartelor de avizare a proiectelor de hotdr6ri, spre a fi
supuse votului in gedinJa plenului consiliului.

(7) Rapoartele de avizarc gi procesele verbale ale gedintelor comisiilor de specialitate se
intocmesc in acelaqi termen de cdtre pregedintele comisie de specialitate, iar concluziile se comunica in
aceeagi zipin sms sau whatsapp secretarului general al comunei, dup6 cum urmeaz6:

' La punctul I - ,,aviz favorabil", sau ,,aviz favorabil cu urmdtoarele amendamente: ....."
sau,,aviz negativ".

. La punctul 2 - ... etc,

(8) $edinfa consiliului local incepe la ora stabilit6 in convocator qi se desftgoard prin comunicare
pe whatsapp sau, dacd traficul de date pe internet nu este disponibil, prin sms.

(9) Preqedintele de gedint[, cu sprijinul tehnic al structurii suport secretar general din aparatul de
specialitate al primarului, transmite tuturor consilierilor mesajul <VE rog sE comunicali participarcala
qedinla CL Auqeu, rlspunz0nd cu mesajul ,,prezertt").

(10) Se comunici consilierilor situalia cvorumului de gedintI qi inceperea acesteia, d:updcaz.

(11) Se supune aprobdrii Ordinea de zi, transmildnd mesajul <Supun aprobdrii ordinea de zi,vd,
rug6m s[ comunicati votul dumneavoastrd, rdspunzdnd printr-un mesaj cu textul ,,da", sau,,ru").

(12) Se comunicd inapoi consilierilor aprobarea sau respingerea ordinii de zipropuse.

(13) DacS ordinea de zi a fost aprobat6, se continui gedin{a, dacd nu, se comunicd inchiderea
acesteia, sau supunercalavot a unei propuneri de ordine de zi modiftcatd.

(14) Continudnd gedinta, se trece la exprimarea voturilor pe punctele aprobate pe ordinea de zi,
transmi{6nd mesajul <La punctul 1, avem aviz favorubil al comisiilor, vE rug6m sd comunica}i votul
dumneavoastrd, r6spunzdndlaacest mesaj printr-un mesaj cu textul ,,da", sau,,flu").

(15) DacE exist6 amendamente care au fost propuse comisiilor de specialitate, se incepe cu
comunicarea acestora, pe rdnd, cu votarea fiecaruia in parte. DupE votul pe eventualele amendamente,
se supune la vot proiectul de hotdrdre in ansamblul s6u, cu amendamentele admise incorporate.



(16) Dupa fiecare vot, se comunicd de fiecare datd in grup rezultatul acestuia, indiferent de
naixa gi obiectul votului, apoi se trece la punctul urmStor, pana laipuizarea ordinii de zi gi anunlarea
inchiderii gedinlei.

(17) Procesul - verbal al gedintei, semnat de c[tre secretarul general al comunei gi de c6tre
preqedintele de gedin!6, include descrierea succintd a procedurilor de pregdtire qi de desf6gurare
propriu-zisd a qedintei, stenograma dezbaterilor gi voturilor exprimate, preluate ain apticalia in care s-a
desfbqurat gedinfa, precum qi o anex6 tabelard in care se conssmneaza nominal prezer4i la gedin!6 qi
toate voturile exprimate in cursul qedin{ei.

(18) Procesul-verbal de gedin]6 va fi postat pe pagina de internet a comunei Auqeu qi pus la
dispozilia consilierilor, pentru informare, conform prezentului ROF, in vederea aprob6rii aclsiuia in
urmdtoarea qedintd a consiliului local.

Q9) In mod excepfional, procedura de vot prin sms sau mesaje in aplicafia electronicd utilizatd,
poate fi inlocuitd cu exprimarea votului prin apel nominal, telefonic,-c6tre pregedintele de qedinJ6, care
comunic[ imediat voturile astfel exprimate in aplicafia electronica. in ucest caz, consilierii tocali sunt
contactali telefonic, pe rdnd, de c6tre preqedintele de qedint[, pentru a exercita votul telefonic Ai a
stabili detaliile privind certificarea ulterioard a acestui vot in tabeiul nominal.

(20) Formulele de adresare indicate in cuprinsul prezentului capitol sunt orientative, pregedintele
de gedinld, primarul, secretarul general qi ceilalli participanti la qedinla on-line a conriliuiui local
put6nd utiliza gi alte formule de exprimarq care s[ reflecte fbrd echivoc procedurile urmate in cadrul
gedintei, sau votul exprimat.

Secfiunea a 3-a. Procedura de vot

Art.28

Adoptarea hotir6rilor consiliului local

(1) in exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adoptd hotdrdri, cu majoritate simpl6,
absolutl sau calificatd", dupd caz.

(2) Hotdr6rile privind dob6ndirea sau instrlinarea dreptului de proprietate in cazvl bunurilor
imobile se adoptd de consiliul local cu majoritatea calificatd de doud Gi1ni din numdrul consilierilor
locali in funcfie, definitd laart.5 lit. dd) din Ordonanla de urgenl6 a Guvernului nr. 57lZOl9.

(3) Se adoptd cu majoritatea absolutd a consilierilor locali in funcfie, definitd la art. 2 lit. i),
urmltoarele hotdrdri ale consiliului local:

a) hotdrdrile privind bugetul local;

b) hotdrdrile privind contractarea de imprumuturi, in condiliile legii;

c) hotdr6rile prin care se stabilesc impozite gi taxe locale;

d) hotdr6rile privind participarea la programe de dezvoltare judeteand, regionald", zonald. sau de
cooperare transfrontalierS;

e) hotdrdrile privind organizarea gi dezvoltarea urbanisticd a localitdlilor gi amenajarea
teritoriului;

f) hotlrdrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorit6fi publice, cu persoane juridice
romdne sau strline;

g) hot[r6rile privind administrarea patrimoniului;



h) hot6rdrile privind participarea cu lmprumuturi, capital sau cu bunuri, dupd caz,in numele qi in
interesul colectivitdlii locale, la infiinfarea, funclionarea qi dezvoltarea unor orfanisme prestatoare de
servicii publice qi de utilitate publicl de interes local;

i) hot[rdrile privind infiinfarea comisiilor speciale qi mixte;
j) alte hotdr6ri prevdzute de lege sau de prezentul regulament.

(4) Consiliul local stabileqte prin majoritatea absolutd prevdzutl, la art. 2 lit. i), urm[toarele
subiecte care completeazd" Regulamentul de organizare qi func{ionare al consiliului local al comunei
Auqeu:

a) condifiile in care preqedintele de qedinfi asigurd menfinerea ordinii in cadrul qedinlelor
consiliului local;

b) alte atribufii qi ins6rcindri pe care comisiile de specialitate le pot indeplini la nivelul
consiliului local;

c) alte situafii, fa]6 de cele prevdzutelaart.26 alin. (2)lit. a)-d), in care consiliul local considerl
absen{6 motivatd a unui consilier local la qedinfele consiliului local;

d) posibilitatea qi modalitatea concretd prin care cetdfenii cu domiciliul sau reqedinfa in comuna
AuEeu si asiste la qedin(ele consiliului local qi/sau de a le urmdri pe internet;

e) condiliile in care pot participa la lucrdrile consiliului local, pot asista qi lua cuvdntul, ftr6
drept de vot, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate: prefectul, preqedintele
consiliului judelean sau reprezentanlii acestora, deputafii gi senatorii, miniqtrii qi ceilalfi membri ai
Guvernului, secretarii qi subsecretarii de stat, conducdtorii serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor qi ale celorlalte organe centrale, conducdtorii compartimentelor de resort qi conducltorii
organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publicd din comuna Auqeu, precum qi alte
persoane interesate;

f) tipologia problemelor pentru care preqedintele de gedintd permite oricdnd unui consilier local
sd rdspund6 intr-o problemd de ordin personal;

g) modalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre cei care au participat la gedin[d,, carc
semneazd hot6r6rea consiliului local, in cazul in care preqedintele de qedinld rcfuzd, in scris, sd
semneze, alta decdt ceaprevdztttl,la arl.29 alin. (3);

h) procentul aplicabil cu privire la indemnizfiia lunard a consilierilor locali care participa la
qedinfele ordinare ori la qedinfele extraordinare ale consiliului local qi ale comisiilor de specialitate.

(5) Votul consilierilor locali este individual qi poate fi deschis sau secret.

(6) Votul deschis se expriml prin oricare din urmltoarele modalitbti:

a) prin ridicarea m6inii;

b) prin apel nominal, efectuat de preqedintele de gedintd;

c) electronic.

(7) Consiliul local hotdrdqte, la propunerea preqedintelui de qedinf6, ce modalitate de vot se va
folosi, in afara cazurilor cdnd prin lege sau prin Regulamentul de organizare qi funclionare se
stabileqte o anumiti modalitate

(8) Consiliul local poate stabili ca unele hotdrdri sd fie luate prin vot secret. Hot[rdrile cu
caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prev6zute
de lege.



(9) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(10) Redactarea buletinelor de vot trebuie s[ fie fbrd echivoc. Pentru exprimarea optiunii se
folosesc, de reguld, cuvintele da sau nu.

(11) Buletinele de vot se introduc intr-o urnd. La numdrarea voturilor nu se iau in calcul
buletinele de vot pe care nu a fost exprimatd opliunea consilierului local sau au fost folosite ambele
cuvinte prevdzute la alin. (10).

(12) Ablinerile se numdrd la voturile impotrivd.

(13) Votarea prin apel nominal se desfrqoard in modul urmdtor: pregedintele de qedinlE explicd
obiectul votdrii qi sensul cuvintelor "pentru" gi "impotrivd". Secretarul general va da citire numelui qi
prenumelui fiecdrui consilier local, in ordine alfabeticd. Consilierul local nominalizat se ridicd qi
propune cuv6ntul "pentru" sau "impotrivd" in funcfie de optiunea sa.

(14) Dacd pe parcursul desfbguririi qedinlei nu este intrunitd" prezer\a cel pulin egalS cu
majoritatea legald necesard pentru adoptarea proiectului de hotdrdre, preqedintele de qedin!6 am6n6
votarea p6nd la intrunirea acesteia.

(15) Dacd in urma dezbaterilor din gedinta consiliului local se impun modificdri de fond in
continutul proiectului de hot[rAre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali gi
cu acordul majoritdlii consilierilor locali prezenli, pregedintele de gedintE retransmite proiectul de
hotlrdre, in vederea reexamindrii de c[tre ini]iator qi de cdtre compartimentele de specialitate.

(16) Proiectele de hotlr6ri respinse prin vot de cdtre consiliul local nu pot fi readuse in
dezbaterea acestuia in cursul aceleiagi gedinle.

