
ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA PISCU
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA NR.34
DIN 15.06.2020

PRIVIND: Modificarea HCL 39 din 31.07.2019 privind aprobarea vdnzdrii prin
licitolie publicd a suprafayei de l0l5 mp teren situat in 750, P325,lot.3l, aparlindnd domeniului

privat al comunei Piscu.

Inifiator: $tefan Vlad, primarul comunei Piscu, judeful Gala{i;
Numdrul de inregistrare qi data depunerii proiectului de hotdrdre :2567121.05.2020;

Consiliul local al comunei Piscu, judeful Galafi, intrunit in qedinta ordinari din
data de 15.06.2020;

Avdnd in vedere Referatul de aprobare al inifiatorului inregistratalanr.256T din
21.05.2020;

Avdnd in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din
aparatul de specialitate al primarului comunei, inregistratlanr.26S2 din28.05.2020;

Av6nd in vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr.1,2,3 din
cadrul Consiliului local;

Avdnd in vedere prevederile art. 129, al.(l) qi (2) , lit.c), al.(6), lit. b); art. 139,
al.(2); art.363, al.(l), (2), (4)-(6) din OUG 5712019 privind Codul administrativ, cu completdrile
ulterioare;

in baza art. 196, al.(l), lit.a) din OUG 57l2}l9 privind Codul administrativ cu
completlrile ulterioare,

HorAnAgrE:

Art.I Se aprobd modificarea HCL 39 din31.07.2019 privind aprobarea vdnzdrii prin
licitalie publicd a suprafa\ei de 1015 mp teren situat in 750, P325, lot.3l, aparlindnd domeniului
privat al comunei Piscu, dupd cum urmeazd:

1. La articolul 8, alineatul (1), va vea urm6torul cuprins :

Art. 8 - (l) Contractul de vafizare-cumparare va fi intocmit, semnat si autentificat infata
notarului public, numai dupa plata integrala a contravalorii terenului, dar nu mai tdrziu de I an de
la data licitaliei.

Art.II Celelalte reglementiri prevdzute in HCL 39 din 31.07.2019 cu privire la termenul
de incheiere a contractului de vdnzarc-cumpdrare vor fi modificate corespunzdtor.

Art.I[ Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insarcineazd pimarul comunei,
iar cu aducereala cunoqtinta public6 gi a celor interesati secretarul general al comunei.

PRE$EDINTE DE CONTRASEMNAT,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

SALCEANU GICA //

DINU MIHA
)+{J lzll\-r\ /

7.r'.";'/



ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA PISCU

CONSILIUL LOCAL

HoTARAREA NR.33

din 15 IUNIE 2020

Privind: aprobarea Regulamentului
Consiliului local al comunei

de organizare qi func(ionare al
Piscu, jude(ul Gala(i

Inifiator: VIad $tefan, primarul 
"Nr.inregistrare 9i data depunerii proiectului de hotirdre: 2546 din 21.05.2020 .

A,

CONSILIUL LOCAL AL C 
Tuordinard din data de 15.06.2020;

Av6nd in vedere Referatttl de aprobat"e al iniliatorurui, inregiinregistrat sub nr. 2546 din
21.05.2020;

Av6nd in vedere Raportul cle spccialitute al cornpartimentului cle resort clin caclrul
aparatului de specialitate al prirnarului, inregistrat sub nr.26gi ain zs.os.2o2o;

Av6ndinvedere RapoarteledeattizarealeConrisiilordespecialitate ir.1,2gi 3dincadrLrl
Consiliului local ;

Avand in vedere terneiurile juridice, respectiv prevederire:
a) art. 120, alin.(1), art. l2l alin. (l) gi (2) gi art.l37, alin.(l) din CorrstitLrlia RoprAliei,

repu blicatd;
b) art.2, art.3, paragrafele I qi 2, art.4, paragraful 2, art.9, paragraf'ele I qi 2 din Carta

europealrd a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la l5 octombrie 1985, ratif,icatd
prin I_,egea nr. 19911997;

c) at1. 7, alineat (2) din Legea nr. 2B7l2o0g privind Codul civil, republicatd, cLr
niodifi cdrile ulterioare, ;

d) art.632 din O.U.G. nr.5712019 privincl Codut Administrativ, clr rnodific[rile si
conrpletdri le u lterioare ;

e) prevederile Legii nr.5212003 privind transparen{a decizionaLd in administrafia public,
republicatd, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare;

f) prevederile Legii nr.l6l12003 privincl unele nrdsuri pentru asigurarea trarrsparen[ei in
exercitarea dernnitdtrilor publice, a firncliilor pLrblice qi in rnediul cle afaceri, prevenirea
gi sancfionarea corupliei, cLr rnodificdrile Ei completdrile ulterioare;



g) art'l29,alineat (a),litera a) coroborat cu alineat (3), litera a) din o.U.G. nr.5712019
privind Codul Administrativ, cu modifi cdrile gi completdrile ulterioare;

in temeiul att..l39,alineat (l) qi celor ale art.196, alineat(l), litera a) din o.U.G. nr.57/2019privind codul Administrativ, cu modific[rile qi completrrile ulterioare;

HOTanAgrE:
Art'l' - Se aprobi Regulamentul de organizare qi funcfionare al Consiliului local al

comunei Piscu, jude{ul Gala{i, in forma gi conJinutul previzut in ANEXA, care face parteintegrantl din prezenta hotIrffre.
Art'2' - incepdnd cu data adoptdrii pr:ezentei, prevederile Hotdrdrii Consiliului local al

comunei Piscu nr. l2l3l .08,201 6 igi ?ncete azd iplicabilitatia.
Art.3. - De aplicarcaprezentei hotdrAri rdspunde primarul comunei piscu, judetul Gala{i.
Art.4. - Ptezenta hotdrdre va fi transmis-d perioanelor interesate gi adus6 ia cunojtinlapublicd de secretarul general al comunei piscu, judelui Galafi.

Pregedinte de gedin(I,

Dinu Mihail Contrasemneazd,
Secretar general al comunei,

Sdlceanu Gica

i4a?'



Anexa
lo HofirArea nr.33/I 5.06. 2020

REGULAMENT

de organizare qi func(ionare al Consiliului Local al comunei Piscu,
jude{ul Gala{i

cAP.l.DISPOZrTrr GENERALE

ART.I. Prezentul regulament are ca obiect stabilirea condiliilor de exercitare a mandatului de cdtre

alegii locali, a drepturilor gi obligatiilor ce le revin inbaza mandatului incredinJat.

ART.2.(1)Autorit[file administrafiei publice comunei Piscu sunt consiliul local ca autoritate
deliberativa gi primarul ca autoritate executiva.

(2) Prin aleqii locali, se in{elege consilierii locali, primarul gi viceprimarul;
(3) Aleqii locali indeplinesc o func{ie de autoritate public6;
4) Consilierii locali, precum qi primarul se aleg prin vot universal, egal, direct, secret qi liber

exprimat de c[tre cet6feni cu drept de vot din comuna Piscu, in condi{iile stabilite de legea privind
alegerile locale.

(5) Consiliul local ;i primarul funclioneazd ca autoritdli ale administraliei publice locale gi

rezolvdtreburile publice din comunS, in condiliile legii.
ART.3. (l)Administrafia public6 localS din comuna Piscu se organizeazd gi funclioneazd,in temeiul
principiilor generale ale administraliei publice prevdzute lapartea I titlul III din Codul administrativ
gi al principiilor generale prev[zute Tn Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a

autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la l5 octombrie 1985, precum gi a urmdtoarelor principii
specifice:
a) principiul descentral izdrii;
b) principiul autonomiei locale;
c) principiul consultdrii cetdlenilor in solulionarea problemelor de interes local deosebit;
d) principiul eli gibi I itdgii autoritSli lor administraliei publice locale;
e) principiul cooperdrii;
f; principiul responsabil it61i i;
g) principiul constrdngerii bugetare.
(2) Aplicarea principiilor prevdzute la alin. (l) nu poate aduce atingere caracterului de stat nafional,
suveran gi independent, unitar gi indivizibil al Rom6niei.

CAP.2. REGIMUL GENERAL AL AUTONOMIEI LOCALE

ART.4. (l) Autonomia localS, defrnitS ca fiind dreptul ;i capacitatea efectivd a autoritSlilor
administraliei publice locale de a soluliona gi de a gestiona, in numele si in interesul colectivitAfilor
locale la nivelul cdrora sunt alese, treburile publice, in condiliile legii, se exercitd de autoritdlile
administraliei publice locale.
(2) Dispoziliile alin. (1) nu aduc atingere posibilitdlii de a recurge la consultarea locuitorilor prin
referendum sau prin orice altd formd de participare directd a cet[fenilor la treburile publice, in
condiliile legii.



(3) Autonomia locald este numai administrativd gi financiarS, fiind exercitatd pe baza gi ?n limitele
prevdzute de lege.
(4) Autonomia locald prive;te organizarea, funcfionarea, competenla gi atribuliile autoritAlilor
administraliei publice locale, precum gi gestionarea resurselor care) potrivit legii, aparlin comunei.

(5) Autonomia locald garanteazd autoritdlilor administrafiei publice locale dreptul ca, in limitele

legii, s[ aibd iniliative in toate domeniile, cu exceplia celor date in mod expres in competenla altor

autoritdli publice.
ART.S.(l) Raporturile dintre autorit6lile administraliei publice ce apartin comunei gi autoritilile
administraliei publice de la nivelul judelului sebazeazd pe principiile autonomiei locale, legalitagii,

cooper[rii, solidaritdli i, egalitAgi i de tratament 9i responsabil itAli i.
(2) in relaliile dintre consiliul local gi primar, precum gi intre autorit5lile administraliei publice din

comuna Piscu gi autoritdfile administraliei publice de la nivel judelean nu existd raporturi de

subordonare; in relaliile dintre acestea existd raporturi de colaborare.

ART.6.(l) in cadrul politicii economice nafionale, unitdlile administrativ-teritoriale au dreptul la
resurse frnanciare proprii, pe care autoritdlile administragiei publice locale le stabilesc, le

administreazd;i le utilizeazd pentru exercitarea competenlei ;i a atribuliilor ce le revin, in condigiile
legii.
(2).Resursele financiare de care dispun autoritilile administraliei publice locale trebuie sI fie corelate

cu competenla gi atribuliile prevdzute de lege.

(3).in scopul asigurdrii autonomiei locale, autoritAlile deliberative ale administraliei publice locale au

dreptul sd instituie ;i sd perceapd impozite 9i taxe locale, sd aprobe bugetele locale ale unit[lilor
administrativ-teritoriale, ?n condiliile legii.
(4).Stabilirea, constatarea, impunerea, inspeclia fiscald, incasarea, urmdrirea 9i executarea silit6,
precum ;i procedurile de administrare a creanlelor bugetare locale se realizeazd in condiliile legii.
(5).Autoritdfile administraliei publice locale administreazd sau, dupd caz, dispun de resursele

financiare, precum gi de bunurile proprietate publicd sau privatd ale unitAgilor administrativ-
teritoriale, in conformitate cu principiul autonomiei locale.

ART.7. Bugetul local al Comunei Piscu se elaboreazd, se aprobd, se executd gi se raporteazd in
cond i gi i le legi i care re gl emente azd finanlele pub I ice locale.

ART.8. Controlul administrativ gi financiar al activitdpii autoritdgilor administraliei publice locale se

exercitd in limitele 9i in condiliile prevdzute de lege.

ART.9.(l) COMUNA PISCU este unitate administrativ-teritoriald de bazd declaratd ca atare prin
lege, pe bazaindeplinirii criteriilor prevdzute de legislalia privind amenajarea teritoriului nafional.
Este alcdtuitd din satul Piscu, reqedintS de comund gi satul Vameq.

(2) Orice modificare a limitelor teritoriale ale UAT -COMUNA PISCU care privegte infiinfarea,
reinfiinlarea sau reorganizarea acesteia se poate efectua numai prin lege gi dupd consultarea
obligatorie a cetdlenilor din comuna Piscu prin referendum local, in condigiile legii.
ART.10. (l) Unitatea administrativ-teritoriala - COMUNA PISCU este persoana juridica de drept
public, cu capacitate juridicd deplind gi patrimoniu propriu.
(2) Unitatea administrativ-teritoriala -COMLINA PISCU este subiect juridic de drept fiscal, titulari
ale codului de inregistrare fiscalE gi ale conturilor deschise la unitdgile teritoriale de trezorerie,
precum gi la unit6lile bancare.
(3) Unitatea administrativ-teritoriala -COMUNA PISCU este titulara drepturilor ;i obligaliilor ce

decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparlin domeniului public gi privat in care

aceasta este parte, precum gi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in condiliile legii.



(4) Unitatea administrativ-teritoriala -COMLINA PISCU, ?n relaliile cu alte autoritdgi gi institugii
publice, persoane fizice sau persoane juridice, poate utiliza pogta electronicd, ca instrument de

comunicare oficial6.
(5) Adresa oficiald de pogtd electronicd a UAT {OMUNA PISCU se stabilegte conform
prevederilor legale in vigoare, aceasta fiind : piscu@gl.e-adm.ro.

ART.I1. (l) Reprezentareain justilie a UAT -COMLINA PISCU se asigurd de cdtre primar.
(2) Primarul std in judecati in calitate de reprezentant legal al unitagii administrativ-teritoriale, pentru

apdrarea drepturilor gi intereselor legitime ale acesteia, gi nu in nume personal.
(3) Atribulia de reprezentare in justilie poate fi exercitatd in numele primarului de cdtre consilierul
juridic din aparatul de specialitate ori de c6tre un avocat angajat in condiliile legii.
(4) Cheltuielile de judecatd sau, dup6 caz, despdgubirile stabilite pe baza hotdr6rilor judecdtore;ti

definitive se suportd/se fac venit de lalla bugetul local al unitdlii administrativ-teritoriale. Cheltuielile
de judecatd cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local.

CAP.3.CONSILIUL LOCAL

Secfiunea 1 Constituirea consiliului local

ART.12. Structura consiliului local Consiliul local se compune din consilieri locali alegi in condiliile
stabilite de legea pentru alegerea autoritdlilor administraliei publice locale.

ART.13. Numdrul membrilor fiecdrui consiliu local se stabilegte prin ordin al prefectului, in funclie
de num6rul locuitorilor comunei conform populaliei raportate, in funclie de domiciliu, de Institutul
Nalional de Statisticd la data de I ianuarie a anului in care se organizeazd alegerile. Pentru un
numlrul de locuitori ai comunei cuprins intre 3.001 ;i 5.000 numdrul consilierilor local este 13.

Pentru un numdrul de locuitori ai comunei cuprins intre 5.001 Ei 10.000 numdrul consilierilor local
este 15.

ART.14.(1) Consiliul local se constituie in cel mult 60 de zile de la data desfEgurdrii alegerilor
autoritAlilor administraliei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele

consilierilor locali declarafi alegi sunt validate in condigiile prevdzute la art. 15 din prezentul
Regulament.
(2) DupA validarea mandatelor de consilier local este organizatd o gedinld privind ceremonia de

constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jur[mdntul.
ART.15.(l) Mandatele consilierilor locali declarali alegi sunt validate in cel mult 25 de zile de la data

desfdgurdrii alegerilor pentru autoritdlile administraliei publice locale de judec6toria Liegti, in
procedurd necontencioasd, prin incheiere pronunlatd in camera de consiliu, frrd a fi aplicabild
procedura de regularizare a cererii.
(2) Mandatul unui consilier local este validat dacd, la data pronunldrii incheierii, consilierul local
declarat ales indeplinegte cumulativ urmdtoarele condilii:
a) are domiciliul pe teritoriul UAT {OMUNA PISCU, dovedit prin actul de identitate in copie;
b) nu gi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;
c) nu ;i-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista cdruia a fost ales, urmare a

demisiei sau urrnare a excluderii prin hot6rdrea definitivd a forului competent al partidului politic ori
prin hotdr6re definitivd a unei instanlei judecdtoregti, fapt dovedit prin confirmfuile prevdzute la art.
l2l alin. (1) din Codul administrativ sau prin hotdrdre definitivd a instanleijudecdtore;ti, dupd caz;



d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor gi cheltuielilor electorale

?n conformitate cu prevederile legii privind finanlarea activitelii partidelor politice gi a campaniilor
electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, in condiliile legii;
e) nu a renunlat la mandat, in condiliile art. 16;

f) nu a fost ales prin fraudd electoralS constatatd in condiliile legii privind alegerea autoritdgilor
administraliei publice locale, doveditd prin documentele privind rezultatele alegerilor inaintate de

c[tre biroul electoral de circumscriplie judecdtoriei Galali.
(3) Consilierii locali declaragi alegi au obligalia transmiterii cdtre secretarul general al comunei a
documentelor doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevdzute la alin. (2) lit. a)-e) in cel mult 15

zile de la data desfbgur6rii alegerilor, pentru care li se elibereazh o confirmare de primire. Termenul
de l5 zile este termen de dec6dere)cazin care secretarul general al comunei, transmite judecdtoriei

documentele care i-au fost puse la dispozilie in6untrul acestui termen, precum gi o adresd prin care

propune validarea consilierilor care au depus documentele prevlzute la alin. (2) sau, dupd caz,

invalidarea consilierilor care nu au depus aceste documente.
(4) Secretarul general al comunei are obligalia de a transmite judecitoriei Liegti documentele

doveditoare pentru indeplinirea condi;iilor prev[zute la alin. (2) lit. a)-e) in termen de 2 zile de la
implinirea termenului prevdzut la alin. (3), in vederea validdrii mandatelor consilierilor locali

declarali alegi.
(5) incheierea judecdtoriei privind validarea sau, dupi caz,invalidarea mandatelor consilierilor locali
cuprinde numele consilierilor locali ale cdror mandate au fost validate gi se comunic[ de indatS
prefectului gi secretarului general a[ comunei. in prima zi lucrltoare ulterioard comunicdrii incheierii,
secretarul general al comunei informeazd consilierii locali declarali alegi cu privire la validarea
mandatelor lor, supleanlii acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declarali
alegi gi partidele politice sau organizaliile cetdlenilor aparfindnd minoritdpilor nafionale. incheierea
judecdtoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicatd ;i respectivilor consilieri locali
declarali alegi.
(6) in termen de 3 zile de la comunicare, cei interesali pot formula apel impotriva incheierii
judecdtoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se solulioneazdde Tribunalul Galali in
termen de 5 zile de la depunerea apelului, in procedurl necontencioasS, fdrd a fi aplicabild procedura

de regularizare a cererii, hot[rdrea fiind definitivd. Hotdrdrea se comunicd de indat[ de la pronunlare
prefectului, secretarului general al comunei gi consilierului local declarat ales.
(7) Pronunlarea incheieriijudec5toriei, respectiv pronunlarea hotdrdrii tribunalului se poate amdna, o
singurd datd, cel mult24 de ore, iar termenul pentru motivarea incheierii, respectiv a hotdrdrii este de

cel mult 48 de ore de la pronunlare.
ART.16.(I) Consilierul local declarat ales poate renunla la mandat in cel mult l0 zile de la data
desfrguririi alegerilor, situalie in care comunicS, in acelagi termen, sub semn6turS, decizia sa

secretarului general al comunei.
(2) Secretarul general al comunei transmite judec[toriei Liegti gi prefectului declaraliile semnate de

consilierii locali declarali alegi, prev[zufi la alin. (l), in termenul prevdzutla art. 15 alin. (4).

ART.17. (l) Pentru fiecare consiliu local din jude!, prefectul convoacd consilierii locali pentru
gedinla privind ceremonia de constituire a consiliului local in cel mult 5 zile de la comunicarea
incheierii judecitoriei prevdzute la art. 15 alin. (5) ori a comunicdrii hot[r6rii tribunalului in
condiliile art. 15 alin. (6) gi (7), dupdcaz, in situaliain care numdrul mandatelor de consilier local,
validate, este mai mare dec6t primul numdr natural strict mai mare decdt jumdtate din numdrul
membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 13.



(2) Prefectul ii comunicd secretarului general al comunei data gi ora stabilite pentru gedinla privind
ceremonia de constituire a consiliului local, la care participd prefectul, subprefectul sau un

reprezentant al instituliei prefectului desemnat prin ordin de cdtre prefect. in situalii motivate, cu

respectarea dispozifiilor alin. (l) prefectul poate comunica o altS datd gi o altd or5.

(3) Secretarul general al comunei comunic6 consilierilor locali ale cdror mandate au fost validate data

gi ora gedinlei privind ceremonia de constituire convocatd de prefect, care are loc la sediul consiliului
local.
(4) gedinta pentru ceremonia de constituire este condusd de cel mai in vdrst6 consilier local al clrui
mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale clror mandate au fost
validate.
(5) Consilierii locali ale cdror mandate au fost validate depun jurdmdntul prevdzut la art. 18 in cadrul

;edinlei privind ceremonia de constituire a consiliului local.
(6) in cazul in care numdrul consilierilor locali care au depus jur6mdntul in condiliile alin. (5) este

mai mic decdt primul numlr natural strict mai mare decdt jumdtate din numdrul membrilor consiliului
local stabilit potrivit art. 13, prefectul convoacd consilierii locali pentru o a doua gedinld privind
ceremonia de constituire in termen de 20 de zile dela data primei gedinfe.

(7) in cadrul celei de a doua gedinle pot depune jurdmdntul consilierii locali validali care au absentat

de la prima gedin!6 gi supleanlii ale cdror mandate au fost validate in condigiile art.20;i consilierii
locali validali in condiliile art. l5 alin. (6);i (7) 9i care nu au fost convocali la prima gedin!6 de

constituire a consiliului local.
(8) Prin exceplie de la dispoziyiile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut depune
jurdm6ntul, ca urmare a absenlei pentru motive temeinice, poate depune jurdm6ntul in cadrul primei
gedinle a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarca sau imobilizarea la pat,

doveditd prin certificat medical, ori situalii precum deplasarea in strdindtate in interes de serviciu,
evenimente de for!6 major6, cum ar fi inundalii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea,

deces in familie ori alte situalii similare.
(9) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat care nu depune jurdmdntul nici in cea de a doua
gedin![ privind ceremonia de constituire ori in condiliile prevdzute la alin. (8) sau care refuzd sd

depund jurdmdntul este considerat demisionat de drept.
(10) Locurile consilierilor locali declarali ale;i ale c[ror mandate nu au fost validate sau care sunt

considerali demisionali de drept gi care nu pot fi completate cu supleanli se declard vacante prin
ordin al prefectului in termen de 5 zile de la prima gedin!6 ordinard a consiliului local.
ART.18. (l) Consilierii locali alegi al ciror mandat a fost validat depun urmdtorul jurdmdnt in limba
romdnS.' Iur sd respect Constitutio Si legile ldrii Si sd fac, cu bund-credinfi, tot ceeo ce std tn
puterile Si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Piscu Aga sd tmi ajute Dumnezeu!
Formula religioasd de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurimdntul put6nd fi
depus gi fdr[ formula religioasd. Jur6mdntul se imprimd pe un formular special gi se semneazd, in
dou[ exemplare, de fiecare ales local.
(2) Un exemplar al jurSmdntului se pdstreazd la dosarul de constituire, iar al doilea se inmdneazi
consilierului local ales. Dosarul de constituire se pdstreazd de c6tre secretarul general al comunei
Piscu.
ART.19. (l) Consiliul local este legal constituit dacd numdrul consilierilor locali care au depus
jurimdntul in condi;iile art. I 7 alin. (5)-(7) este mai mare decdt primul numdr natural strict mai mare
decdt jumState din numdrul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 13.

(2) Data constituirii consiliului local este consideratd data desftgurdrii primei gedinle privind
ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dupd caz.



(3) in termen de3 zile de la data constituirii consiliului local, in condigiile alin. (2), prefectul emite

un ordin privind constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituire a consiliului local, care se

comunicl secretarului general al comunei gi se aduce la cunoqtinld public[.
(a) in situalia in care consiliul local nu este legal constituit in condiliile alin. (l), in termen de 3 zile
de la implinirea termenului prevdzut la art. 17 alin. (6) prefectul emite un ordin privind constatarea

neindeplinirii condigiilor legale de constituire a consiliului local, in care se menfioneaz[ motivele

neconstituirii acestuia.
(5) Ordinul prefectului prevdzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacd este cazul, 9i situaliile in

care este necesard validarea mandatelor supleanlilor. Ordinul prefectului care cuprinde situaliile in
care este necesard validarea mandatelor supleanlilor se comunicd judecdtoriei Lieqti, partidelor

politice ;i organizaliilor cetdlenilor aparlindnd minoritdlilor nalionale care au propus candidali 9i
secretarului general al comunei.
ART.20. (l) Mandatele supleanlilor sunt validate de judec[toria Lieqti, in procedurl necontencioasd,

prin incheiere pronunfat[ in camera de consiliu, ferA a fi aplicabild procedura de regularizare a

cererii. Validarea mandatelor supleanlilor se realizeazdin condigiile art. 15 alin. (2), cu respectarea

prevederilor legii privind alegerea autorit[filor administraliei publice locale in situalia in care

consilierul local declarat ales se afl6 in una dintre urmdtoarele situalii:
a) nu este validat ca urmare a neindeplinirii condiliilor prevdzute la art. l5 alin. (2);

b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 17 alin. (9).