Art.29

Semnarea qi contrasemnarea hotlririlor consiliului local

(1) Dupd desfbqurarea gedinlei, hot6rdrile consiliului local se semneazd de cdtre preqedintele de
gedin!6 qi se contrasemneazd, pentru legalitate, de cdtre secretarul general al comunei Auqeu.

(2) in cazulincare pregedintele de gedintd refuzdsd semneze, in scris, hotirdrea consiliului local
se semneazi de cel pulin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la qedinf6.

(3) Desemnarea acestor consilieri se realizeazl intr-una din urmdtoarele modalit6li:

a) in funclie de configurafia politica de la ultimele alegeri locale;

b) de unul dintre cei mai in vdrst[ consilieri qi de unul dintre cei mai tineri dintre consilierii
locali participanfi la qedinld;

c) prin alt[ modalitate stabilitd de consiliul local potrivit art.28 alin (4).

(4) Secretarul general al comunei nu contrasemneaz6 hotdrdrea in cazul in care considerd cI
aceasta este ilegal6. In acest caz,inurmdtoarea qedin![ a consiliului local, depune in scris qi expune in
fafa acestuia opinia sa motivatS, care se conserlneazdinprocesul-verbal al gedin]ei.

Secfiunea a 4-a. Comunicarea hotirArilor consiliului local

Art.30

Tipuri de hotlr6ri adoptate de consiliul local



(l) in exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adoptd hotdrdri cu caracter normativ sau
individual.

(2)inorganizarea executdrii sau executdrii in concret a legii, consiliul local adoptd sau incheie,
dupdcaz, qi alte acte juridice prin care se nasc, se modificd ruu re sting drepturi qi obligalii.

Art.31

Comunicarea qi aducerea Ia cunoqtinfl pubticl a hotlrflrilor consiliului local
(1) Secretarul general al comunei Auqeu comunicd hotdrArile consiliului local, prefectului

judefului Bihor in cel mult 10 zile lucr[toare de la dataadoptdrii.

(2) Hotdrdrile consiliului local se comunicd primarului.

(3) Comunicarea, insolitd de eventualele obieclii motivate cu privire la legalitate, se face in scris
de cdtre secretarul general al comunei gi se inregi streazd.intr-un registru special destinat acestui scop.

(4) HotdrArile se aduc la cunoqtinla publicd gi se comunicd, in condiliile legii, prin grija
secretarului general al comunei Auqeu.

(5) Hot[r6rile, documentele qi informatiile financiare, precum qi alte documente prevdzute de
lege se public6, pentru informare, in format electronic qi in monitorul oficial local.

Art.32

Hotlr0rile consiliului local cu caracter normativ

(1) Hotlr6rile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunogtintd public6.

(2) Aducerea la cunogtinla publicl a hotdrdrilor cu caracter normativ se face in termen de cel
mult 5 zile de la data comunicdrii oficiale c6tre prefect.

Art.33

Alte modalitlfi de aducere la cunoqtinf6 publicl a hotlririlor consiliului local cu caracter
normativ

(l)Aducerea la cunoqtinfa publici a hotdr6rilor cu caracter normativ se realizeazd prin:

a) publicare pe pagina de internet a comunei Auqeu sau in Monitorul Oficial Local;

b) afiqare intr-un spafiu accesibil publicului, stabilit prin dispozi{ie a primarului.

(2) Secretarul general asigurl aducerea la cunoqtinf6 publicd, potrivit alin. (l), consemn0nd pe
fiecare hotlrdre a consiliului local in parte, sub semndtura sa, modalitatea utilizatd,.

Art.34

Hotlrffrile consiliului local cu caracter individual

(1) Comunicarea hotdrdrilor cu caracter individual c[tre persoanele c[xora li se adreseazd se face
in cel mult 5 zile de la data comunic6rii oficiale cdtre prefect.

(2) Hotdrdrile cu caracter individual produc efecte
persoanele clrora li se adreseazd.

juridice de la data comunic6rii citre



Art.35

Verificarea legalitl{ii actelor administrative

Hot6rdrile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de cdtre prefectul
judefului Bihor, conform prevederilor art. 255 din Ordonanfa de Urgenli a Guvernului nr. 5TlZOlg
privind codul administrativ, cu modificdrile qi completdril ulterioare.

Secfiunea a 5-a. Dispozifii privind participarea cetiifenilor la procesul de elaborare
dezbatere a proiectelor de hotlr0ri

Art.36

Inifiativa cetifeneascl

(1) Cetdlenii care domiciliazd pe raza comunei
dezbaterc gi adoptare, proiecte de hotdrAri.

AuEeu pot propune consiliului local, spre

(2) Promovarea unui proiect de hotSr6re se poate face de unul sau de mai mulli cetaleni cu drept
de vot, dac6 acesta este sus{inut prin semndturi de cel pufin 5% dinpopula]ia cu drlpt de-vot inscris6
in Registrul electoral cu domiciliul sau reqedinfa in comuna Auqeu.

(3) Inifiatorii depun la secretarul general al comunei forma propusl pentru proiectul de hot5r6re.
Proiectul se afiqeazd spre informare publicd prin grija secretarului general al comunei.

(4) Iniliatorii asigur6 intocmirea listelor de sustindtori pe formulare puse la dispozi{ie de
secretarul general al comunei Auqeu.

(5) Listele de suslindtori cuprind numele, prenumele gi domiciliul, seria qi numdrul actului de
identitate gi semndturile susfindtorilor.

(6) Listele de suslindtori pot fi semnate numai de ceta{enii cu drept de vot inscrigi in Registrul
electoral cu domiciliul sau reqedinla in comuna Auqeu, iar consiliul locaf urmeazd, sd, deiba6proiectul
de hot[rdre in cauzd.

(7) Dupd depunerea documentatiei gi verificarea acesteia de cdtre secretarul general al comunei,
proiectul de hotdr6re urmeazdprocedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

Art.37

Principii qi reguli in asigurarea transparenfei decizionale de citre consiliul local, in
raporturile cu cetilfenii

(1) Pentru asigurarea transparenfei decizionale in raporturile cu cetdlenii, consiliul local va
respecta urmitoarele principii:

a) informarea publicului asupra problemelor de interes public care unneazd sdfie dezbltute de
consiliul local, precum qi asupra proiectelor de hotdr6re cu caracter normativ;

b) consultarea cetilenilor qi a asociafiilor legal constituite la inifiativa consiliului local, in
procesul de elaborare a proiectelor de hotdrdre cu caracter normativ;

c) participarea activ[ a cet6fenilor la luarea deciziilor administrative qi in procesul de elaborare a
proiectelor de hotdrdre cu caracter normativ.

(2) Se vor respecta urm[toarele reguli:

a) qedinfele consiliului local au caracter public, in condiliile legii qi ale regulamentului;



b) dezbaterile vor fi consemnate in procesul-verbal al Eedinlei consiliului local qi fEcute publice,
in condiliile legii qi ale regulamentului;

c) hot6rArile adoptate in qedinfele Consiliului Local vor fi inregistrate, arhivate qi, dup6 caz,
fbcute publice, in condi{iile legii qi ale regulamentului;

(3) Aceste prevederi nu se aplicd,in cazul procesului de elaborare a hotdrdrilor de consiliu local qi
in cel al qedinlelor in care sunt prezentate:

a) informafii privind apdrarca nafional[, siguranfa na]ionald qi ordinea public6, precum qi
deliber6rile care fac parte din categoria informaliilor clasificate, potrivit legii;

b) valorile, termenele de rcalizarc qi datele tehnico-economice ale activitililor comerciale sau
financiare, dac6 publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;

c) datele cu caracter personal.

Art.38

Dispozifii privind participarea cetlfenilor la procesul de elaborare qi dezbatere a
proiectelor de. hotlrAri

(1) in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotdrdre cu caracter normativ, iniliatorul
are obligafia, sd aducd la cunoqtinf[ publicd un anunf referitor la elaborarea unui proiect de hotdrflre cu
caracter normativ.

(2) Anun{ul referitor la elaborarea unui proiect de hotdrdre cu caracter normativ va fi adus la
cunoqtinfl publicS, in condiliile alin. (1) cu cel pu{in 30 de zile inainte de supunerea spre analizd,,
avizare qi adoptare de cltre autoritdlile administraliei publice locale. Anunful va cuprinde referatul de
aprobare al inifiatorului privind necesitatea adoptdrii hotdrdrii cu caracter normativ propus, textul
complet al proiectului de hotdr6re cu caracter normativ respectiv, precum qi termenul limit6, locul qi
modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare privind proiectul de hot6r6re cu caracter normativ.

(3) Anunful referitor la elaborarea unui proiect de hotdr6re cu caracter normativ cu relevanld
asupra mediului de afaceri se transmite de cdtre inifiator asocialiilor de afaceri qi altor asociafii legal
constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevdzut la alin. (2).

$) La publicarea anunfului, inifiatorul proiectului de hotdr6re cu caracter normativ va stabili o
perioadd de cel pulin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul
de hotdrdre cu caracter normativ supus dezbaterii publice.

(5) Primarul va desemna o persoand din cadrul aparatului de specialitate, responsabil6 pentru
relafia cu societatea civil6, care sI primeasc6 propunerile, sugestiile qi opiniile persoanelor interesate
cu privire la proiectul de hotlrdre cu caracter normativ propus.

(6) Proiectul de hot6rdre cu caractet normativ se transmite spre analizd, qi avizare autoritdlilor
publice interesate numai dupd definitivare, pebazaobservaliilor Ei propunerilor formulate potrivit alin.
(4).

(7) Inifiatorul proiectului de hotirdre cu caracter normativ este obligat sd organizeze o intdlnire
in care sd se dezbatd public proiectul de hotdr6re cu caracter normativ, dacd acest lucru a fost cerut in
scris de cdtre o asociafie legal constituitd sau de cdtre o altd autoritate public6.

(S) in toate cazurile in care se organize azd,intdlniri pentru dezhateripublice, acestea trebuie sd se
desftqoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei gi a locului unde urmeazd, sI fie organizate.
Iniliatorul proiectului de hotdrdre cu caracter normativ trebuie sd analizeze toate recomandirile
referitoare la acesta.



(9) in cazul reglementdrii unei situalii care, din cauzacircumstanfelor sale excepfionale, impune
adoptarea de solufii imediate, in vederea evitlrii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele
de hot[rdre cu caracter normativ se supun adoptdrii in procedura de urgen]d prev6zut6 de
reglement6rile in vigoare.

(10) Pentru proiectele de hotdr6re cu caracter normativ propuse prin inifiativ6 cetdfeneasc6,
obligafiile menfionate la aliniatele (1), (4) qi (7) revin primarului.

(11) Iniliatorul proiectului de hotdr6re cu caracter normativ este obligat si justifice in scris
nepreluarea recomanddrilor formulate qi inaintate in scris de cetS{eni qi asocia}iile legal constituite ale
acestora.

Art.39
Participarea persoanelor interesate la Iucirile qedinfelor publice ale consiliului local

(1) Participarea persoanelor interesatela lucririle qedinlelor publice ale consiliului local se va
face in condifiile art.27, cu respectarea prealabili a urm[toarelor etape:

a) anunlul privind qedin{a consiliului local se afiqeazd" la sediul consiliului local, pe pagina de
intemet proprie sau se transmite cdtre mass-media, dupd caz, cu cel pufin 3 zile inainte dedesfEqurarea
qedinfelor ordinare qi cu cel pu!in24 de ore inaintea qedinfelor extraordinare convocate in termen de 3
zile, cu excepfia situaliilor in care consiliului local este convocat de indatd in qedinfe extraordinare;

b) acest anunf trebuie adus la cunoqtinla cetdlenilor qi a asociafiilor legal constituite care au
ptezentat sugestii qi propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la proiectele de hot6r6re
cu caracter normativ care ufineazd, sd,fie dezbdtute in qedinfa consiliului local;

c) anunful va confine data, ora qi locul de desfbqurare a qedinlei consiliului local, precum qi
proiectul ordinii de zi.

d) persoanele interesate sd participe fizic la lucrdrile qedinlei consiliului local trebuie s[ depunl
o cerere scrisl in acest sens, la registratura generald a primdriei comunei Borod, cerere care se
aprobd/se respinge de cltre pregedintele de gedint[ qi se comunic6 persoanei interesate pAnI la
inceperea gedinfei.

(2) Consiliul local poate hotdri prin majoritate simplI aprobarea unei cereri de participare la
qedinfd care a fost respinsl in condiliile alin. (l) litera d) sau ca Eedinfele consiliului locai sd fie
inregistrate in condiliil e afi. 27 alin. (2) lit. c) qi art. 28 alin. (4), lit. d).

Art.40

Dreptul de acces al persoanelor interesate la inregistrlrile qedinfelor consiliului local

in temeiul aft.27 alin.
local pot fi fdcute publice,
interes public

Art.41

Delegatul sitesc

(2),lit. c) qi ale art. 28 alin. (4), lit. d), inregistrlrile qedinfelor consiliului
la cerere, in condiliile legislaliei privind liberul acces la informa{iile de

(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alegi in consiliile locale sunt reprezentali la
gedin{ele consiliului local de un delegat sdtesc. Delegatul sdtesc este asimilat alegilor locali.



(2) Delegatul sdtesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, in termen de 20 de zile de
ladata constituirii acestuia, de o adunare s6teasc6, convocat[ de primar cu cel pufin 15 zile inainte qi
desfbguratd in prezenfa primarului sau a viceprimarului qi a secretarului general al comunei.

(3) Alegerea delegatului sdtesc se face cu majoritatea voturilor celor prezen\i la aceastd adunare,
consemnat6 intr-un proces-verbal care se prezintd in prima qedintd a consiliului local. La adunarea
s6teascdpotparticipa tofi cet6fenii cu drept de vot din satul reqpectiv.

(4) incetarea de drept a mandatului delegatului s6tesc are loc in urmatoarele situalii:
a) demisie;

b) validarea, in calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul in satul al cdrui
delegat este;

c) schimbarea domiciliului intr-un alt sat, inclusiv ca urmare arcorganizEirii comunei;
d) condamnate\ prin hotdrdre judecdtoreascl rdmas6 definitivd, la o pedeaps6 privativd de

libertate, indiferent de modalitatea de individualizare apedepsei;
e) punerea sub interdiclie judecdtoreascd;

. f) pierderea drepturilor electorale;
g) deces.

(5) in situa{iile prevdzute la alin. (4) se alege un nou delegat sdtesc, cu respectarea prevederilor
alin. (1)-(3), care se aplicd in mod corespunzdtor.

(6) Adunarea slteascd, convocatd de cdtre primar, poate hotdri oricdnd eliberarea din funclie a
delegatului sdtesc qi alegerea, in termen de 20 de zile dJ h efibe rare, a unei alte persoane in aceastd
func(ie, in condiliile alin. (2) care se aplicd in mod corespunzdtor.

(7) La discutarea problemelor privind satele pe cffe le reprezinta, delegatii slteqti sunt invitati in
mod obligatoriu. Delegalii sltegti au dreptul de a se exprima cu privire la probiemelodiscutate, opinia
acestora fiind consemnatl in procesul-verbal al gedinfei.

Arf-42
Adunirile cetifeneqti

(1) Cetdfenii comunei Auqeu pot fi consultati gi prin adun6ri cetdleneqti , orgarizatepe sate.
(2) Convocarea qi organizarea adundrilor cetileneqti se fac de cdtre primar, la initiativa acestuia

ori a unei treimi din numdrul consilierilor in funclie.
(3) Convocarca adundrii cetSlenegti se face prin aducercala cunogtintd publica a scopului, datei

qi a locului unde urmeazd, sd, se desftqoare aceasta.

(4) Adunarea cetSleneasc6 este valabil constituitd in prezen[a majoritafii cetd]enilor cu drept de
vot qi adoptd propuneri cu majoritatea celor prezenli.

(5) Propunerile se consemneazd intr-un proces-verbal qi se inainteazd,primarului, cate le supune
dezbateii consiliului local in prima gedint6, in vederea stabilirii modaHtaliltr concrete de realizare gi
de finanfare, dacd este cazul.

(6) Solufia adoptatd de consiliul local se aduce la cunoqtin{d publicd prin grija secretarului
general al comunei Auqeu.

Capitolul V. Dizolvarea consiliului local
Art.43
Situafiile de dizolvare a consiliului local



(1) Consiliul local se dizolvd de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvd de
drept:

a) in cazul in care acesta nu se intrunepte cel pulin intr-o qedint[ ordinara sau extraordinard, pe
durata a patru luni calendaristice consecutive, degi a iost convocat 

"orrfor* 
prevederilor legale;

b) in cazul in care_nu a adoptat nicio hotdrdre in 3 gedinp ordinare sau extraordinare linute pe
durata a patru luni calendaristice consecutive;

c) in cazul in care numdrul consilierilor locali in funclie este mai mic decdt jum6tatea num6rului
membrilor consiliului local gi nu a putut fi completat cu supleanli in condifiile art. 6 din prezentul
regulament de organizare qi funcfionare al consiliului local.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al comunei, prefectul sau orice alt5 persoanl
interesat6 sesizeazd, instanfa de contencios administrativ cu privire'la cazwile prevdzute la alin. (l).
Instanla analizeazd situatia de fapt qi se pronuntd cu privire ia dizolvarea consiiiului local. Hotdrarea
instanfei este definitivd qi se comunicl prefectului. 

-

Art.44

Referendumul local

(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in condiliile legii.
Referendumul se organizeazd ca urmaxe a ceririi adresate in acest sens piefectului de cel pu[in21yo
din numdrul cetI{enilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau."g.iin1u in
comuna Auqeu.

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele gi prenumele, data qi locul
nagterii, seria 9i numdrul buletinului sau ale c6(ii de identitate gi semndtura olografb ale cet6lenilor
care au solicitat or ganizarea referendumului.

Art.45

Or ganizarea referendum ului lo cal

(l) Cheltuielile pentru organizareareferendumului local se suportd din bugetul local al comunei
Auqeu.

(2) Referendumul local este organizat de cdtre o comisie numitd prin ordin al prefectului,
compusl dintr-un reprezentant al prefectului, cdte un reprezentant al primarului, al consiliului local qi
un judecdtor de la Judecdtoria Aleqd. Secretariatul comisiei este asigurat de Institutia prefectului
Judefului Bihor.

(3) Referendumul local este valabil dac[ s-au prezentat la urne cel pu]in 30% dinnumdrul total
al locuitorilor cu drept.de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul'sau regedinta in comuna
Auqeu Activitatea consiliului local inceteazd,inainte de termen daca s-au pronuntat in acest sens cel
pulin jumdtate plus unu din numdrul total al voturilor valabil exprimate, iariezultaiul referendumului a
fost validat in condiliile legii.

Art,46

Organizarea alegerilor dupl dizolvarea consiliului local sau dupi validarea rezultatului
referendumului



(1) in termen de maximum 90 de zile de la r6mdnerea definitivd ahotdrdni judec[toregti prin
care s-a constatat dizolvarca consiliului local sau, dupd" caz, de la validarearczultatului referendumului,
se organizeazd, alegeipentru un nou consiliu local.

(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de c6tre Guvern, la
propunerea autorit5tilor cu atribufii in organizarea alegerilor locale, pe baza solicitirii prefectului
judefului Bihor.

Art.47

Rezolvarea treburilor publice curente in cazul dizolvirii consiliului local
(1) PAnA la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenta acestuia, secretarul general

al comunei Auqeu rezolvd" problemele curente ale comunei, cu respectarea competenlelor gi atribuliilor
ce ii revin, potrivit legii.

_ (2) in situatia exceplionald in care consiliul local a fost dizolvat in conditiile art. 43, primarul se
afld in imposibilitatea exercitdrii atribuliilor sale ca unnare a incetdrii sau suspenddrii mandatului s6u
ori a altor situalii prev6zute de lege, iar funcfia de secretar general al comunei Augeu este vacantd,
prefectul judefului Bihor numegte, prin ordin, o persoand, prin detagare, in condifiile PA{ii a VI-a,
Titlul II din Ordonanla de Urgenl6 a Guvernului nr. 5712019, care sE exercite atribuliile de secretar
general al comunei, pentru a rezolva problemele curente ale comunei, pdnd la ocuparea functiei
publice de conducere de secretar general al comunei Au;eu, in condi{iile legii.

(3) Persoana desemnatd potrivit prevederilor alin. (2) trebuie sd indeplineascd conditiile de studii
qi vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcliei de secretar general al comunei,
ptevdzute la Titlul VII al prezentei pa4i qi la Partea a VI-a, Titlul II din Ordonanla de Urgenfd a
Guvernului nr. 57 12019.

(a) in situatia prevdzutd,la alin. (2), prin exceplie de la prevederile PA4ii a VI-a, Titlul II din
Ordonanfa de Urgenfl a Guvernului nr. 571201,9, concursul pentru ocuparea functiei publice de
conducere de secretar general al comunei se organizeazd" de Institulia Prefectului judefului Bihor.