(2)incazulprevdzutla alin. (l) lit. a), mandatele supleanlilor sunt validate in termen de l0 zile de la

data rdmdnerii definitive a incheierii de invalidare a mandatului consilierului local declarat ales.

(3) in cazul prevdzutla alin. (l) lit. b), mandatele supleanlilor sunt validate in termen de 10 zile de la

comunicarea ordinului prefectului previzut la art. 19 alin. (5).
(4) Supleanlii au obligalia transmiterii cdtre secretarul general al comunei Piscu a documentelor

doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prev[zute la art. l5 alin. (3) cu cel pulin 7 zile inainte de

implinirea termenului prevdzut la alin. (2) sau (3), dup6 caz, pentru care li se elibereazd o confirmare

de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor cdtre secretarul general al unit[lii
administrativ-teritoriale este termen de decddere) caz ?n care secretarul general al comunei transmite
judecdtoriei documentele care i-au fost puse la dispozi;ie in[untrul acestuitermen, precum 9i o adresd

de informare prin care propune validarea supleangilor care au depus documentele prevdzute la art. l5
alin. (2) sau, dupd caz,invalidarea supleanlilor care nu au depus aceste documente.
(5) Secretarul general al comunei Piscu transmite judecdtoriei documentele doveditoare pentru

indeplinirea condigiilor prevdzute laarl.l5 alin. (2)lit. a)-d) cu cel pulin 7 zile inainte de implinirea
termenului prevdzut la alin. (2) sau (3), dupd caz.

(6) Supleantul al cdrui mandat a fost validat in condiliile prezentului articol depune jurdmdntul in a
doua gedinld privind ceremonia de constituire a consiliului local prevdzutd la art. 17 sau in prima
gedinld a consiliului local, dupd caz.
(7) Prevederile alin. (6) se aplicd in mod corespunzdtor supleantului declarat ales al cdrui mandat a

fost invalidat de judecdtoria Lieqti, in primd instanld, dar care a fost validat prin hotdrdrea

tribunalului.
(8) Supleantul al cdrui mandat a fost validat, care nu depune jurdmdntul in condiliile alin. (6) sau,

dupd caz, alin. (7) ori care refuzd s6 depund jurdmdntul, este considerat demisionat de drept.
(9) Prevederile art. l9 alin. (3) se aplicdin mod corespunz[tor.
ART.21. (l) in caz de vacan!6 a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului
local, mandatele supleanlilor sunt validate in termen de l0 zile de la data incet[rii mandatului

consilierului local, in condiliile art.63, de cdtre judec[toria Liegti in procedurd necontencioasd, prin



incheiere pronunlatd in camera de consiliu, frtd a fi aplicabild procedura de regularizare a cererii'

Validarea mandatelor supleanlilor se realize azd cu respectarea prevederilor art. 1f alin' (2) 9i art' 121

alin. (1) lit. d), alin. (2) $i (3) din codul adminitrativ. suplean;ii au obligalia transmiterii c6tre

secretarul general al comunei iir.u u documentelor doveditoare prevezute la art. 15 alin' (2) lit' a)-d)

cu cel pulin 5 zile inainte de implinirea termenului de l0 zile. Dispozigiile art. 15 alin' (4)-(7) se

aplic[ in mod coresPunz[tor.

(2) consilierul local al c[rui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune

jurlmantul in fala consiliului local, in termen de 15 zile de la data la carc secretarul general al

"comunei 
l-a infoimat cu privire la validarea mandatului siu.

(3) consilierul local declarat ales al cerui mandat a fost invalidat de judecdtoria competenta, in primd

instan!6, dar care a fost validat prin hotardrea tribunalului depune jurdmdntul in fala consiliului local'

in termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicata hotdrarea tribunalului'

(4) Consiliul local se convoacd in condiiiile art. 134 alin. (1) din Codul administrativ pentru

respectarea termenului prevdzut la alin' (2) sau (3), dupd caz'

(5) Consilierul local ai c6rui mandat a iost validat in condiliile alin. (2) sau (3) care nu depune

jurdm6ntul in termenul de 15 zile ori care rretfuzdsd depund juiamantul este considerat demisionat de

drept, cu exceplia cazuluiin care se afl6 in una dintre situagiile prevdzute la att' 17 alin' (8)'

idil ;;"17;;^rs consilierul local al c6rui mandat a fost validat in condiliile alin. (2) sau (3) se afl6,

pe perioada celor 15 zile prevdzute de aceste alineate, intr-una dintre situagiile prevdzute la arl' 17

alin. (8), termenul pentru depunerea jurdmdntului se prelungegte pdna la incetarea acestei situalii'

Sec{iunea a2-a Organizarea consiliului local

ART. 22. Pregedintele de gedinP
(l) Dup6 declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sdi, in aceeaqi qedin!6 sau

in qedinifa urmatoare, ui pregedinte de gedin!6, pe o perioadd de cel mult 3 luni' care conduce

gedinlele consiliului gi semneazr hot[rdriie adoptaie de acesta. Pregedintele de-gedin![ se alege prin

vot deschis cu majoritate simpr6, respectiv primut num6r natural *ui *ur" decdt jumdtate din totalul

membrilor prezenli la o gedinld a organului colegial, cu condigia indeplinirii cvorumului'

(2) consilierul locar ales in ctndiliiie "iir. trl 
p,out. fi schimbat din funcfie, la iniliativa a cel pulin

unei treimi din numdrul consilierilor rorurii, funclie, prin hotrrdre adoptatd cu majoritate absolut6'.

(3) in cazul in care pregedintele de gedin!6 lipsegte, la p.ropunerea consilierilor locali' din randul

acestora este ares ur'uti pregedinte a" g"aingi, prin hot6r6ie adoptatd cu majoritate simpl6, care

conduce gedinla respectiva. Acesta .*"r"it6 p.ni.u aceastd gedinld atribugiile prevdzute de prezentul

Regulament pentru pregedintele de gedin!6'

(a)"pregedintele de iedinla exercira urmatoarele atribulii principale:

a).conduce gedinlele consiliului local;

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hot6r6ri 9i anun!61ezu]tatul vot6rii' cu ptecizarea

voturilor pentru, a voturilor impotrivd gi a aUline.ito, n,'d'utt 9i evidenliate de secretarul general al

comunei 1n procesul-verbal al gedinlei;

c) semneazl procesul-verbal al gedinlei; . )^ ^--^aioo.o ci firncrinnare a consiliu. '

d) asigur, men;inerea ordinii, in ,onaiii,e regulamentului de organizare 9i funclionare a consiliului

:;t:lr*. votului consilierilor rocali orice problem, care intr6 in competenla de solulionare a

consiliului local;



f) aplicd' dacd este cazul, sa,cfiunile prevdzute la arL. B9 alin.(r) sau propune co.siliulLri aplicareaLutor asemenea sanctiu ni, dupd caz;
g) ?ndeplinegte alte atribufii prev[zute.cle lege, de regulamentur de organizare si flunclionare aco,siliului local sau alte insarci,dri date de ciitre consiliur locar.
ART.23. organizarea comisiilor cle specialitate ale consiliului local(l) Dupd constituire, consiliul local i;i organizeazd.cornisii de specialitate, pe principalele domenii deactivitate, in aceeasi qedin!6 sau in ;.Oin1u urmdtoare.
(2) Pot f-i ,ernbri ai conrisiiror de speciaritate nunrai consirierii rocari.(3) operaliu.ile deslbgurate in cadiLrl procedurii de co,stituire a comisiilor de specialitate, domeniilede activitate in care se pot orgartizacornisii cle specialitate, numdrul gi denurnirea acestor.a, numdrulmembrilor fiecdrei comisii gi rnodLrl de stabilire'u torr.itt,. ce revirr fiecdrui grup de consilieri sauconsilieri indepe^denti. precLrm gi componenta nominald a acestora se stabilesc pri, lrotdr^re aconsiliului local, cu respectarea configurapiei politice de la urtirnele ur.g..i locale. Nu,rdrulmembrilor unei comisii este ?ntotdeauna in.,p*.
(4) NLrrndrttl locurilor ce revine lrecrrui giup de consilieri sau consilierilor i,dependenti in fiecarecornisie de specialitate se stabileSte cle c6tre consiliul local, cu respectarea co,figurafiei politice de laultimele alegeri locale.
(5) Nominalizarea membrilor frecdrei con,isii se face cie fiecare grLrp de consilieri, iar a consilierilorindependenli de citre consiliul local, avdttdu-se in veclere, de regul[, opliurrea acestora, pregdtirea lorprof-esio,ald gi don-rertiul i. care igi desfagoarii activitatea."in'f'r',-,.il;-lJ'nr,rrarul rnernbrilorconsiliului, utr cotisilier poate fa"" parte din cel pulin o.o,rl"rj. ii'our'".i'l.-ltl:.o,ririi, dinrre careuna este comisia debazd,.
(6)Dorreniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, cle,umirea acestora ginum[rul de membri, care va fi intotdeauna irnpar, se stabilesc tle cdtre consiliul local, in firnc{ie despecificul activitatilor ce se desfEqoari in lo.uiirui", princifalele domenii cle activitare in care se potorganiza comisii de specialitate fiind pe:

- activitdli economico_f-inanciare;
- activitd{i social_culturale,.culte;
- agriculturd;
- irrvd{dm6nt, s[ndtate gi familie;
- arnenajarea teritoriului qi urbarrisrn;
- muncd gi protectie social[;
- protec{ie copii, tineret $i sport;
- rnediu gi turism;
- comercial
- .iuridic qi de disciplind.

O comisie poate sd aibd in obiectul de activitate doud sau rnai multe dornenii.
ART.24. Atributiile comisiilor cle specialitate
(I ) cornisiile de specialitate au,rm[ioarele atribuli i principale:
a) analizeazd proiectele de hotdrdri ale consiliLrlui iocal din domenir-rl lor de activitate;
b) iritocrlesc avize asLlpra proiectelor de hot6rdri gi asupra problernelor analizate,pe care le prezi,t[
consiliului local;
c) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare gi fgncliorare a consiliulLri
local sau insdrcindri date prin hotdrAri ale consiliului local, clacd acestea au iegdturd cu activitatea lor.(2) co,isiile de specialitate adoptdavize crr rna-ioritate sirnpld.



ART.25. Pregedintele gi secretarul comisiei de specialitate
(l) Comisiile de specialitate igi aleg, prin votul deschis al majoritdlii absolute a consilierilor locali ce

o compun, c6te un pregedinte gi cdte un secretar.

(2) Pregedintele 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 ;i cu celelalte comisii;
b) convoacd gedinlele comisiei conform procedurii prevdzute in regulamentul de organizare gi

funclionare a consiliului local gi informeazd secretarul general al comunei cu privire la data 9i locul
gedinlei;
c) conduce gedinlele comisiei;
d) susline in gedinlele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anun!6 rezultatul votdrii, pebaza datelor comunicate de secretar;

0 indeplinegte orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiei, prevdzute de lege, de

regulamentul de organizare;i funclionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;
g) comunic[ secretarului general al comunei in termen rezonabil, pdn[ la finalul fiecdrei luni
calendaristice,prezenla gi procesele-verbale ale fiecdrei gedinle ale comisiei de specialitate.
(3) Pregedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrdrile comisiei sd participe gi alte
persoane din afara acesteia, dacS apreciazd cd este necesar gi poate participa la lucrlrile celorlalte
comisii care examineazd probleme ce prezintd importanld pentru comisia pe care o conduce.
(4) Secretarul comisiei indeplinegte urmdtoarele atribulii principale:
a) efectueaz[ apelul nominal ;i line evidenla participdrii la gedinle a membrilor comisiei;
b) numdrd voturile gi il informeazdpe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecdrui
aviz gi asupra rezultatului votdrii;
c) asigur6 redactarea avizelor, a proceselor-verbale gi a altor documente prevdzute de lege;

d) indeplinegte orice alte sarcini prevdzute de regulamentul de organizare 9i funclionare a consiliului
local sau insdrcin[ri stabilite de comisie sau de c6tre pregedintele acesteia.