(5) Numirea in functia de secretar general al comunei se face, in situalia prevdzut[ la alin. (2)
sau in situalia in care procedura de organizare a concursului a fost demarutd, anterior situatiei
exceplionale prevlzute la alin. (2), de cdtre prefectul judefului Bihor, dacd nu a incetat situafia care a
determinat imposibilitatea exercitdrii atribuliilor de cltre primar.

Capitolul VI. Dispozifii privind exercitarea mandatului de consilier

Secfiunea 1. Exercitarea mandatului de consilier local

Art.48

Mandatul alegilor locali

Mandatul consilierului local este de 4 ani gi se exercitd in conditiile legii.

Art,49

Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor comunei Auqeu

Consilierii locali imputerniciti sE reprezinte interesele comunei Auqeu in societdti, regii autonome
de interes local gi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnati, prin hotlrdre a



consiliului local, in condiliile legii, cu respectarea regimului incompatibilitdfilor aplicabil gi a
configuraliei politice de la ultimele alegeri locale.

Art.50

Reprezentarea in asociafiile de dezvoltare intercomunitarl gi la nivelul operatorilor
regionali

Comuna Auqeu este reprezerrtatd de drept in adun6rile generale ale asocialiilor de dezvoltare
intercomunitar[ gi in adundrile generale ale operatorilor regionali gi locali, de cdtre primar. Primarul
poate delega calitatea de rcprezentant al comunei in adun6rile generale, viceprimarului,
administratorului public, precum qi oricdror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau
din cadrul unei institulii publice de interes local.

Art.51

Suspendarea mandatului de consilier local

(l) Mandatul de consilier local se suspendS in urmdtoarele situalii:

a) a fost dispus6 mdsura arestdrii preventive;

b) a fost dispus6 m6sura arestului la domiciliu;

c) a fost insdrcinat de cdtre consiliul din care face parte, de c6tre Guvern sau de cdtre Parlament
cu exercitarea unei misiuni inlard sau in strdin[tate.

(2) M6surile prev6zute la alin. (1) lit. a) 9i b) dispuse in condiliile Legii nr. 135120t0 privind
Codul de procedurd penal6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se comunicd de indat6 de cdtre
instanJa de judecatd prefectului judefului Bihor care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la
comunicare, constat6 suspendarea mandatului.

(3) Documentele corespunzdtoare situatiei prevdzute la alin. (l) lit. c) se comunicl de cltre
emitent, in termen de 5 zile lucr6toare de la desemnare, secretarului general al comunei qi primarului,
iar in prima qedin!6 ulterioar6 comunicdrii, consiliul local ia act de aceastd situalie, prin hot6rdre.

(4) Suspendarea dureazd.pdnl la incetarea situafiei prevdzute la alin. (1).

(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaliile prevdzute la alin. (1) lit. a) qi b), respectiv
hotdrdrea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in condiliile alin. (1) lit. c), se
comunicd de indatd consilierului local, in termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului,
respectiv hotdrArii consiliului, dupd, caz.

(6) in cazulin care fald"de consilierul local, al cdrui mandat a fost suspendat in condifiile alin. (1)
lit. a) qi b), a fost dispus[ clasarea ori renun]area la urmdrirea penal6 sau instanta judecdtoreascd a
dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul la despdgubiri, in condiliile legii.

Art.52

Suspendarea mandatului viceprimarului

(l) Mandatul viceprimarului se suspend[ de drept in urmdtoarele situatii:

a) a fost dispusd mdsura arest6rii preventive;

b) a fost dispusd mdsura arestului la domiciliu.

(2) Mdsurile prevdzute la alin. (1), dispuse in condiliile Legii nr. 13512010 privind Codul de
procedurd penal6, cu modific[rile gi complet[rile ulterioare, se comunicS de indatd de cltre instan]a de



judecatd prefectului judefului Bihor, care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la
comunicare, constatd suspendarea mandatului.

(3) Ordinul de suspendare se comunicS, in termen de maximum 48 de ore de la emitere,
primarului.

(4) Suspendarea dtxeazi pdnl la incetarea situaliei prevdzute la alin. (1).

(5) in cazul in care fald de viceprimarul suspendat din funclie a fost dispus6 clasarea ori
renuntarea la urmdrirea penald sau instanfa judecdtoreascd a dispus achitarea sau incetarea procesului
penal, acesta are dreptul, in condiliile legii, laplata drepturilor ialariale corespunzdtoare perioadei in
care a fost suspendat.

Art.53

incetarea mandatului de consilier local

(1) Calitatea de consilier local inceteazd"la data declarlrii ca legal constituit a noului consiliu
ales.

(2) Calitatea de consilier local inceteazd de drept inainte de expirarea duratei normale a
mandatului, in urmdtoarcle cazuri;

a) demisie;

b) constatarea gi sanclionaxea, in condiliile Legii nr.17612010, cu modificdrile gi
ulterioare, a unei stdri de incompatibilitate;

completlrile

c) schimbarea domiciliului intr-o alt6 unitate administrativ-teritoriald, inclusiv ca unnare a
rcor ganizdri i ace steia;

d) lipsa nemotivat6 de la mai mult de 3 qedinle ordinare gi/sau extraordinare consecutive ale
consiliului, desfEqurate pe durata a trei luni calendaristice;

e) lipsa nemotivat6 de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice,
care determin6 imposibilitatea desfrqurdrii, in conditiile legii, a gedinlelor ordinare gi/sau extraordinare;

f) imposibilitatea exercitdrii mandatului pe o perioad6 mai mare de 6 luni consecutive, cu
excepfia cazurilor prevdzute de lege;

g) condamnarea, prin hot[rdre judecltoreascd r6mas6 definitiv6, la o pedeapsl privativ6 de
libertate, indiferent de modalitatea de individualizare aexecutdrii pedepsei;

h) punerea sub interdicfie judecdtoreascd;

i) pierderea drepturilor electorale;

j) pierderea calitIlii de membru al partidului politic sau al organiza\iei minoritd{ilor nafionale
pe a c6rei listd a fost ales;

k) condamnarea prin hotdr6re judecdtoreascd rlmasd definitivd pentru s6vdrgirea unei
infracliuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul cdruia a fost ales, indiferent de pedeapsa
aplicatd pi de modalitatea de individuarizarc a executErii acesteia;

l) deces.

(3) Data incetlrii de drept a mandatului, in cazur.ile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-g gi l), este
data apariliei evenimentului sau a implinirii condifiilor care determin6 situalia de incetare , d:upd caz.

(4) Data lncetdrii de drept a mandatului, in cazul prevdzut la alin. (2) lit. b), in situalia in care
legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestata,



este data expirdrii perioadei in care consilierul local are dreptul sE conteste raportul de evaluare, in
condiliile Legii nr. 17612010, cu modificErile pi completdrile ulterioare.

(5) Data incet[rii de drept a mandatului in cazul prevdztrtla alin. (2) lit. j) este data comunic6rii
c6tre prefectul judetului Bihor, secretarul general al comunei Auqeu qi cdtre consilierul local, a
hotdrdrii forului competent sd decidl asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a
organiza\iei cetSlenilor aparfindnd minorit[1iIor nationale pe a cdrei listd consilierul local a fost ales, in
situatia in care legalitatea acesteia nu a fost contestatd.

(6) in situa{iile prevdztfie la alin. (2) lit. a), c)-f) qi l), constatarea incet6rii de drept a mandatului
de consilier local, precum gi vacantarea locului de consilier local se realizeazd prinir-o hot6r6re de
constatare a autorit6lii deliberative respective, la propunerea primarului ori, dupd caz, a oric6rui alt
ales local, adoptat6 in prima pedinl6 desftquratd dup[ aparilia evenimentului.

Hotdrdrea autoritalii deliberative este comunicatd de indatd Judecatoriei Aleqd, sd valideze
mandatul supleantului, in condiliile art. 8, precum gi consilierului local. Aceastd hotdrdie nu se supgne
la vot, aceasta fiind de constatare a unei stdri de fapt.

(7) Consiliul local are obligalia de a adopta hot[r6rea prevdzttd la alin. (6) in termen de 30 de
zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar gi de
secretarul general al comunei, cu privire la una dintre situatiile prevdzute la alin. (2) lit. a), c)-0 qi i).

in termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local,
constatarea incetirii mandatului, precum gi vacantarea locului de consilier local se rcalizeazl de c6tre
prefectul judelului Bihor prin ordin, in baza referatului constatator comunicat de cdtre secretarul
general al comunei, in situatia neadopt6rii acestei hotdr6ri de cdtre consiliul local, dttpd caz,

(8) in situafiile prev[zute la alin. (2) lit. b), g)-k), constatarea incetarii de drept a mandatului de
consilier local, precum qi vacantarea locului de consilier local se fac de c6tre prefectul judefului Bihor
prin ordin, in termen de maximum 30 de zile dela data inqtiintdrii transmise prefectului de c[tre
autoritatea responsabilE de asigurarea integritSlii in exercitarea demnitdlilor qi funcliilor publice qi
prevenirea corupJiei institutionale sau de c6tre instanfl, dupd, caz.

(9) Ordinul prefectului emis in situaliile prevdzute la alin. (7) qi (8) se transmite de indatd
Judecdtoriei Aleqd, care are competenfa de a valida mandatul supleantului, in condiliile art. 8,
consilierului local gi secretarului general al comunei Auqeu.

(10) Hotdr6rea consiliului are labazd, pentru situaliile prevdzute la alin. (2) lit. a), c)-0, h) gi l),
un referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparitia evenimentului gi semnat de primar gi
de secretarul general al comunei. Referatul este insofit de acte justificative.

(11) Ordinul prefectului are la bazd", pentru situatiile prevdzute la alin. (2) lit. g), i), k),
ingtiintdrile transmise prefectului judelului Bihor de c[tre instanfr.

(12) in cazul prev[zutla alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data comunicdrii hotlrdrii
forului competent sd decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaliei
cet6fenilor aparfindnd minoritdlilor nationale pe a cdrei listd consilierul local a fost ales, prefectul
judefului Bihor constatd, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local inainte de expirarea
duratei normale a acestuia qi declar6 vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite
de indatd Judecdtoriei Aleqd, care are competenfa de a valida mandatul supleantului, in condiliile art. 8,
consilierului local qi secretarului general al comunei Auqeu.

(13) in cazterile prevdzute la alin. (2) lit. c) - 0, hotdrdrea poate ft atacatd"de consilierul local in
cauzd la instanfa de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se
pronunj6 in termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabild procedura de regularizare a cererii. in
acest caz, procedura prealabild nu se mai efectueazd, iar hotdr6rea primei instanfe este definitivd.