ART.26. Comisiile speciale gi comisiile mixte
(l) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analizd gi verificare formate din consilieri locali,
pe perioadd determinatd, la propunerea unei treimi din numdrul consilierilor locali in funclie sau a
primarului. Componenla, obiectivele gi perioada de desfrgurare a activitdlilor acestora se stabilesc
prin hotdrdre a consiliului local. Membrii comisiei acfioneazd, in limitele stabilite prin hotdrdre.
(2) Comisia de analizl;i verificare prezintd consiliului local ori primarului, dupd caz,la termenul
stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor 9i verificdrilor efectuate. Raportul cuprinde,
dacS este cazul, propuneri concrete de imbundtdlire a activitdfii in domeniul supus analizei sau
verificdrii.
(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniliativd sau din iniliativa primarului, dupd caz,
comisii mixte formate din consilieri locali, funclionari publici gi alli specialigti, pe perioadd
determinatd. Componenla comisiilor mixte, obiectivele gi perioada de desfrgurare a activitdfii
acestora se stabilesc prin hotdrdri ale consiliilor locale. $edinfele comisiilor mixte sunt publice.

Secfiunea a 3-a Mandatul, rolul gi atributiile consiliului local

ART.27. Mandatul consiliului local
(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in condiliile legii privind alegerea autoritdlilor
administraliei publice locale.



(2)Mandatul consiliului local se exercitd deladata lacare consiliul local este legal constituitpan5 la
datala care consiliul local nou-ales este legal constituit.
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organicd, in caz de rdzboi sau catastrof6 ori
alte situalii expres prevdzute de lege atunci cdnd, din cauza acestor situalii, nu pot fl organizate

alegeri in condiliile alin. (l).
ART.28. Atributiile consiliului local
(l) Consiliul local are inigiativl gi hot[r6gte, in condiliile legii, in toate problemele de interes local,
cu exceplia celor care sunt date prin lege in competenla altor autoritdli ale administraliei publice
locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercitd urmdtoarele categorii de atribulii:
a) atribulii privind unitatea administrativ-teritoriald, organizarea proprie, precum gi organizarea gi

funclionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institugiilor publice de interes local gi ale
societdlilor gi regiilor autonome de interes local;
b) atribulii privind dezvoltarea economico-sociald gi de mediu a comunei;
c) atribulii privind administrarea domeniului public gi privat al comunei;
d) atribulii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribugii privind cooperarea interinstitulionald pe plan intern gi extern.
(3) in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobd statutul comunei, precum gi regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului local,
b) alege viceprimarul, din rdndul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor
locali, in condiliile art. 152 alin. (2) din Codul Administrativ;
c) aprobS, tn condigiile legii, la propunerea primarului, infiinfarea, organizarea gi statul de funclii ale

aparatului de specialitate al primarului, ale institugiilor publice de interes local, reorganizarea gi statul
de funclii ale regiilor autonome de interes local, precum gi infiin!area,reorganizarea sau desfiinlarea
de societdli de interes local gi statul de funclii al acestora;

d) exercitS, in numele unitdfii administrativ-teritoriale, toate drepturile gi obligaliile corespunzdtoare
participaliilor delinute la societdli sau regii autonome, in condiliile legii;
e) hotlrdgte infiinlarea sau reorganizarca de institugii, servicii publice, societ6li ;i regii autonome, in
condiliile legii.
(a) in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobS, la propunerea primarului, bugetul comunei, virdrile de credite, modul de utilizare a

rezervei bugetare gi contul de incheiere a exerci;iului bugetar;
b) aprobd, la propunerea primarului, contractarea gi/sau garantarea
contractarea de datorie publicd locald prin emisiuni de titluri de

administrativ-teritoriale, in condiliile legii;
c) stabilegte gi aprobS impozitele 9i taxele locale, in condigiile legii;
d) aprob6, la propunerea primarului, documentaliile tehnico-economice
de interes local, in condiliile legii;
e) aprob[ strategiile privind dezvoltarca economic[, sociald 9i de mediu a unitilii administrativ-
teritoriale;
f) asigur6 un mediu favorabil infiinldrii gi/sau dezvoltdrii afacerilor, inclusiv prin valorificarea
patrimoniului existent, precum gi prin realizarea de noi investilii care s[ contribuie la indeplinirea
programelor de dezvoltare economicd regional[ 9i local6;
g) asigurd realizarea lucrdrilor gi ia m5surile necesare implementdrii gi conformirii cu prevederile
angajamentelor asumate de Romdnia in calitate de stat membru al Uniunii Europene in domeniul
protecliei mediului gi gospod6ririi apelor pentru serviciile furnizate cetdlenilor.

imprumuturilor, precum gi

valoare, in numele unita;ii

pentru lucrdrile de investigii



(5) DacE bLrgetLrl cornurrei, prevdzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat dupd doua gedinfe

consecutive, care all loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfdgoara pebaza bLrgetulLri

anului precedent pdnd la adoptarea noului buget, dar nu mai tdrziLr de 45 de zile de [a data publicarii
legii burgetului de stat irr Monitorr-rl Oficial al Romdniei, Partea I.

(6) [n exercitarea atribr"r!iilor prevdzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotdrfite darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in fblosinlI gratuiti a

bunurilor proprietate publica a comunei, precum gi a serviciilor publice de interes local, in condiliite
legii;
b) hotarSgte vdnzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosin!6 gratuita sau irrchirierea

bunurilor proprietate privata a comunei, in condiliile legii;
c) avizeazd sau aprob6, in condigiile legii, documentafiile de amenajare a teritoriului gi urbanism ale

localit[lilor;
d) atribuie sau schirnb6, in corrdiliile legii, denumiri de strdzi, de piefe gi de orice alte obiective de

intetes public local.
(7) in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. d), consiliu[ local asigurS, potrivit competenlei

sale gi in condigiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
a) educalia;
b) serviciile sociale pentru proteclia copilului, a persoanelor cr"r handicap, a persoanelor vdrstnice, a

familiei gi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociald;
c) sdndtatea;
d) cultLrra;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordirrea pLrblic6;

h) situaliile de urgenfd;
i) proteclia gi refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea gi punerea in valoare a monumentelor istorice gi de arhitectur[, a

parcurilor, grddinilor publice gi rezervaliilor naturale;
k) dezvoltarea urban[;
[) eviden!a persoarrelor;
m) podLrrile gi drurnurile publice;
n) serviciile comunitare de utilitagi publice de interes local;
o) serviciile de urgenli de tip salvamont, salvamar gi de prirn ajutor;
p) activitIlile de administra!ie social-comunitard;
q) locuinlele sociale gi celelalte unitati locative aflate in proprietatea Lrnitalii administrativ-teritoriale
sau in administrarea sa;

r) punerea in valoare, in interesul colectivitdlii locale, a resurselor naturale de pe raza unitdgii
ad m in istrati v-teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) in exercitarea atribu!iitor prevdzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) sprijin6, in condiliile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aproba construirea locLrinfelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinlelor sociale gi a

utilitdf ilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.

(9) In exercitarea atribufiilor prevdzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:



a) hotdrdgte, in condigiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice rom6ne sau strdine, in
vederea finanldrii gi realizlrii in comun a unor acfiuni, lucrdri, servicii sau proiecte de interes public
local;
b) hot[r[gte, in condigiile legii, infrdlirea comunei cu unitili administrativ-teritoriale din alte 15ri;
c) hot[r6gte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit6gi administrativ-teritoriale din

!ar[ sau din strdindtate, precum gi aderarea la asocialii nalionale gi internalionale ale autoritSgilor
administraliei publice locale, ?n vederea promov[rii unor interese comune.
(10) in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. a), b) 9i d), consiliul local:
a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de

administrare, lucrdrile gi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea gi funclionarea clddirilor in
care igi desfrgoard activitatea autoritdgi sau institulii publice a c[ror activitate prezintd un interes
local. Bunurile achizilionate pentru dotdri r[mdn in proprietatea unit5lii administrativ-teritoriale;
b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul institugiei sau autoritdlii publice titulare a dreptului de

proprietate sau de administrare, lucr6ri de amenajare, dotare gi intrelinere a clddirilor sau terenurilor
aflate in proprietatea public6 sau privatd a statului, in scopul cregterii nivelului de atractivitate
turisticd a unitdgii administrativ-teritoriale, cu condilia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului sd

permitd accesul publicului in spaliile astfel imbundtdlite pe o perioadd de minimum 5 ani. Bunurile
achizilionate pentru dotdri rdmdn in proprietatea unitdgii administrativ-teritoriale.
(11) Pentru rcalizarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informdri gi

rapoarte de la primar, viceprimar;i de la conducdtorii organismelor prestatoare de servicii publice gi

de utilitate public6 de interes local.
(12) Consiliul local hotdrd;te acordarea unor sporuri gi a altor facilit6!i, potrivit legii, personalului
angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului 9i serviciilor publice de interes local.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romdne sau str[ine cu merite deosebite titlul de

cetdlean de onoare al comunei,inbaza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc 9i
condiliile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantd a statutului unitdlii
adm in istrativ-teritoriale.
(14) Consiliul local indepline;te orice alte atribufii, in toate domeniile de interes local, cu exceplia
celor date in mod expres in competenla altor autoritdli publice, precum ;i orice alte atribulii stabilite
prin lege.

Secfiunea a 4-a Functionarea consiliului local

ART.29 Tipurile de gedinte ale consiliului local
(l) Consiliul local se ?ntrunegte in gedinfe ordinare, cel pulin o datd pe lund, la convocarea
primarului.
(2) Consiliul local se poate intruni gi in gedinle extraordinare la convocarea:
a) primarului;
b) a cel pufin uneitreimi din numlrul consilierilor localiin funcfie;
c) primarului, ca urmare a solicit[rii prefectului, in condiliile prevdzute laart.257 alin. (2) din Codul
administrativ.
ART.30 Convocarea gedintelor consiliului local
(l) Consiliul local se convoacd dupl cum urmeaz6:
a) prin dispozi;ie a primarului, in cazurile prevdzute la art. 29 alin. (l), alin. (2) lit. a) gi c);
b) prin convocare semnat[ de cdtre consilierii locali care au aceastS inigiativ6, in cazul prevdzut la art.
29 alin. (2) lit. b).



(2) Consilierii locali sunt convocali in scris, prin mijloace electronice, telefonic, prin grija
secretarului general al comunei, celtdrziuin ziua ulterioar[ primirii de cdtre acesta a dispoziliei sau

documentului de convocare inigiat de cel pulin o treime din num[rul consilierilor locali in funclie.
(3) Data gedinlei consiliului local precizatd cu ocazia convocdrii este stabilit6, cu respectarea modului
de calcul al termenelor procedurale,prevdzut de art. l8l din Legea nr. 134/2010 privind Codul de

procedurd civil[. republicatS, cu modificdrile ulterioare, astfel:

a) in termen de 5 zile de la data comuniclrii dispoziliei de convocare pentru gedinlele ordinare;
b) in termen de 3 zile de la data comunicdrii dispoziliei sau documentului de convocare pentru
gedinlele extraordinare.
(a) in caz de forld major6 gi/sau de maximd urgen!5 pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
comunei ori in alte situagii stabilite de regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului local,
convocarea acestuia pentru gedinla extraordinari, prin exceplie de la prevederile alin. (3) lit. b), se

face de indat6.
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmdtoarele informalii despre gedin!6:

a) data, ora gi locul desfrgurdrii;
b) proiectul ordinii de zi;
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 cdrora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotdr6ri;
f; invitagia de a formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotdr6ri.
(6) Secretarul general al comunei transmite prefectului, sub semnitura sa, evidenla prezenlei
consilierilor locali la convocdrile pentru gedinlele care nu s-au putut desfr;ura din lipsa cvorumului,
in termen de 3 zile de la data convocdrii. Evidenla transmis6 prefectului precizeazd, gi situaliile in
care, urmare a ultimei absenfe, a intervenit cazul de incetare de drept a mandatului prevdzut la art.
204 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ.
(7) in toate cazurile, convocarea se consemneazd in procesul-verbal al gedinlei.
ART.31 Ordinea de zi
(1) Proiectulordinii de zi se redacteazd de cdtre secretarul general al comunei gi 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.
(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotdrdri care indeplinesc
condiliile prevdzute la art. 32 alin. (8).
(3) Proiectul ordinii de zi a gedingei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotdrAri, cu
menlionarea titlului gi a iniliatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor
locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau inform6ri ale
conducltorilor organismelor prestatoare de servicii publice gi de utilitate publicd in unitilile
administrativ-teritoriale, dupd caz, precum gi orice alte probleme de interes local.
(4) Proiectul ordinii de zia gedingei consiliului local se aduce la cunogtinlS locuitorilor comunei prin
afigarea pe pagina de internet a unitagii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de
publicitate.
(5) Scoaterea unui proiect de hotdrdre de pe proiectul ordinii de zi se face in situalia in care acesta nu
indeplinegte condigiile prevdzute la art. 32 alin. (8) sau numai cu acordul iniliatorului, dacd acesta
indeplinegte condi;iile prevdzute la art.32 alin. (8).
(7) Ordinea de zi a gedinfei se aprobd cu majoritate simpl6, la propunerea celui/celor care a/au cerut
convocarea consiliului local.