(14) in toate cazurile, hotdrArea instan{ei se comunicd pdrfilor, prefectului pi secretarului general
al comunei, care are obligalia afigdrii acesteia la sediul Primdriei Auqeu, in termen de maximuri 2 zile
de la comunicare.

(15) Functia constatatd vacant6 in condiliile alin. (6)-(8) se completeazd ctprimul supleant care
indeplinegte calitatea de membru confirmat de partidul politic, aliar4a politici siu alianla electorall
respectivd, care este validat gi depune jur6m6ntul, in condiliile art. t tZ ain Ordonan{a de Urgen[6 a
Guvernului nr.5712019, ulterior rdm6nerii definitive a hotir6rii instantei.

(16) incetarea mandatului de consilier local in cazul schimbdrii domiciliului in alt6 unitate
administrativ-teritoriald poate interveni numai dupd efectuarea in actul de identitate al celui in cauzd a
menliunii corespunzdtoare, de cdtre organul abilitat potrivit legii.

(17) incetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se constatd in prima qedint6 a
consiliului desfb$uratd dupd aparilia evenimentului qi in baza demisiei scrise inaintate secretarului
general al comunei, primarului qi preqedintelui de qedinld. Hotdr6rea consiliului prin care se ia act de
demisie gi se declard"vacant locul consilierului local se comunic6 de indatd Judecitoriei Aleqd, care are
competenta de a valida mandatul supleantului, in condiliile art. 8.

(18) Prevederile .alin. (2) lit. g)-i) 9i k) devin aplicabile numai dup6 rdmdnerea definitiva a
hot6rerii judecdtoregti. in aceste cazuri, data respectivd este gi data la care inceteazd"de drept mandatul.

(19) in situatia in care este contestatd legalitatea actului prevdzut la alin. (4) sau a hotdr6rii
ptevdzute la alin. (5), data incetdrii de drept a mandatului este data r[mdnerii definitive a hotdr6rii
judecltoreqti.

(20) De la data incetdrii mandatului, consilierul local respectiv:
a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru qedin{ele

autoritdlii deliberative din care face parte;
b) nu mai poate participa la vot in cadrul gedintelor autoritAtii deliberative din care face parte,

precum gi in cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;
c) nu mai are dreptul la indemnizalialunard

Art.54

incetarea mandatului de viceprimar ca urmare a incetlrii mandatului de consilier

(1) incetarea mandatului de consilier, in conditiile art. 53 alin. (2), are caefect incetarea de drept,
la aceeaqi datd, gi a mandatului de viceprimar.

(2) Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberdrii acestuia din funclie
in conditiile art. 11.

Sec{iunea a 2-a. Drepturile consilierilor Iocali

Art.55

Legitimafia qi semnul distinctiv ale aleqilor locali

(1) DupA alegerea viceprimarului, acestuia i se inndneazd, legitimatia, semnatd de primar,
precum gi un semn distinctiv al calit6lii de viceprimar. Legitimatia viceprimarului este inmdnatd de
cltre secretarul general al comunei.

(2) DupA declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor in functie li se elibereazl
o legitimalie care atestd calitatea de membru al consiliului local, semnat6 de primar gi primesc un



semn distinctiv al calitdlii lor de reprezentan\i alegi ai colectivitSlii locale, pe care au dreptul sd il
poarte pe intreaga duratd a mandatului.

(4) Modelul legitimaliei de viceprimar qi de consilier local gi modelul semnului distinctiv pentru
aceqtia se stabilesc prin hotdrdre a Guvernului.

(5) Cheltuielile pentru confec{ionarea legitimafiilor, a semnelor distinctive, respectiv, a eqarfelor
se suportd din bugetul local.

(6) Legitimatia gi semnul distinctiv se pot pdstra, dupd ?ncetarea mandatului, cu titlu evocativ.
(7) Eqarfa in culorile drapelului nalional al Romdniei se poart6 in mod obligatoriu la Zfua

Nalional[ a Romdniei, la solemnitili, receplii, ceremonii publice qi la celebrarea c6s6toriilor, indiferent
de locul de desfbgurare a acestora.

Art.56

Protecfia alegilor locali

(1) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru solulionarea qi
gestionarea treburilor publice in interesul colectivitElii locale pe care o reprezinta este garantatd,.

(2) Alegii locali nu pot fi traqi la rdspundere juridicl pentru opiniile politice exprimate in
exercitarea mandatului.

(3) Relinerea, dispunerea misurii arest[rii preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea in
judecatd penal6 a alegilor locali, precum qi faptele sdvdrgite care au determinat luarea m6surilor se
aduc la cunoqtinfd atdt autoritd]ii administra]iei publice din care fac parte, c6t qi prefectului judetului
Bihor, in termen de cel mult24 de ore, de cdtre organele care au dispus mdsurile reipective.

(a) Pe intreaga duratd a mandatului, alegii locali se considerd in exercitiul autoritllii publice qi se
bucur6 de protecfia prevdzutd,de lege.

(5) De aceeagi protectie prevdzutd,la alin. (4) beneficiazdsi membrii familiei alesului local - sot,
solie 9i copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmdregte nemijlocit exercitarea de
presiuni asupra alesului local in leg6tur6 cu exercitarea mandatului sru.

Art,57

Grupurile de consilieri locali

(1) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in func{ie de partidele sau aliantele politice pe
ale cdror liste au fost aleqi, dacd sunt in num6r de cel pufin 3.

(2) Consilierii locali care nu indeplinesc condiliile prevdzute la alin. (1) pot constitui un grup
prin asociere.

(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritalii
membrilor grupului. Denumirea, componenla qi conducerea grupului politic se transmit secretarului
general care informeazd consiliul local asupra grupurilor politice formate.

(4) Prevederile alin. (1) gi (2) se aplic6 qi consilierilor independenti.

(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri
sau care nu au intrunit numdrul de voturi necestr pentru aintrain consiliu cu cel pulin un consilier.

(6) in cazul fuzionirii, doul sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliul local sau
care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.



Art.58

Raporturile de muncl sau de serviciu definute anterior
(1) Pe perioada exercitdrii mandatului de viceprimar se suspendd contractul de munc6, respectiv,

raportul de serviciu al acestuia, in cadrul unei institulii sau autoritaJi publice, ori in cadiul regiilor
autonome sau societdtilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unitdfilor administiativ-
teritoriale, cu excepfia situaliilor prevdzute de lege.

(2) Consilierul local al cirui raport de serviciu ori contract individual de muncd este suspendat,
in condiliile legii, la data inceperii exercitdrii mandatului, iqi reia activitatea in executarea aceluiagi
raport de serviciu sau contract individual de munc6, dupd caz,la incetarea mandatului de consilier
local.

(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncd sau a actului de numire cadrele
didactice, cercetdtorii qtiinfifici, persoanele care delin funclii sau desfbgoarl activit6li in domeniul
crea[iei literar-artistice.

(a) tn funcfiile delinute de persoanele ale cdror contracte de muncd sau acte de numire au fost
suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe duratl determinatd.

(5) La incetarea mandatului de viceprimar, persoanele in cauzd"igi reiau activitatea in executarea
aceloragi contracte de muncd sau raporturi de serviciu, dupd caz. La stabilirea clasei gi a gradului de
incadrare se iau in calcul gi perioadele lucrate in funcliile de demnitate publica alese.

(6) in cazul in care conducerea persoanei juridice refiizd"reluarea activitatii in functia detinutd
anterior alegerii, persoana in cauzd" se poate adresa instanlei de judecatd competente, cererea fiind
scutitd de taxa de timbru judiciar.

(7) Persoanelor prevdzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncd
pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data incetdrii mandatului, cu exceptiile
prevdzute de lege.

Art.59

Indemnizafia

(l) Pentru participarea la gedinlele consiliului gi ate comisiilor de specialitate, consilierii locali
au dreptul la o indemnizalie lunar6. Viceprimarilor nu li se acordS indemnizatie pentru participarea la
gedinle.

(2) Indemnizatia lunar[ pentru consilierii locali care participa la gedintele ordinare ori la
gedinfele extraordinare ale consiliului local qi ale comisiilor de specialitat. .rtr incuantum de pdnd la
l0% din indemnizalia lunard a primarului, in condiliile Ordonanlei de Urgenfa a Guvernului nr.
5712019, respectiv ale regulamentului de organizare qi functionaf,e a autoritdlii deliberative.

(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizatia lunarl doar dacd participd la cel pulin o gedintd a
autorit[1ii deliberative gi o gedin]6 a comisiei de specialitate, pe lund, dica acestea au fosi organizatl gi
desfiqurate in conditiile legii.

(4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueazd exclusiv din
veniturile secliunii de funclionare din bugetul local al comunei Auqeu.

(5) Consilierii locali au dreptul la decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor legate de
exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizalia de delegare sau



deplasare, dupd caz, precum gi a altor cheltuieli prev6zute de lege, altele decdt indemnizaliaprevdzutb
la alin. (1).

(6) Indemniza[ia lunar6 pentru consilierii locali care participd la qedin]ele consiliului local qi ale
comisiilor de specialitate se calculeazd"dupI formula:

Il : 0,1 x Ip x (0,65 x Pc/ N$cr+ 0,35 x PcsA.[$cs),

unde Ir- este indemniza\ialunard pentru consilierul local, Ip este indemnizafia lunard a primarului,
Pcr, este numdrul de participEri ale consilierului local la qedinfele consiliului local din luna iespectiv6,
Pcs este numdrul de particip6ri ale consilierului local la qedinlele comisiilor de specialitate din care
face parte din luna respectivd, Nqcl reprezintd numdrul gedinlelor ordinare gi extraordinare ale
consiliului local din luna respectivd, Ngcs reprezintd, numdrul qedinfelor comisiilor de specialitate din
care face parte consilierul local din luna respectivd.

(7)Plata indemnizafiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) qi (3) se efectueazl,exclusiv din
veniturile sectiunii de funcfionare din bugetul local al comunei Auqeu.

(8) Prevederile alin. (1)-(5) se aplicd in mod corespunzltor gi delegatului satesc.

(9) Consiliul local poate hotdri diminuarea cuantumului indemnizaliei prevdzute la alin. (2) qi a
cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), in concordantd cu posibilitdliie de
finantare.

(10) Drepturile b6negti cuvenite aleqilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu
alte venituri, in condiliile legii.

(11) Consilierii locali gi delegatul sdtesc care particip6 la qedinlele de consiliu local, organizate
in timpul programului de lucru, se considerd invoili de drept, ftrd, a le fi afectat salariul gi celelalte
drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munc6.

Art.60

Dreptul de ini{iativ[ in promovarea actelor administrative

Aleqii locali au dreptul de iniliativd in promovareaactelor administrative, individual sau in grup.

Art.61

Transportul

Aleqii 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 desfdqoard gedinla
consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.

Art.62

Formarea profesionali

(1) Alegii locali au dreptul la pregltire, formare qi perfeclionare profesionalS.

(2) Aleqii locali beneficiazd de plata programelor de pregltire, formare qi perfeclionare
profesionald organizate in condifiile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare,
mas6, a indemnizatiilor de delegare sau deplasare, dupd caz,incondiliile legii.

(3) Autoritdlile gi instituliile publice au obligatia s6 prevadd in bugetul local sumele necesare
pentru programele de pregltire, formare qi perfectionare profesionali organizate de Institutul National



de Administralie sau alli furnizori de formare qi perfectionare profesionald in decursul mandatului,
cheltuielile prevdzute la alin. (2) destinate aleqilor locali, organizate la initiativa ori in interesul
autoritdtii sau institutiei publice.

Art.63

Accesul la informa{ii

(1) Dreptul aleqilor locali de a avea acces la orice informalie de interes public nu poate fi
ingrddit.

(2) Autoritdlile administratiei publice centrale qi locale, instituliile, serviciile publice, precum gi
persoanele juridice de drept privat sunt obligate sE asigure informarea corectd a aleqilor locali, potrivit
competentelor ce le revin, asupra treburilor publice gi asupra problemelor de interes local.

A.rt.64

Dreptul la asociere

Alegii locali se pot asocia liber in partide politice qi in alte forme de asociere, in condiliile legii.

Sec{iunea a3-a. Obligafiile alegilor locali

Art.65

Respectarea legii

(1) Alegii locali sunt obligati s[ respecte Constitu]ia gi legile [6rii, precum gi sd se supun6
regulilor de curtoazie gi disciplin[ gi sd nu foloseascd in cuvdntul lor sau in relatiile cu cetdtenii
expresii inj urioase, ofensatoare ori calomnioase.

(2) Consilierii locali sunt obligali sE respecte regulamentul de organizare qi funclionare a
consiliului local.

Art.66

Participarea la lucririle consiliului local qi ale comisiilor de specialitate

Consilierii locali gi viceprimarii nu pot lipsi de la lucr6rile consiliului local sau ale comisiilor de
specialitate din care fac parte, cu exceplia situatiilor prevdzute in regulamentul de organizare qi

funclionare.

Art,67

Buna-credinfi qi fidelitatea

Consilierii locali aflati in serviciul colectivitdlii locale, in calitatea lor de rcprezentanli legali ai
comunei, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competentelor autoritdlilor
administraliei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintL, dupd caz, cu bunE-credintd gi
fidelitate fa{[ de tar6 qi de colectivitatea care i-a ales.

Art.68

Probitatea gi discre{ia profesionali

Aleqii locali sunt obligali la probitate qi discrelie profesionali.



Art.69

Cinstea gi corectitudinea

(l) in exercitarea mandatului, alegii locali sunt obligafi sd dea dovadd de cinste gi corectitudine;
este interzis alesului local sE ceard, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte
avantaje.

(2) Aleqii locali nu pot face uz qi nu se pot prevala de aceastd calitate in exercitarea unei
activit[{i de interes personal.

Art.70

Dispozi{ii privind obligafiile de informare pentru aregii Iocali
(l) Aleqii locali sunt obligafi ca, in exercitarea mandatului, sE organizeze peiodic, cel putin o

dat6 pe semestru, intdlniri cu cetdtenii, s6 acorde audiente qi sE prezinte in consiliul local o informare
privind problemele ridicate la int6lnirea cu cetdlenii.

(2) Fiecare consilier local, precum gi viceprimarii sunt obligali sI prezinte un raport anual de
activitate, care este fbcut public prin grija secretarului general al comunei. 

-

(3) in urma efectudrii unor deplasdri in strdindtate pentru exercitarea unor atribulii stabilite prin
lege, alegii locali sunt obligali sd prezinte la prima qedinta ordinard a autoritltii deliberative o
informare privind deplasdrile efectuate. Termenul maxim de prezentare a informdrii Lste de 45 de zile
de la data incheierii deplasdrii.

(a) in cazul nerespectdrii prevederilor alin. (3), alegii locali suportd cheltuielile deplasarii.

Art,7l

. Transparen{a activitifii
(l) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al comunei qi al aparatului de

specialitate, sE pun[ la dispozifie consilierilor locali, la cererea acestora, in termen de cel mult l0 zile
lucrltoare, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului in condiliile legii.

(2) Consilierii locali pot adresa intrebdri qi interpel[ri primarului sau viceprimarului.

(3) Rdspunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regul6, imediat
sau, dacr nu este posibil, la urmdtoarea gedin!6 a consiliului local.

(a) Cel interpelat are obligafiade ardspundein scris sau, dupd caz,oral,p6n6cel maitdrziula
urmdtoarea gedin{d a consiliului local.

Capitolul VII. Incompatibilitlfile alegilor locali pi conflictul de interese

Art.72

Regimul incompatibilitnfilor apticabil funcfiei de viceprimar qi de consilier local
(1) Regimul incompatibilitdlilor aplicabil funcfiei de viceprimar Ei de consilier local este cel

ptevdzutin Cartea I, Titlul IV din Legea nr.16l/2003, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

(2) Constatarea qi sancfionarea stdrii de incompatibilitate qi a conflictului de interese pentru
persoanele care ocupd functiile prevdzute la alin. (1) se fac in condifiile Legii nr. 17612070, ctt
modificdrile gi completdrile ulterioare, qi ale Ordonanfei de Urgenfa a Guvernului nr, 57l2}lg.



(3) Prin activit6ti in domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfbqura, in condi{iile
legislatiei speciale privind unele mdsuri pentru asigurarea transparent.i in .*.rriiarca demn-i-talilor
publice qi a funcfiilor publice, se inteleg activitdfile prevdzute la art. 462 alin. (2) din O.aon*la a,
Urgenf[ a Guvemului nr. 57 12019.

Art.73

Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru funcfia de viceprimar qi de
consilier local

(1) Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile prevdzute de Cartea I, Titlul IV din
Legea w. 16112003, cu modificlrile gi completdrile ulterioare, are obligalia sE se ablin6 de la emiterea
sau participatea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de li incheierea sau participarea la
incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau p"ni*,

a) sof, sofie sau rude ori afini pdn6la gradul al Il-lea inclusiv;

b) orice persoand fizicl, saujuridicdfal6, de care alesul local are calitatea de debitor
obligafii;

c) o societate la care deline calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la care
obline venituri;

d) o altd autoritate din care face parte;

e) orice persoand frzicd, sau juridicd, alta dec6t autoritatea din care face parte, care afrcut o plat6
cdtre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

f) asocialie sau fundalie din care face parte.

(2) in exercitarea funcliei, consilierul local aflat in una dintre situaJiile prevdzute la alin. (1) are
obligalia s[ anunfe, la inceputul gedin]ei consiliului local, interesul personal pL 

"ur. 
il are Ia adopiarea

hotdrdrii respective, anun! care se conserlneazi in mod obligatoriu in procesui-verbal al gedinfei.

(3) Ulterior anuntdrii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in calcul pentru
cvorumul necesar adoptdrii hot6rdrii consiliului cu privire la care acesta gi-a anunfat interesul gi nu are
drept de vot la adoptarea acestei hotirdri.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu inc6lcarea
prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolutl in condiliile fegii m. 176/2010, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare.

(5) Fapta alegilor locali de a incdlca prevederile alin. (1) gi legislalia in materie privind conflictul
de interese constituie abatere disciplinarl gi se sanc(ioneaz[ cu diminuarea indemnizilieicu 10% pe o
perioadd de maximum 6 luni.

Art.74

Declarafia de interese gi declarafia de avere

Aleqii locali au obligafia sd intocmeascd, sd depund qi sI actualizeze declarafii de avere gi
declarafii de interese in conformitate cu prevederile tegii nr. ll6lZOtO,cu modific6rile gi completdrile
ulterioare.

Art.75

Sanc{iuni pentru nedepunerea declarafiei de avere pi a declarafiei de interese

al unei



Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaratiei de avere gi
de interese prev6zute de lege atrage sancfiunile previzute de Legea ru. 17612010, cu modificarite qi
completdrile ulterioare.

Capitolul VIII Rlspunderea aleqilor locali

Art.76

Tipurile de rEspundere a aleqilor locali

Alegii locali rdspund, dupd" caz, administrativ, civil
exercitarea atribuliilor ce le revin, in condiliile legii qi ale
5712019.

sau penal pentru faptele sdvArgite in
Ordonanlei de Urgen!6 a Guvernului nr.

Art,77

Riispunderea consilierilor Iocali

(1) Consilierii locali rdspund in nume propriu, pentru activitatea desfbquratd in exercitarea
mandatului, precum qi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte qi pentru hotdr6rile pe
care le-au votat.

(2) in procesul-verbal al qedintei consiliului local se consemnea zd" rezultatul votului, iar la
cererea consilierului local, se mentioneazdinmod expres votul acestuia.

Art.78

Sancfiunile disciplinare aplicabile consilierilor Iocali

(1) Pentru incdlcarea de cdtre consilierii locali a prevederilor din Ordonanla de Urgenfa a
Guvernului w. 5712019, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interer. gi u prevJderilor
regulamentului de organizare gi funclionare a consiliului local, consiliul local poate aplica urmdtoarele
sanctiuni disciplinare:

a) avertismentul;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuv6ntului;

d) eliminarea din sala de pedintd;

e) excluderea temporard de la lucrdrile consiliului gi ale comisiei de specialitate;

f) diminuarea indemnizaliei lunare cu l\yo pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizaliei lunare pentru una sau dou6luni.

(2) Sanc1iunile prevlzute la alin. (l) lit. a)-d) se aplicd de cdtre preqedintele de qedin16, iar cele
de la alin. (1) lit. e)-g) de c6tre consiliul local, prin hotdrdre.

(3) Sancfiunile prevdzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile qi viceprimarilor.
(4) Pentru aplicarea sancliunilor prev[zute la alin. (1) lit. e), caztl se transmite comisiei de

specialitate care are in obiectul de activitate qi aspectele juridice, aceasta prezentdnd un raport intocmit
pebaza cercetdrilor efectuate, inclusiv a explicaliilor fumizate de cel in cinzd.



Art.79

Avertismentul

Laprima abatere, pregedintele de gedintdatrage aten\iaconsilierului local in culpd qi il invit6 s6
respecte regulamentul.