(8) Suplimentarea ordinii de zi se aprobl numai pentru probleme urgente cu majoritate simpl[.
(9) in cazul neaprobdrii proiectului ordinii de zi, in condigiile prevdzute la alin. (7), nu se acord6
indemnizalia cuveniti consilierilor locali pentru gedinla respectivd.
Art.32. Proiectele de hotlr6ri ale consiliului local
(l) Proiectele de hotdrdri pot fi iniliate de primar, de consilierii locali sau de cetdfeni. 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 al primarului.
(2) Proiectele de hotdrdri 9i referatele de aprobare ale acestora se redacteazd in conformitate cu
normele de tehnic[ legislativ6.
(3) Proiectele de hotSrdri ale consiliului local insolite de referatele de aprobare ale acestora;i de alte
documente de prezentare gi de motivare se inregistreazd gi se transmit de secretarul general al
comunei :

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea analizdrii

9i intocmirii rapoartelor de specialitate;
b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii gi intocmirii avizelor.
(4) Nominalizarca compartimentelor de resort gi a comisiilor de specialitate cdrora li se transmit
proiectele de hotdrdri ale consiliului local, precum gi celelalte documente, potrivit prevederilor alin.
(3), se face de cdtre primar impreund cu secretarul general al comunei.
5) Odatd cu transmiterea proiectelor de hotdrAri se comunicd 9i data de depunere a rapoartelor ;i a

avizelor, avdndu-se grijd,ca rapoartele compartimentelor de resort sd poatd fi transmise gi comisiilor
de specialitate inainte de pronunlarea acestora.
(Q Dupa examinarea proiectului de hotdrdre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz
cu privire la adoptarea sau, dupd caz, respingerea proiectului.
(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al comunei, care dispune mdsurile
corespunzdtoare inaintdrii lui cdtre consilierii locali gi cdtre iniliatori, dupd caz, cel mai tdrziu in ziua
gedingei.

(8) Fiecare proiect de hotdrdre inscris pe ordinea de zi a gedinlei consiliului local este supus
dezbaterii numai dac6 este insolit de:
a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare;i motivare, semnat de inigiator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevdzute de legislalia specialE.
(9) Secretarul general al comunei asigurd indeplinirea condigiilor de la alin. (8) gi aduce la cunogtinla
consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.
(10) Rapoartele gi ayizele prevdzute la alin. (8) trebuie intocmite in termenul prevdzut la alin. (5), dar
nu mai tdrziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotlr6re propuse pentru a fi ?nscrise pe
proiectul ordinii de zi a gedinfelor 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 situalia gedinlelor extraordinare convocate de indatd, rapoartele compartimentelor
de specialitate se intocmesc in procedur[ de urgenfd, cel tdrziu odat6 cu proiectul hotdr6rii.
(l l) Iniliatorul proiectuluiil poate retrage sau poate renunla, in orice moment, la suslinerea acestuia.
Art.33. Cvorumul gedinlelor consiliului local
(l) $edinfele consiliului local se desfrgoard legalin prezenla majorita;ii consilierilor locali in funcfie.
(2) Prezenfa consilierilor locali la gedin!6 este obligatorie, cu exceplia cazului in care acegtia
absenteazl motivat. Absenta este consideratd motivatd dacd se face dovada c[ aceasta a intervenit din
CAUZA:



a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stdri de sdndtate pentru care s-a eliberat certificat
de concediu medical;
b) uneideplasdri in strdin6tate;
c) unor evenimente de for!6 majo16;

d) in cazul decesului sofiei/sofului consilierului local sau al unei rude de p0nd la gradul al ll-lea a
consilierului local ales ori al soliei/sofului acestuia, inclusiv;
e) in cazul efectuarii concediului de odihna;
f) in cazul rcprezentarii Consiliului Local in cadrul unor evenimente organizate in tara sau in
strainatate;
(3) Consilierul local care absenteazi nemotivat de doud ori consecutiv la gedinlele consiliului local
este sanclionat, in condiliile art. 89.
(4) Consilierii locali sunt obligafi sd igi inregistreze prezenla in evidenla linutd de secretarul general
al comunei.

A, (5) Consilierul local care nu poate lua parte la gedin![ este obligat sd aducd aceastd situatie la
cunogtinla secretarului general al comunei.,\/ I ART.34. Desflgurarea gedinfelor consiliului local
(l) $edinlele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al gedinlelor consiliului local este dat de:

a) accesul celor interesafi, in condi;iile legii, in baza unei solicitdri din care s[ reiasd motivul
interesului la procesele- verbale ale gedingelor consiliului local;
b) accesul celor interesali, in condigiile legii, in baza unei solicitdri din care sd reiasd motivul
interesului la proiectele de hotdrdri, la hotdr6rile consiliului local, precum gi la instrumentele de
prezentare ;i de motivare a acestora;

c) posibilitatea cetdlenilor cu domiciliul sau re;edinfa in comuna Piscu de a asista la gedinlele
consiliului local in condigiile regulamentului de organizare gi funclionare a consiliului local, inbaza
unei solicit6ri gi in limita locurilor disponibile in sala de gedinl6.
(3) Lucrdrile gedinlelor se desftgoard in limba romdn6. Toate documentele gedinlelor de consiliu
local se intocmesc gi se aduc la cunogtinlI publicd in limba romdn6.
(4) La lucrdrile consiliului local pot asista gi lua cuvdntul, ftrd drept de vot, prefectul, pre;edintele
consiliului judelean sau reprezentanlii acestora, deputalii gi senatorii, minigtrii gi ceilalli membri ai

,n Guvernului, secretarii gi subsecretarii de stat, conducdtorii serviciilor publice deconcentrate ale

/ \ ministerelor 9i ale celorlalte organe centrale, conducEtorii compartimentelor de resort gi conducdtorii
organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publicd din comuna Piscu, in problemele
ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum gi alte persoane interesate, in condiliile
prevdzute in regulamentul de organizare gi funcfionare a consiliului local.
(5) Dezbaterea proiectului de hotSr6re sau a problemelor se face, de regulS, in ordinea in care acestea
sunt inscrise pe ordinea de zi aprobatd in conformitate cu prevederile prezentului regulamentului de

organizare gi funclionare a consiliului local gi ale Codului administrativ.
(6) Pregedintele de gedin!6 este obligat sd asigure luarea cuvdntului de cdtre iniliator pentru
suslinerea proiectului de hotdrdre ori de cdte ori acesta o solicitd, precum gi de citre delegatul sdtesc,
dupdcaz.
(7) Consilierii locali participd la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvdnt. Consilierii locali sunt
obligali ca in cuvdntul lor sd se refere exclusiv la problema care formeazd obiectul dezbaterii.
(8) Pregedintele de gedin!6 are dreptul sd limiteze durata ludrilor de cuv6nt, in funclie de obiectul
dezbaterii. in acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecdrui
vorbitor, precum 9i timpultotal de dezbaterc a proiectului.



(9) Pregedintele de gedin!6 permite oricAnd unui consilier local sd rdspund[ intr-o problemd de ordin
personal, in probleme prevdzute de regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului sau atunci

cdnd a fost nominalizat de un alt vorbitor,
(10) Pregedintele de gedinli 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 disculiile se sisteazd dacd propunerea este adoptatd cu majoritate
simpl[.
(ll) Este interzisd adresarea de insulte sau calomnii de c[tre consilierii locali prezenli la;edin!d,
precum ;i dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate ?n sal6.

(12) Asupra proiectelor de hot[r6ri au loc dezbateri generale gi pe articole, consilierii locali, precum

gi ceilalgi iniliatori prezenli la gedin!5 putdnd formula amendamente de fond sau de formd.
Amendamentele se supun votului consiliului localin ordinea in care au fost formulate.
(13) Sintezadezbaterilor din gedinlele consiliului local, precum gi modul in care;i-a exercitat votul
fiecare consilier local in parte se consemneazd intr-un proces-verbal, semnat de pregedintele de

gedin!6 gi de secretarul general al comunei.
(14) Pregedintele de gedinld, impreund cu secretarul general al comunei Piscu i;i asum6, prin

semndturd, responsabilitatea veridicit6gii celor consemnate.
(15) La inceputul fiecdrei gedinfe, secretarul general al comunei supune spre aprobare procesul-
verbal al gedinlei anterioare. Consilierii locali gi primarul au dreptul ca, in cadrul gedinlei curente a
consiliului local, sd conteste conlinutul procesului-verbal gi sd ceard menlionareaexactd a opiniilor
exprimate in ;edinla anterioard.
(16) Procesul-verbal semnat de pregedintele de gedin!6 gi de cdtre secretarul general al comunei,
precum gi documentele care au fost dezbltute in gedinla anterioard se depun intr-un dosar special al
gedinlei respective, care se numeroteazd gi se sigileazd de pregedintele de gedinla gi de secretarul
general al comunei dupd aprobarea procesului-verbal sau de cdtre persoana cu atribulii in acest sens,

desemnatS in condiliile legii.
(17) in termen de 3 zile de la data aprobdrii procesului-verbal al gedinfei, secretarul general al
comunei afi;eazd la sediul primdriei gi publicd pe pagina de internet a institutiei o copie a procesului-
verbal al gedinlei.
ART.35. Adoptarea hotlrffrilor consiliului local
(l) in exercitarea atribuliilor ce ii revin, consiliul local adoptd hotdrdri, cu majoritate absolutd sau
simpl[, dupdcaz.
(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (l), hotdrdrile privind dobdndirea sau instrdinarea dreptului
de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptd de consiliul local cu majoritatea calificatd, aceasta

fiind primul numdr natural care este mai mare decdt valoarea numericdrezultatd in urma aplicdrii
fracfiei/procentului stabilite/stabilit prin lege la totalul membrilor organului colegial stabilit ?n

condiliile legii, respectiv de doud treimi din numdrul consilierilor locali in funcfie.
(3) Se adoptd cu majoritatea absolutd definita ca fiind primul numdr natural strict mai mare decdt
jum[tate din totalul membrilor in funclie ai organului colegial, a consilierilor locali in funclie
urmdtoarele hotdrdri ale consiliului local:
a) hotdrdrile privind bugetul local;
b) hotdrdrile privind contractarea de imprumuturi, in condigiile legii;
c) hotdr0rile prin care se stabilesc impozite gi taxe locale;
d) hotdrdrile privind participarea la programe de dezvoltare judefeand, regionald, zonald sau de
cooperare transfrontal ierS;
e) hotdrdrile privind organizarea 9i dezvoltarea urbanisticd a localitdtilor Si amenajarea teritoriului;

n
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f) hot5rdrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritdli publice, cu persoane juridice romdne
sau strdine;
g) hotdrdrile privind administrarea patrimoniului;
h) hotdr0rile privind exercitarea atribuliilor prevdzute la art. 92 din Codul administrativ.
i) alte hotdr6ri necesare bunei funcliondri a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau

regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului local.
(4) Votul consilierilor locali este individual gi poate fi deschis sau secret.
(5) Votul deschis se exprimd prin oricare din urmdtoarele modalitdti:
a) prin ridicarea mdinii;
b) prin apel nominal, efectuat de pregedintele de gedin!6;
c) electronic.
(6) Consiliul local poate stabili ca unele hotdrdri sd fie luate prin vot secret. Hotdrdrile cu caracter
individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu excepliile prevdzute de
lege.
(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(8) Redactarea buletinelor de vot trebuie sd fie ftrd echivoc. Pentru exprimarea opliunii se folosesc,
de regul6, cuvintele da sau nu.
(9) 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. (8).
(10) Ablinerile se num[rd la voturile impotrivd.
(11) Dacd pe parcursul desfrgurdrii gedinlei nu este intrunitd majoritatea legal6 necesard pentru
adoptarea proiectului de hotdrdre, pregedintele de gedinld amdnd votarea pdnd la intrunirea acesteia.
(12) Dacd in urma dezbaterilor din gedinla consiliului local se impun modificdri de fond in conlinutul
proiectului de hotdr0re, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali gi cu acordul
majoritdlii consilierilor locali prezenli, pregedintele de gedinld retransmite proiectul de hotdrdre, in
vederea reexamindrii de cdtre iniliator gi de cdtre compartimentele de specialitate.
(13) Proiectele de hotdrdri respinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in
cursul aceleiagi gedin!e.
ART.36. Semnarea gi contrasemnarea hotlr6rilor consiliului local
(l) DupA desfEgurarea gedinfei, hotdrdrile consiliului local se semneaz6 de cdtre pregedintele de
gedinld gi se contrasemneazd, pentru legalitate, de cdtre secretarul general al comunei.
(2) in cazulin care pregedintele de gedinlI refuzd,,in scris, sI semneze, hotdr6rea consiliului local se

semneazd de celpulin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la gedinfd.
(3) Secretarul general al comunei nu contrasemneazd hotdrdrea in cazul in care considerd cd aceasta
este ilegald. in acest caz,in urmdtoarea gedin![ a consiliului local, depune in scris gi expune in faga

acestuia opinia sa motivat[, care se consemneazd in procesul-verbal al gedinlei.
ART.37. Functionarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
(1) Comisiile de specialitate lucreaz6 in plen gi delibereazd cu votul majoritdlii simple a membrilor
lor.
(2) Participarea membrilor comisiei la ;edinfele acesteia este obligatorie. DacS absenlele continuS,
frrd a fi motivate, pregedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancliunilor
prevdzute la art. 89.
(3) Comisia poate invita s[ participe la gedinlele sale specialigti din cadrul aparatului de specialitate
al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul s[ participe la gedinfele comisiei gi inigiatorii



propunerilor ce stau labaza lucrdrilor comisiei. Comisia poate invita gi alte persoane care sd participe
la dezbateri.
(4) $edinfele comisiei de specialitate sunt, de regul6, publice.
(5) Comisia poate hotdri ca unele gedin[e sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sd se

desfrgoare cu ugile inchise.
(6) Convocarea gedinlelor comisiei se face de cdtre pre;edintele acesteia cu cel pulin 3 zile inainte
sau de indat[, in situalia gedinfelor convocate in condiliile art. 30 alin. (4).
(7) Ordinea de zi se aprobd de comisie la propunerea pregedintelui. Oricare dintre membrii comisiei
poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(8) $edinfele comisiilor de specialitate se desfrgoard inaintea gedinlelor consiliului local, atunci cdnd
ordinea de zi a;edinfei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotdrOri asupra cdrora ise solicitd
avizul.
(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotdrdri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de cdtre
secretarul general al comunei, pregedintele acesteia desemneazd un consilier local care prezintd in
cadrul gedinlei proiectele gi, dupd caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt
prezentate de inigiator.
(10) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in conformitate cu alin. (9)
intocmegte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor gi a propunerilor
formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali
prezenli.
(l l) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesard, atdt amendamentele gi
propunerile acceptate, cdt gi cele respinse.
(12) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general al comunei, care asigurd transmiterea
acestora c[tre consilierii lochli, cel mai tdrziu inainte de aprobarea ordinii de zi.
(13) Votul in comisii este, de regul6, deschis. in anumite situalii comisia poate hotdri ca votul sd fie
secret, stabilind, de la cazla caz, gi modalitatea de exprimare a acestuia.
(14) Lucr5rile gedinlelor comisiei se consemneazd, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-
verbal. Dupd incheierea gedinfei, procesul-verbal este semnat de cdtre pregedintele gi secretarul
comisiei.
(15) Pregedintele poate incuviinla ca procesele-verbale ale gedinlelor s[ fie consultate de alte
persoane interesate care nu au participat la gedin!5, cu exceplia proceselor-verbale intocmite in
gedinlele ale cdror lucrlri s-au desfrgurat cu ugile inchise.

Sec(iunea a 5-a Dizolvarea consiliului local

ART.38. Situaliile de dizolvare a consiliului local
(1) Consiliul local se dizolvd de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvd de drept:
a)incazul in care acesta nu se intrunegte cel pulin intr-o gedinlE ordinari sau extraordinard, pe durata
a patru luni calendaristice consecutive, de;i a fost convocat conform prevederilor legale;
b) in cazul in care nu a adoptat nicio hotdrdre in 3 gedinle ordinare sau extraordinare finute pe durata
a patru luni calendaristice consecutive;
c) in cazul in care numdrul consilierilor locali in funcfie este mai mic dec6t jum[tatea numdrului
membrilor consiliului local gi nu a putut fi completat cu supleanli in condiliile art.21.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al comunei, prefectul sau orice altd persoand interesatd
sesizeazd instanla de contencios administrativ cu privire la cazurile prevdzute la alin. (l). Instanfa
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analizeazd situalia de fapt gi se pronun!6 cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotdr6rea instantei
este definitivd gi se comunicd prefectului.
ART.39. Referendumul local
(l) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in condi;iile legii. Referendumul
se organizeazdca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel pulin 25% din numdrul
cetdfenilor cu drept de vot ?nscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau regedinla in comun6.
(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat labaza acesteia, numele gi prenumele, data gi locul nagterii,
seria gi numdrul buletinului sau ale cdrlii de identitate gi semn6tura olograft ale cetdlenilor care au

solicitat organizarea referendumului.
CAP.4 PRIMARUL

Sec(iunea 1 Dispozi[ii generale

ART.40. Primarul gi viceprimarul
(l) Comuna Piscu este condusd de catre un primar gi un viceprimar, alegi in condiliile legii.
(2) Funclia de primar gi funclia de viceprimar sunt funclii de demnitate public6.
ART.41. Validarea alegerii primarului
(l) Mandatul primarului declarat ales este validat in termen de 20 de zile de la data desfbgurdrii
alegerilor de c[tre judecdtoria Liegti pentru care au avut loc alegeri, in procedur[ necontencioas[.
Validarea se realizeazd la judecdtorie, dupd depunerea raportului detaliat al veniturilor gi cheltuielilor
electorale, potrivit legii privind finanlarea partidelor politice gi a campaniilor electorale, prin
incheiere pronunlatd in camera de consiliu , frrd a fi aplicabild procedura de regularizare a cererii.
(2) Invalidarea alegerii primarului se poate pronunla in cazul in care se constat6, potrivit legii privind
alegerea autoritdlilor administraliei publice locale, incdlcarea condigiilor de eligibilitate sau dacd
alegerea acestuia s-a frcut prin fraudi electorald.
(3) incheierea judecdtoriei privind validarea sau, dupd caz, invalidarea alegerii primarului se

comunici de indatd prefectului ;i secretarului general al comunei, care are obligalia aducerii la
cunogtinld public[ prin afigarea acesteia la sediul institutiei, in termen de cel mult 24 de ore de la
comunicare.
(a) in termen de 2 zile de la aducerea la cunogtinld publicS, cei interesali pot formula apel impotriva
incheieriijudecdtoriei de validare sau invalidare a alegerii primarului la Tribunalul Galali.
(5) Apelul se solulioneazi de tribunal in termen de 5 zile de la sesizare, hotdrdrea fiind definitivd.
Hotdrdrea se comunicd de indatd prefectului, secretarului general al comunei, primarului declarat ales
gi se aduce la cunogtinlE public6.
(6) Pronunlarea incheieriijudecdtoriei, respectiv pronunlarea hotdrdrii tribunalului se poate am6na, o
singurddatd, cel mult24 de ore, iartermenul pentru motivareaincheierii, respectiv ahotdrdrii este de
cel mult 48 de ore de la pronunfare.
(7) Rezultatul validdrii sau invaliddrii alegerii primarului se prezintd in prima ;edin!6 privind
ceremonia de constituire sau, dupd caz, intr-o gedin!5 extraordinard a consiliului local.
(S) in caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea autorit[lilor cu atribulii in
organizarea alegerilor locale, pe baza solicitdrii prefectului, stabilegte data alegerilor. Acestea se

organizeazd in termen de maximum 90 de zile de la data invaliddrii sau, dupd caz, de la data
rdm6nerii definitive a hotdrdrii judecdtoregti, in condiliile legii.
ART.42. Depunerea jurlmffntului gi intrarea in exercitiul de drept al mandatului
(1) Primarul depune jurdmdntul prevdzut la art.18 in prima gedin!6 privind ceremonia de constituire a
consiliului local sau in fala judecdtorului delegat, in camera de consiliu, in cazul in care prima
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gedin!6 privind ceremonia de constituire a consiliului local nu are loc in termen de 60 de zile de la
data alegerilor.
(2) Primarul care refuzd sd depunS jurdm0ntul este considerat demisionat de drept.
(3) DupA depunerea jurdmdntului, primarul intrd in exercigiul de drept al mandatului.
ART.43. Mandatul primarului
(l) Mandatul primarului este de 4 ani.
(2) Durata mandatului constituie vechime in muncd gi in specialitatea studiilor absolvite.
(3) Mandatul primarului prevdzut la alin. (1) se exercitd pdnd la depunerea jurdm6ntului de c6tre
primarul nou - ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organicd, incaz de rdzboi sau

catastrofb ori alte situalii expres prevdzute de lege atunci cdnd, din cavza acestor situalii, nu pot fi
organizate alegeri pdnd la expirarea mandatului prevdzut la alin. (l).
ART.44. Rolul, numirea gi eliberarea din functie a viceprimarului
(l) Viceprimarul este subordonat primarului gi, in situaliile prevdzute 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 atribuliile sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolutd, din rdndul membrilor consiliului
local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pebazd de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeazdprin
hotdrdre a consiliului local.
(4) Eliberarea din funclie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotdrdre adoptatd,
prin vot secret, cu majoritatea a doud treimi din numdrul consilierilor in funcfie, la propunerea

temeinic motivat[ a primarului sau a unei treimi din numdrul consilierilor locali in funcfie. Eliberarea
din funclie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.
(5) La deliberarea gi adoptarea hotdrdrilor care privesc alegerea sau eliberarea din funclie a
viceprimarului participd gi voteazd consilierul local care candideazd la funclia de viceprimar,
respectiv viceprimarul ?n funclie a cdrui schimbare se propune.
(6) Pe durata exercitdrii mandatului, viceprimarul igi pdstreazd statutul de consilier local, frrd a

beneficia de indemnizalia aferentd acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilit[file specifice
funcliei de viceprimar prevdzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 16l/2003, cu modific[rile gi

completdrile ulterioare.
(7) Durata mandatului viceprimarului este egald cu durata
care mandatul consiliului local inceteazd sau inceteazd
expirarea duratei normale de 4 ani, inceteazd de drept gi

formalitate.
ART.45. Indemnizalia primarului gi a viceprimarului
(1) Pe durata mandatului, primarul gi viceprimarul au dreptul la o indemnizalie lunard, stabilit[
potrivit legi i privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice.
(2) Primarul gi viceprimarul au dreptul la decontarea, in condiliile 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 prevdzute de lege, altele decdt indemnizalia
prevdzutd la alin. (l).