Art.80

Chemarea la ordine

(l) Consilierii locali caxe nesocotesc avertismentul gi invitalia preqedintelui de pedinta gi
continud sd se abatl de la regulament, precum gi cei care incalcE in mod grav, chiar pentru prima dat6,
dispoziliile regulamentului sunt chemali la ordine.

(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de gedint6.

(3) inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de c6tre
sI igi retrag6 sau sd explice cuvdntul ori expresiile care au generat incidentul qi
sancfiunii.

(4) Dacd expresia intrebuinlatd a fost retrasl ori dacd explicaliile
preqedintele de qedinld ca satisftc6toare, sanctiunea nu se mai aplicd.

preqedintele de gedint6
care ar atrage aplicarea

date sunt apreciate de

Art.81

Retragerea cuvffntului gi eliminarea din sali
in cazulin care, dupd chemarea la ordine, un consilier local continud sE se abat6 de la regulament,

preqedintele de gedinlI ii va retrage cuvdntul, acesta nemaiput6nd lua cuvdntul pe perioada desfdqur6rii
gedinfei consiliului. In situafia in care un consilier persistd sd se abatl de la regulament, pregedintele de
gedint[ il va elimina din sald. Eliminarea din sal6 echivaleazd,cu absen]a nemotivatd de la qedintd.

Art,82
Excluderea temporarl de la lucririle consiliului qi ale comisiei de specialitate

(1) in cazul unor abateri grave, slv6rgite 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, dupd caz, gi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii este stabilitI de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate
aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporard de la lucr[rile consiliului local qi ale comisiilor de specialitate nu poate
dep[gi dou6 qedinte consecutive.

(4) Excluderea de la lucrdrile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate are drept
consecinJ[ neacordarea indemnizatiei lunare.

(5) in caz de opunere, interzicerea participlrii la qedinte se executd cu ajutorul personalului care
asigurl ordinea publicE local6.

Art.83
Aplicarea sancfiunilor

(1) Sancliunile prevlzute la art.78 alin. (1) lit. e) li 0 se aplicl prin hotdrdre adoptatd de
consiliul local, cu majoritatea absolut[.



(2) Pe perioada aplicdrii sancfiunilor prevdzute la art.78 alin. (1) lit. e) qi 0, consilierii locali ln
catzd nu vor fi socotili la cvorumul pentru qedin{6.

(3) Pentru mentinerea ordinii in qedinlele comisiilor de speci alitate, preqedintii acestora au
acelea$i drepturi ca qi preqedintele de gedintd. Aceptia pot aplica sancliunile pieiazutela art.78 alin. (1)
lit. a)-d).

(4) Sancfiunile prevdzute la art.78 alin. (1) se pot aplica in mod corespunzdtor viceprimarilor
pentru abaterile sdvdrqite in calitatea lor de consilier local.

Art.84
Sancfiuni aplicabile viceprimarilor

(1) Pentru abateri grave gi/sau repetate, sSvdrgite in exercitarea mandatului
persoanelor in cauz6.li se pot aplica urmEtoarele sancfiuni:

de viceprimar,

a) mustrare;

b) avertisment;

c) diminuarea indemnizaliei cu S-10% timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din functie.

(2) Sanctiunile prevdzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplicd, prin hotdrdre a consiliului local, la
propunerea motivati a primarului. Motivele care justificl propunerea de sanctionare sunt aduse la
cunogtinfd consilierilor locali cu cel pufin 5 zile inaintea qedinlei.

(3) in cazul sancliunilor prevlzute la alin. (1), hotirdrea se adopt[ prin vot secret cu majoritatea
calificatd de dou[ treimi din num6rul consilierilor locali.

- (4) Prin excep[ie de la prevederile alin. (3), aplicarea sanctiunii prevdzute la alin. (l) lit. d) se
face cu respectarea prevederilor art. 1 l.

(5) impotriva sancliunilor prevdzute la alin. (1) lit. c) qi d), persoana in catzdse poate adresa
instantei de contencios administrativ competente. Procedura pieataUita nu este obligatorie.

(6) Aplicarea sanc{iunii prevdzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de
consilier local.

Art.85

Riispunderea aferenti actelor administrative

(l) Preqedintele de gedinJd al consiliului local, prin semnare, investegte cu formull de autoritate
executarea actelor administrative emise sau adoptate in exercitarea atributiilor care ii revin potrivit
legii.

(2) Aprecierea necesitSlii $i oportunitatea adoptdrii gi emiterii actelor administrative aparfine
exclusiv autoritdtii deliberative, respectiv, executive. intocmirea rapoartelor sau a altor documente de
fundamentare prevdzute de lege, contrasemnarea sau avizaria pentru legalitate gi semnarea
documentelor de fundamentarc angajeazl rlspunderea administrativd, civild sau penal6, dupd caz, a
semnatarilor, in cazul incdlcdrii legii, in raport cu atribuliile specifice.

(3) Actele autoritatilor administra{iei publice locale angajeazd, in condiliile legii, r6spunderea
administrativi, civil[ sau penal6, dupd caz, a funcfionarilor publici gi personaluluilontractual din
aparatul de specialitate al primarului, care) cu inc[lcarea prevederilor legale, fundamenteazd, dinpunct
de vedere tehnic 9i al legalitdlii emiterea sau adoptarea lor sau contras emneazd oi avizeazd,, dupi caz,
pentru legalitate aceste acte.



(a) tn cazul in care printr-un act administrativ al autoritalilor administraliei publice locale emis
sau adoptat flrd a fi fundamentat, contrasemnat sau avizatdin punct a" r.i"i. tehnic sau al legalit6fii,
s-au produs consecinfe vdtdm6toare, este angajatd, raspunderea juridic6 a autoritd[ii execut"ive sauautoritatrii deliberative, dup6 caz, in condiliile iegii qi he ordonanfei de urgenla a Guvemului nr.s7/2019.

(5) Functionarii publici sau personalul contractual, dupi caz, responsabili cu operaliunileptevdzute la alin. (3) poJ formula obiectii oi refuzaefectuarea acestora in condifiil e art. 49d,r.ri..ti,
art. 553 din ordonanfa de Urgen{6 a Guvernului nr. 57l2olg.

(6) Prevederile.alin. (1) - (5) se aplic[ gi in cazul altor acte administrative sau asimilate acestorain condiliile legii emise, respectiv adoptate de autoritdlile administraliei publice locale.

Capitolul IX AIte dispozifii

Art.86

Secretarul general al comunei Auqeu

(1) in temeiul art. 243 din Ordonanfa de
administrativ, secretarului general al comuneiii
consiliul local:

a) avizeazd,proiectele de hotdr6ri gi contrasemneaz[ pentru legalitate hotdr6rile consiliului local;
b) participi la gedinfele consiliului local;

c) asiguri gestionarea procedurilor administrative privind relafia dintre consiliul local gi primar,
precum gi intre aceqtia gi prefect;

d) coordoneazd, organizareaarhivei gi evidenfa statisticl a hot[r6rilor consiliului local;
e) asigurd transparenla gi comunicarea cltre autoritatile, instituliile publice gi persoanele

interesate a actelor prevdzute ta lit. a);

f) asigurd procedurile de convocare a consiliului
comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal
hotdrdrilor consiliului local;

g) asigurd pregitirea lucr[rilor supuse dezbaterii consiliului local pi comisiilor de specialitate ale
acestuia;

h) poate propune primarului inscrierea
ordinare ale consiliului local;

unor probleme in proiectul ordinii de zi a gedintelor

i) efectueazd, apelul nominal qi line evidenJa participdrii la gedinlele consiliului local a
consilierilor locali;

j) numird voturile gi consemneazd"rczultatul votdrii, pe care il prezinta pregedintelui de qedintd
sau, dupd caz, inlocuitorului de drept al acestuia;

k) informeazd pre$edintele de gedinti sau, dupd caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu privire
la cvorumul qi la majoritatea necesare perriru adoptarea fietarei hotdrari u.orrili.rlui local;

l) asiguri intocmirea dosarelor de gedinld, legarea, numerotarea paginilor, seflrnarea qi
gtampilarea acestora;

m) urmlreqte ca la deliberarea gi adoptarea unor hotdr6ri ale consiliului local s6 nu ia parte
consilierii locali care se incadreazl,in dispoziliile art. 73 alin. (2); informeaz6 preqedintele de gedinla,

Urgen![ a Guvernului nr. 37/2019 privind Codul
revin urmdtoarele atribufii principale in rela{ia cu

local gi efectuarea lucrdrilor de secretariat,
al qedinlelor consiliului local gi redactarea



sau, dupd caz, inlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situafii qi face cunoscute
sancliunile prevdzute de lege in asemene a cazui;

o) alte atribulii prevdzute de lege sau insdrcindri date prin acte administrative de consiliul local.

(2) Secretarul general intocmeqte qi face public un raport anual privind transparenta decizional6,
care va cuprinde cel pufin urmltoarele elemente:

a) numirul total al recomandlrilor primite;

b) numdrul total al recomand[rilor incluse in proiectele de acte normative gi in confinutul
deciziilor luate;

c) numdrul participanfilor la qedinfele publice;

d) numdrul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;

e) situafia cazurilor in care consiliul local a fost acfionat in justifie pentru nerespectarea
prevederilor legale cu privire la transparenla decizionald

f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cet6{enii qi asociafiile legal constituite ale acestora;

g) numErul qedin{elor care nu au fost publice qi motiva}ia restrictiondrii accesului.

(3) Raportul anual privind transparenla decizionald va fi adus la cunoqtin{d publicd prin grija
secretarului general.

CAPITOLUL X
Dispozifii finale

Art.87
Anexe

Anexele nr. 1 - 12 fac parte integrant[ din prezentul regulament.

Art.88
Calculul termenelor

Calculul termenelor prevlzute in regulament se rcalizeazd"conform art. 181 - 183 din Legea nr.
13412010 privind Codul de procedurl civil6, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.



ANEXA Nr. I
la regulament

Domeniile de activitate in care se pot organwa comisii de specialitate

Domeniile de activitate in care se pot organizacomisii de specialitate pot fi:
1. agriculturd;
2. activ itdli economico - fi nanci are ;
3. activit5li social-culturale, culte;
4. inv6{5mdnt, sdndtate qi activitdli sportive;
5. amenajarea teritoriului pi urbanism;
6. muncd, familie gi protecfie sociall;
7. proteclia mediului qi turism;
8. juridicd pi de disciplinE;
9. admini strarea serviciilor publice furnizate.

in funclie de specificul activitElii gi de numlrul consilierilor, consiliul poate hot6ri sE se organizeze
comisii de specialitate in alte domenii de activitate sau o comisie sd aibl in obiectul de activitate doud
sau mai multe domenii.



ANEXA Nr. 2
la regulament

Model al adresei prin care secretarul general aI unitifi administrativ-teritoriale transmite
comisiei de specialitate documentele spre analizii

Nr... ........1
COMUNA AU$EU
SECRETARUL GENERAL

Spre qtiinfa doamnei/domnului secretar,

Avdnd in vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanfa de urgentd a Guvernului nr.
5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare-, respectiv prevederile
art. 15 alin. (1) lit. a) 9i ale art. 91 din Regulamentul de organizarc 9i functionare a Consiliului Local al
comunei AU$EU se transmit spre avizare cltre Comisia.... urmdtoarele documente:

Nr.
crt.

Documentul trimis pentru
av izar e I elaborarea unui raport

niliator Data-limit6 pentru adoptarea
avizuluilruportului

I

2.
a
J.

4.

Secretarul general al

(prenumele gi numele)

Doamnei/Domnului preqedinte,

C6tre Comisia. .

2 Se completeazdcu denumirea comisiei de specialitate.



ANEXA Nr.3
la regulament

Model aI adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului general aI
unitlfii/subdiviziunii administrativ-teritoriale documentele produse de-aceasta

CONSILIUL LOCAL AL COMI.INEI AU$EU
Comisia

Nr. .. ......../
Cdtre secretarul general al comunei AU$EU
Stimatd(e) Doamnd

a Se compl eteazd,",,@retarului generar.

AvAnd in vedere prevederile art. 136 alin. (7) din Ordonanla de urgenjd a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modific[rile qi completdrile ulterioarl, rlspectiv pr"r"d"ril" u.r 15
alin' (1) lit' a) qi ale art. 91 alin. (1) 9i (Q din Regulamentul de organizare qifunclionare a Consiliului
Local al comunei AU$EU vd transmitem rezultatul dezbaterilor Comisili... . din cadrul
qedintei din data d"..,....,.........., cuprinse in Procesul-verbal ff............ Anexat vd comunicdm qi
av izele h apo artel e comi s iei pentru subiecte le dezbdtute, respectiv :

Nr.
crt.

Documentul trimis
spre analizd

Numdrul de inregistrare al
avizuluilruportului

Tipul avizului/recomandarea
raportului A.mendamente

0 1 2 a
J 4

1

2.

J.

4.

Pregedintele
Comisiei

Secretarul
Comisiei

(prenumele qi numele) (prenumele qi numele)

NOTA:
in varianta in care consiliul local alege ca mod de comunicare poqta electronicd , par1geacu semndtura
nu mai este necesard.



ANEXA Nr- 4
la regulament

Model al avizului comisiei de specialitate
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AU$EU

Comisia

pentru

AYIZUL
Nr... ...din

P.H.C.L.m.... ..1 ... ..privind
IAv6nd in vedere ,I Se completeazd" cumotivarea avizului.

intemeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanla de urgenld a Guvernuluim.5Tl2Olg
privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile ulteriour., i..p.ctiv al pr.u.d..ilon urt. l5
alin' (1) lit. b) din Regulamentul de organizare qi funclionare aconsiliului iocal,

Comisia ....adoptdurmdtorulaviz.

Art. 1. - Se avizeazd' favorabil/nefavorabil proiectul de hotdrAre a consiliului localm.... .l .... .privind ..,cu .....2lfdrd,amendamente.
2 Se completeazd' cunumdrul de amendamente care au fost adoptate de cdtre comisia de specialitate.

Art.2, - Amendamentele gi observaliile membrilor comisiei se regdsesc 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 AUSEU.

Preqedintele
Comisiei

Secretarul
Comisiei

(prenumele gi numele) (prenumele gi numele)



ANEXA Nr. 5
la regulament

Model al registrului de evidenfi a avtzelorlrapoartelor de citre comisia de specialitate

REGISTRUL
privind avizelehapoartele Comisiei pe anul

Nr. de inregistrare Data adoptdrii avizului/raportului Documentul Rezultatul analizei

0 1 2 a
J

1

2

J



ANEXA Nr. 6
la regulament

Model de convocare a consilierilor locali la qedin(a consiliului local de citre cel pufin o treime
din numirul consilierilor locali in funcfie

Stimatd doamnd/Stimate domnule consilier local . . . . ! r . . ! .,

de zi:
I Se completeazd, dvpd, caz, cu temeiul juridic din Ordonanla de urgenfd a Guvernului nr. 57120tr9

privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, cu privire la tipul gedinlelor
consiliului local gi persoana"/persoanele care facelfac convocarea, respectiv cu art. 133 alin. (1) incazul
gedinlelor ordinare convocate de primar, cu art. 133 alin. (2) lit. a) sau c) incazul qedin{elor
extraordinare convocate de primar sau art. 133 alin. (2) lit. b) in cazul gedinlelor extraordinare
convocate de cel pulin o treime din numdrul consilierilor locali in funcJie.

3 Se completeazd,cu persoana/persoanele care facelfac convocarea, respectiv primarul sau prenumele
gi numele consilierilor locali.

a Se completeazd, dupd caz, cu tipul qedinlei consiliului local, respectiv ordinard sau extraordinarS.
s Se completeazd, cu locul de desftgurare a qedinlei consiliului local, de exemplu: sala de gedinle a

prim6riei.
6 Se completeazl, cu data in care .vaavea loc gedinta consiliului local.
7 Se completeazd, cu ora la care va avea loc qedinJa consiliului local.

Proiectul ordinii de zi
acelei de-a.. ...8-aqedinledincel de-al . ....e -leamandatal consiliuluilocal

8 Se completeazdcu numdrul qedinlei consiliului local din actualul mandat.
e Se completeazd cu numdrul mandatului consiliului local avdnd ca referintd primele alegeri locale

din anul 1992, care reprezintdprimul mandat. Pentru unitalile administrativ-teritoriale infiinJate dupd
1992,primul mandat este cel de dupd primele alegeri de la infiin{are.

1. Adoptarea procesului-verbal al gedintei anterioare
2. Proiectuldehot[r0reaconsiliuluilocalnr. . . . ..1 .. . . .privind
3. intrebdri, interpeldri gi rdspunsuri
4.

Diverse.
Anexat invitaliei regdsili materialele aferente qedintei consiliului local. Pute{i sd formulati

amendamente la proiectele de hot5rAri ale consiliului local inscrise in proiectul ordinii de zi qi sd le
transmiteli secretarului general la adresa de poqtd electronicl

t0 Se completeazdcu adresa oficiald de poqt[ electronicd a unitdlii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale.

Cu deplinl colegialitate,



ANEXA Nr. 7
la regulament

Model aI registrului pentru evidenfa proiectelor de hotlrari ale consiliului local

REGISTRUL'
pentru evidenfa proiectelor de hotdrdri ale consiliului local pe anul

I Registrele pe fiecare an se {in in format electronic.

2 se completeazd' cu denumirea comisiei de spec ialitate sesizatd, precum gi cu numdrul gi dataavizului din partea comisiei de specialitate.
3 se completeazd" cu denumiiea structurii, aqa cum este aceasta trecutd in structura funclionali aunitdlii/subdiviziunii administrativ-teritorial., ,u, cu funclia, prenumele qi numele persoanei despecialitate carc realizeazd" raportul compartimentului de resort, precum qi numdrul qi data inregistrdriiacestuia.

a se trec emitentul qi numdrul gi data inregistrdrii avizului la emitent.s Se completeazd cu numdrul de amendamente formulate pentru dezbaterile din plenul consiliuluilocal.
6 incazulin care iniliatorul iqi retrage proiectul de hotdrare a consiliului local se face mentiunea"retras"' in cazul in care proiectul de-hot[r6re a consiliului local este respins se comple teazd cumenliunea "respins", iat in cazuladoptdrii se face .."tlrn* ,,adoptat prin Hot6rdrea

Nr. de
inregistrare

Data
lffegistrarii

Funcfia,
prenumele
gi numele

initiatorului

I Titlul
proiectului

de
hotdrdre a
consiliului

locat I

Avizele
comisiilor

de specialitate
sesizate2

Structura/Persoanz
din aparatul de
specialitate al

primarului
responsabild cu

elaborarea
raportului

compartimentului
de resort3

Alte
avize

necesare

conform
legiia

Numdrul de
amendamentel

Data
dezbaterii
ln gedinfa
consiliului

local

Finalizarea
procedurii6

0 1 2 J 4 5 6 7 8 9
I

2.



ANEXA Nr. 8
la regulament

Model al registrului pentru evidenta hotrrarilor consiliurui rocal

REGISTRULl
pentru evidenfa hotdrArilor consiliului local pe anul . .

Nr. de
ordine

Data
adoptdrii

Data
intrdrii in
vigoare

Titlul
proiectului de

hotlr6re a
lonsiliului local

Funcfia,
prenumele gi

numele
ini{iatorului

Evenimente
ulterioare
adoptdrii2

0 I 2 a
J 4 5

l.
2.

2 in cazulin care ulterior adoptdrii hot[rarii aceasta suferd modificari, completdri sau abrogare, in aceastd coloan6 se rrectoate aceste evenimente, menliondndu-se, in ordine- cronologicS, tipul evenimentului, precum gi numdrul 9i anul hotrr6riiconsiliului local care afecteazdactul administrativ in cauzd.
De exemplu:
' 1. modificatd prin Hotdrdrea Consiliului Local nr.45/2019;
2. modificatd gi completatd prin Hotrrdrea consiliului Local nr. 5512019;
3. abrogat[ prin Hotf,r6rea Consiliului Local nr. g2/2}lg".



cartuq cu proceduri obligatorii ulterioare adoptlrii hotlrffrii consiliului local

PROCEDURI OBLIGATO
CONSILIULUI LOCALNR. . .,, . . ., . .1,

persoanei responsabile s6 efectueze
procedura



MOTIVATIE.,

Model al amendamentului ra un proiect de hotir6re a consiliului loca!

AMENDAMENT NR.
La proiectul de hotdrdre a consiliulut local nr.

Privind.

Semndtur a iniliatorului

rNrlrAroR(r):

TIP AMENDAMENT tr Modificare
trCompletare



Numdrul total al membrilor
organului colegial

Majoritatea
absolutl

Majoritatea
calificatl

11 6 8

PRE$EDINTE DE $EDINTA,

CONSILIER LOCAL,

BODIUT GHEORGHE
SECRETAR GENERAL,

SURDU CECILIA. PETRONELA

ANEXA Nr. 11
la regulament

Detalierea calculirii majorititii absolute gi a majoritiitii calificate in functie de numirul total
a! membrilor organului colegial