Secfiunea a 2-a Rolul gi atributiile primarului

ART.46. Rolul primarului
(1) Primarul asigurd respectarea drepturilor gi libert[filor fundamentale ale cetdfenilor, a prevederilor
Constituliei, precum 9i punerea in aplicare a legilor, a decretelor Pregedintelui Romdniei, a

mandatului consiliului local. in cazul in
calitatea de consilier local, inainte de

mandatul viceprimarului, ftrd vreo altd



ordonanlelor gi hotdrdrilor Guvernului, a hotdrdrilor consiliului local. Primarul dispune mdsurile
necesare gi acordd sprijin pentru aplicarea ordinelor gi instrucliunilor cu caracter normativ ale
minigtrilor, ale celorlalli conduc[tori ai autoritelilor administraliei publice centrale, ale prefectului, a
dispoziliilor pregedintelui consiliului judefean, precum ;i a hotlr6rilor consiliului judefean, in
condiliile legii.
(2) Pentru punerea in aplicare a activitdlilor date in competenla sa prin actele prevdzute la alin. (l),
primarul are in subordine un aparat de specialitate.
(3) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funclionale incadrate cu
funclionari publici gi personal contractual.
(4) Primarul conduce instituliile publice de interes local, precum gi serviciile publice de interes local.
(5) Primarul participd la gedinlele consiliului local gi are dreptul si igi exprime punctul de vedere
asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi, precum gi de a formula amendamente de fond
sau de formd asupra oricdror proiecte de hotdrdri, inclusiv ale altor iniliatori. Punctul de vedere al
primarului se consemneazh,in mod obligatoriu, in procesul-verbal al ;edinlei.

^ iO; erirurul, in calitatea sa de autoritate publicd executivd a administragie-i publice locale, reprezintd/ \ 
unitatea administrativ-teritoriald in relaliile cu alte autoritdli publice, cu persoanele fizice sau juridice
romAne gi strdine, precum gi tn justilie.
ART.47. Atribuliile primarului
( I ) Primarul indeplinegte urmdtoarele categorii principale de atribulii:
a) atribulii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in condiliile legii;
b) atribulii referitoare la relalia cu consiliul local;
c) atribulii referitoare la bugetul local al comunei;
d) atribulii privind serviciile publice asigurate cet6lenilor, de interes local;
e) alte atribulii stabilite prin lege.
(2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul:
a) indeplinegte funclia de ofi1er de stare civild gi de autoritate tutelard ;i asigurd funclionarea
serviciilor publice locale de profil;
b) indeplinegte atribulii privind organizarea gi desfEgurarea alegerilor, referendumului gi a
recensdmdntului;
c) indeplinegte alte atribulii stabilite prin lege.
(3) In exercitarea atribuliilor prev6zute la alin. (1) lit. b), primarul:

, , a) prezintd consiliului local, in primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economicd,
sociald gi de mediu a comunei, care se public[ pe pagina de internet a institutiei in condigiile legii;
b) participd la gedinlele consiliului local gi dispune mdsurile necesare pentru pregdtirea gi
desfbgurarea in bune condilii a acestora;
c) prezintL,la solicitarea consiliului local, alte rapoarte gi informdri;
d) elaboreazd,in urma consultdrilor publice, proiectele de strategii privind starea economicd, sociald
gi de mediu a comunei, le publicd pe site-ul institutiei gi le supune aprobdrii consiliului local.
( ) in exercitarea atribuliilor prevSzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercitd funclia de ordonator principal de credite;
b) intocmegte proiectul bugetului comunei gi contul de incheiere a exerciliului bugetar gi le supune
spre aprobare consiliului local, in condigiile gi la termenele prevdzute de lege;
c) prezintd consiliului local informiri periodice privind execulia bugetard, ?n condigiile legii;
d) iniliazd,, in condiliile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi gi emiterea de titluri de
valoare in numele unitdtii administrativ-teritoriale;
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e) verific[, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscali a contribuabililor la
organul fiscal teritorial, atdt a sediului social principal, cdt gi a sediului secundar.
(5) in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordoneazd realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de
specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice gi de utilitate public6 de
interes local;
b) ia mdsuri pentru prevenirea gi, dup[ caz, gestionarea situaliilor de urgen![;
c) ia mdsuri pentru organizarea executirii gi executarea in concret a activitdlilor din domeniile
prevdzute la art.28 alin. (6) ;i (7);
d) ia mdsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenlei statistice, inspecliei gi eontrolului furniz[rii
serviciilor publice de interes local prevdzute la art. 28 alin. (6) gi (7), precum gi a bunurilor din
patrimoniulpublic 9i privat al comunei;
e) numegte, sanclioneazd gi dispune suspendarea, modificarea gi incetarea raporturilor de serviciu
sau, dupd caz,a raporturilor de munc[, in condiliile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de
specialitate, precum 9i pentru conducdtorii instituliilor gi serviciilor publice de interes local;
f) asigurd elaborarea planurilor urbanistice prevdzute de lege, le supune aprobdrii consiliului local gi
aclioneazh pentru respectarea p revederi lor acestora;
g) emite avizele, acordurile gi autorizaliile date in competenla sa prin lege gi alte acte normative,
ulterior verificdrii ;i certificdrii de cdtre compartimentele de specialitate din punctul de vedere al
regularitdgii, legalit6!ii gi de indeplinire a cerinfelor tehnice;
h) asigurl realizarca lucrdrilor gi ia mdsurile necesare conformdrii cu prevederile angajamentelor
asumate in procesul de integrare europeand in domeniul protecliei mediului gi gospoddririi apelor
pentru servici ile furnizate cetSlenilor.
(6) Primarul desemneazd funclionarii publici anume imputernicili s5 ducd la indeplinire obligaliile
privind comunicarea citaliilor gi a altor acte de procedurI, in condiliile Legii nr. 135/2010, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.
(7) Pentru exercitarea corespunzdtoare a atribuliilor sale, primarul colaboreazd cu serviciile publice
deconcentrate ale ministerelor gi ale celorlalte organe de specialitate ale administraliei publice
centrale din unitdlile administrativ-teritoriale, precum gi cu autoritAlile administraliei publice locale
;i judelene.
(8) Numirea conducdtorilor instituliilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de
interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor gi criteriilor
aprobate de consiliul local la propunerea primarului, in condiliile pirlii a VI-a titlul II capitolul VI
sau titlul III capitolul IV din Codul administrativ, dupd caz.
ART.48 Atribuliile primarului in calitate de reprezentant al statului
(l) In exercitarea atribuliilor de autoritate tutelari gi de ofiger de stare civilS, a sarcinilor ce ii revin
din actele normative privitoare la recensdm6nt, la organizarca gi desfrgurarea alegerilor, la luarea
m[surilor de proteclie civil6, precum gi a altor atribulii stabilite prin lege, primarul aclioneazd, gi ca
reprezentant al statului ln comuna.
(2) in aceastd calitate, primarul poate solicita prefectului, in condiliile legii, sprijinul conducdtorilor
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor gi ale celorlalte organe de specialitate ale
administraliei publice centrale din unitdlile administrativ-teritoriale, dacd sarcinile ce ii revin nu pot
fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
ART.49. Delegarea atribuliilor
(l) Primarul poate delega, prin dispozifie, atribuliile ce ii sunt conferite de lege gi alte acte normative
viceprimarului, secretarului general al comunei, conducitorilor compartimentelor funclionale sau



personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum gi conducitorilor
institugiilor;i serviciilor publice de interes local, in funclie de competenlele ce le revin in domeniile
respective.
(2) Dispozilia de delegare trebuie sd prevadd perioada, atribuliile delegate gi limitele exercitirii
atribuliilor delegate, sub sancliunea nulitdgii. Dispozilia de delegare nu poate avea ca obiect toate
atribuliile prevdzute de lege in sarcina primarului. Delegarea de atribulii se face numai cu informarea
prealabi16 a persoanei cdreia i se deleag6 atribuliile.
(3) Persoana cdreia i-au fost delegate atribulii in condiliile alin. (l);i (2) exercit6 pe perioada
delegdrii atribuliile funcfiei pe care o define, precum gi atribuliile delegate; este interzis6
subdelegarea atribu!i ilor.
(4) Persoana cdreia i-au fost delegate atribulii in condigiile alin. (l) ;i (2) rdspunde civil,
administrativ sau penal, dupd caz, pentru faptele s[vdrgite cu incdlcarea legii in exercitarea acestor
atribu!ii.
ART.50. Cabinetul primarului gi viceprimarului
Primarul gi viceprimarul comunei pot infiinfa, in limita numdrului maxim de posturi aprobate,
cabinetul primarului, respectiv al viceprimarului, in condiliile prevdzute de partea a VI-a titlul III
capitolul II din Codul administrativ.

Sec{iunea a 3-a Suspendarea gi incetarea mandatului primarului

ART.S1. Suspendarea mandatului primarului gi al viceprimarului
(1) Mandatul primarului se suspendd de drept in urmdtoarele situagii:
a) a fost dispusd mdsura arest[rii preventive;
b) a fost dispusd mdsura arestului la domiciliu.
2) Mdsurile prevSzute la alin. (l), dispuse in condifiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedur[ penall, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare, se comunicd de indatd de cdtre instanla
de judecatd prefectului, care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constatd
suspendarea mandatului.
(3) Ordinul de suspendare se comunicd, in termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.
(4) Suspendarea dureaz[ p6nd la incetarea situaliei prevdzute la alin. (l).
(5) in cazul in carc fald de primarul suspendat din funclie a fost dispusd clasarea ori renunlarea la
urmdrirea penal5 sau instanfa judecdtoreascd a dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta
are dreptul, in condiliile legii, la plata drepturilor salariale corespunzdtoare perioadei in care a fost
suspendat.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplici gi viceprimarului.
ART.52. Incetarea de drept a mandatului primarului
(l) Mandatul primarului inceteazd, de drept, in urmdtoarele cazuri:
a) demisie;
b) constatarea gi sancfionarea, in condifiile legii privind integritatea in exercitarea funcliilor gi
demnitdlilor publice, a unei stdri de incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o altd unitate administrativ-teritorialS;
d) condamnarea prin hotdrdre judecdtoreascd rdmasd definitivd la o pedeapsd privativd de libertate,
indiferent de modalitatea de individualizare a executdrii pedepsei;
e) punerea sub interdiclie judecdtoreascd;
f) pierderea drepturilor electorale;



g) imposibilitatea exercitdrii funcliei din cauza unei boli grave, certificate, sau a altor motive
temeinice dovedite, care nu permit desfigurarea activitdlii in bune condilii timp de 6 luni, pe

parcursul unui an calendaristic;
h) pierderea, prin demisie, a calitdlii de membru al partidului politic sau al organizaliei minoritdgii
nafionale pe a c6rei list6 a fost ales;
i) condamnarea prin hotdr6re r6masd definitivd pentru sSvdrgirea unei infracliuni electorale pe durata
procesului electoral in cadrul c6ruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicatl gi de modalitatea de

individualizare a executdrii acesteia;
j) deces.
(2)Data incet[rii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (1) lit. a), c), g) qi h), este data

apariliei evenimentului sau a implinirii condiliilor care determini situalia de incetare, dupd caz.
(3) Data incet5rii de drept a mandatului in cazul prevdzut la alin. (l) lit. b), in situalia in care
legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost
contestatS, este data expirdrii perioadei in care primarul are dreptul sd conteste raportul de evaluare,
in condiliile legii privind integritatea in exercitarea funcliilor gi demnitdgilor publice.
(a) in situaliain care este contestatdlegalitatea actului prevdzut la alin. (3), dataincetdrii de drept a

mandatului este data rdmdnerii definitive a hotlrdrii judecdtoregti.
(5) incetarea mandatului de primar in cazul schimbdrii domiciliului in altd unitate administrativ-
teritorial[ poate interveni in aceleagi condigii ca gi incetarea mandatului consilierului local.
(6) in cazurile prevdzute la alin. (l) lit. d)-0;i i), incetarea mandatului poate avea loc numai dup[
rdmdnerea defi n itivd a hotdrdrii j udecdtore;ti.
(7) in toate cazurile de incetare inainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin
prin care constatd incetarea mandatului primarului. Ordinul are la bazd un referat semnat de

secretarul general al comunei, precum gi actele din care rezultd motivul legal de incetare a

mandatului.
(8) Referatul secretarului general al comunei se transmite prefectului in termen de l0 zile de ladata
intervenirii situaliei de incetare de drept a mandatului primarului.
(9) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanla de contencios administrativ in termen de

l0 zile de la comunicare.
(10) Instanla de contencios administrativ este obligatd sd se pronunle in termen de 30 de zile, nefiind
aplicabild procedura de regularizare a cererii. in acest caz, procedura prealabil6 nu se mai efectueazd,
iar hotdrdrea primei instanle este definitivd.
(l l) Data organizdrii alegerilor pentru funclia de primar se stabilegte de cdtre Guvern, la propunerea
autoritdlilor cu atribulii in organizarea alegerilor, pe baza solicitdrii prefectului. Acestea se

organizeazd, in termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevdzut la alin. (9) sau de
ladata pronunfdrii hotdrdrii instanfei, in condiliile alin. (10).
ART.53. Demisia
Primarul poate demisiona, anun!6nd in scris consiliul local ;i prefectul. La prima gedin!5 a

consiliului, demisia se consemneazd in procesul-verbal gi devin aplicabile dispoziliile art. 52 alin.
(2), (7) si(8).
ART.54. Incetarea mandatului in urma referendumului
(1) Mandatul primarului inceteaz6 ca urmare a rezultatului unui referendum local avdnd ca obiect
demiterea acestuia, conform procedurii prevdzute la art. 144 ;i 145 din Codul administrativ, care se

aplicd in mod corespunzdtor.
(2) Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizeazd ca urmare a cererii adresate
in acest sens prefectului de locuitorii comunei ca urmare a nesocotirii de cdtre acesta a intereselor



generale ale colectivitdgii locale sau a neexercitdrii atribufiilor ce ii revin, potrivit legii, inclusiv a
celor pe care le exercitd ca reprezentant al statului.
(3) Cererea cuprinde motivele ce au stat labaza acesteia, numele gi prenumele, data gi locul nagterii,
seria gi num[rul buletinului sau ale cdrlii de identitate gi semndturd olografr ale cetElenilor care au

solicitat organizarea referendumului.(4) Organizarea referendumului trebuie sd fie solicitat6, in scris,
de cel pulin 25% dintre locuitorii cu drept de vot inscri;i in Registrul electoral cu domiciliul sau

regedinla in unitatea administrativteritorial6. Acest procent trebuie s[ fie realizat in fiecare dintre
localit6lile componente ale comunei.
ART.55. Exercitarea temporari a atribuliilor primarului
(l) in caz de vacan!6 a funcliei de primar, in caz de suspendare din funclie a acestuia, precum gi in
situaliile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuliile ce ii sunt conferite prin prezentul
cod sunt exercitate de drept de viceprimar cu respectarea drepturilor gi obligaliilor corespunzdtoarc
funcliei. Pe perioada exercitdrii de drept a atribuliilor de primar, viceprimarul i;i pdstreazd dreptul de

vot in cadrul consiliului local gi primegte o indemnizalie lunard unicd egalS cu cea a funcliei de
primar.
(2) Consiliul local poate hotdri inlocuirea viceprimarului care exercitd primul calitatea de inlocuitor
de drept al primarului, ales in condiliile art.44 alin. (4).
(3) in situalia prevdzutd la alin. (l), consiliul local poate delega, prin hotdrdre, din r6ndul membrilor
sdi, un consilier local care indeplinegte temporar atribuliile viceprimarului, cu respectarea drepturilor
gi obligaliilor corespunzdtoare funcfiei. Pe perioada exercitdrii funcliei de viceprimar, consilierul
local benefi ciazd, de o unicd indemnizalie lunard egal6 cu cea a funcliei de viceprimar.
(4) Consiliul local poate hotdri retragerea delegdrii consilierului local care indeplinegte temporar
atribuliile viceprimarului desemnat in condiliile alin. (3) inainte de incetarea situaliilor prevdzute la
alin. (l).
(5) in situalia in care sunt suspendali din funcfie, in acelagi timp, atdt primarul, cdt gi viceprimarul,
precum gi in situaliile de imposibilitate de exercitare de cdtre acegtia a mandatului, consiliul local
deleagl un consilier local care indeplinegte atdt atribuliile primarului, cdt gi pe cele ale
viceprimarului, pind la incetarea situagiei respective, cu respectarea drepturilor 9i obligaliilor
corespunzdtoare funcliei de primar. Pe perioada exercit6rii atribuliilor de primar, precum gi de
viceprimar, consilierul local beneficiazd de o unicd indemnizalie lunard egal6 cu cea a funcliei de
primar.
(6) DacI devin vacante, in acelagi timp, atdt funclia de primar, cdt gi cea de viceprimar, consiliul
local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (l) ;i (3) aplicdndu-se pdnd la alegerea unui nou
primar.

c.A.P.s ACTELE AUTORrTAlrr.On ADMTNTSTRATTET PUBLTCE LOCALE

ART.56 Limba oficiali
(1) in raporturile dintre cetdleni gi autoritElile administraliei publice locale se folose;te limba romdnd
(2) Actele oficiale se intocmesc in mod obligatoriu in limba romdnd, sub sancliunea nulitSlii.
ART.57. Tipurile de acte administrative
(1) In exercitarea atribufiilor ce le revin, autoritdlile administraliei publice locale adopt6 sau emit,
dupd caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupd cum urmeaz6:
a) consiliul local adoptd hotlrdri;
b) primarul emite dispozi;ii.



(2) In organizarea executdrii sau executdrii in concret a legii, autoritatea deliberativa gi cea executiva
adoptS, emit sau incheie, dupd caz, gi alte acte juridice prin care se nasc, se modificd sau se sting
drepturi 9i obligalii.
ART.SS.Comunicarea gi aducerea la cunogtinti a actelor administrative
(l) Secretarul general al comunei comunicd actele administrative prevdzute la art.57 alin. (l)
prefectului in cel mult l0 zile lucr[toare de la data adoptdrii, respectiv emiterii.
(2) Hot6rArile consiliului local se comunic[ primarului.
(3) Comunicarea, insolitd de eventualele obieclii motivate cu privire la legalitate, se face in scris de
cdtre secretarul general al comunei gi se inregistreazd intr-un registru special destinat acestui scop.
(4) Hotdr6rile ;i dispoziyiile se aduc la cunogtinla publicd 9i se comunicE, in condiliile legii, prin
grija secretarului general al comunei.
(5) Hotdrdrile gi dispoziliile, documentele gi informaliile financiare, precum gi alte documente
prevdzute de lege se publicS, pentru informare, in format electronic gi in monitorul oficial local care
se organizeazd"potrivit procedurii prevdzute in anexa nr. I din Codul administrativ.,A./' I ART.sg.Actele administrative cu caracter normativr \ (1) Hotdrdrile gi dispoziliile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la
cunogtin!6 public6.
(2) Aducerea la cunogtinld publicd a hotdrdrilor gi a dispozigiilor cu caracter normativ se face in
termen de 5 zile de la data comunicdrii oficiale cdtre prefect.
ART.60. Actele administrative cu caracter individual
(l) Comunicarea hotdrdrilor 9i dispozigiilor cu caracter individual citre persoanele cdrora li se

adreseazd se face in cel mult 5 zile de la data comunicdrii oficiale cdtre prefect.
(2) Hotdrdrile gi dispozigiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicdrii cdtre
persoanele cdrora li se adreseazd.

CAP.6. MANDATUL DE ALES LOCAL

ART.61. Mandatul primarului si al consilierului local este de 4 ani gi se exercitd in condifiile legii.

Sectiunea 1. Suspendarea gi incetarea mandatului de ales local

; , ART.62 Suspendarea mandatului de consilier local
(l) Mandatul de consilier local, se suspend6 in urmdtoarele situagii:
a) a fost dispusd m[sura arestdrii preventive;
b) a fost dispusd mdsura arestului la domiciliu;
c) a fost insdrcinat de cdtre consiliul din care face parte, de cdtre Guvern sau de cdtre Parlament cu
exercitarea unei misiuni in lard sau in strdinltate.
(2) Mlsurile prevdzute la alin. (l) lit. a) gi b) dispuse in condi;iile Leeii nr. 135/2010. cu modificdrile
gi completdrile ulterioare, se comunicd de indatd de cdtre instanla de judecat6 prefectului care, prin
ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constatd suspendarea mandatului.
(3) Documentele corespunzdtoare situaliei prevdzute la alin. (l) lit. c) se comunicd de c6tre emitent,
in termen de 5 zile lucrdtoare de la desemnare, secretarului general al unitdfii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale gi primarului, iar in prima gedin!6 ulterioard comunicdrii consiliul local, ia
act de aceastd situafie, prin hotdrdre.
(4) Suspendarca dureaz6, pdnd,la incetarea situaliei prevdzute la alin. (l).



(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaliile prevdzute la alin. (l) lit. a) gi b), respectiv hotdrdrea
prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in condiliile alin. (l) lit. c) se comunicS de
indatd consilierului local, in termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv
hotlrdrii consiliului, dupd caz.
(O tn cazulin care fald de consilierul local, al cdrui mandat a fost suspendat in condiliile alin. (l) lit.
a) gi b), a fost dispusd clasarea ori renunlareala urmdrirea penald sau instanla judecdtoreascd a dispus
achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul la despdgubiri, in condiliile legii.
ART.63.incetarea mandatului de consilier local
(l) Calitatea de consilier local inceteazdladatadeclar[riica legal constituit a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local inceteazd de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului,
in urmdtoarele cazuri:
a) demisie;
b) constatarea gi sancfionarea, in condiliile Legii nr. 17612010, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, a unei stdri de incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o altd, unitate administrativ-teritoriald, inclusiv ca urmare a
reorganizdrii acesteia;
d) lipsa nemotivat6 de la mai mult de 3 gedinle ordinare gi/sau extraordinare consecutive ale
consiliului, desfrgurate pe durata a trei luni calendaristice;
e) lipsa nemotivatd de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care
determind imposibilitatea desftgurdrii, in condigiile legii, a gedinlelor ordinare gi/sau extraordinare;
f; imposibilitatea exercitdrii mandatului pe o perioadd mai mare de 6 luni consecutive, cu exceplia
cazurilor prev[zute de lege;
g) condamnarea, prin hotdrdre judecdtoreascd rdmasd definitivd, la o pedeapsd privativd de libertate,
indiferent de modalitatea de individualizare a executlrii pedepsei;
h) punerea sub interdiclie judecdtoreascd;
i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calitdlii de membru al partidului politic sau al organizaliei minoritdlilor nalionale pe a
cdrei listd a fost ales;
k) condamnarea prin hotdrAre judecdtoreascd rdmasd definitivl pentru sdvdrgirea unei infracliuni
electorale pe durata procesului electoral in cadrul cdruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicatd gi
de modalitatea de individualizare a executdrii acesteia;
l) deces.
(3) Data incetdrii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) gi l), este data
apariliei evenimentului sau a implinirii condigiilor care determind situalia de incetare, dupd caz.
(4) Data incetdrii 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
contestatd, este data expirdrii perioadei in care consilierul local, are dreptul sd conteste raportul de
evaluare, in condiliile Legii nr. 17612010, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
(5) Data incetlrii de drept a mandatului in cazul prevdzut la alin. (2) lit. j) este data comunicdrii cdtre
prefect, secretarul general al comunei gi cdtre consilierul local, a hotdrdrii forului competent sd decidd
asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizafiei cetdlenilor aparlindnd
minorit6lilor nalionale pe a cdrei listd consilierul local a fost ales, in situalia in care legalitatea
acesteia nu a fost contestatd.
(6) in situaliile prevdzute la alin. (2) lit. a), c)-0 9i l) constatarea incetdrii de drept a mandatului de
consilier local, precum gi vacantarea locului de consilier local se realizeazl printr-o hot6r6re de
constatare a autoritdlii deliberative respective, la propunerea primarului sau a oricdrui alt ales local,



adoptati in prima gedin![ desf5guratd dupd aparigia evenimentului. Hotirdrea autoritdfii deliberative
este comunicat6 de indatd judecdtoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in condiliile
art.2l, precum gi consilierului local.
(7) Consiliul local are obligalia de a adopta hotdrirea prevdzutd 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 unitdgii administrativ-teritoriale cu privire la una dintre situaliile prevdzute la alin. (2) lit.
a), c)-0 Si l). in termen de maximum l0 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local
constatarea incet6rii mandatului, precum gi vacantarea locului de consilier local se realizeazd, de cltre
prefect prin ordin, in baza referatului constatator comunicat de cdtre secretarul general al unitalii
administrativ-teritoriale, in situalia neadoptdrii acestei hotdrdri de cdtre consiliul local.
(S) in situaliile prevdzute la alin. (2) lit. b), g)-k) constatarea incetdrii de drept a mandatului de
consilier local precum gi vacantarea locului de consilier local se fac de cdtre prefect prin ordin, in
termen de maximum 30 de zile de la data ingtiinlIrii transmise prefectului de cdtre autoritatea
responsabild de asigurarea integritdlii in exercitarea demnitagilor gi funcgiilor publice gi prevenirea
corupliei institulionale sau de cdtre instan!6, dupd caz.
(9) Ordinul prefectului emis ?n situagiile prevdzute la alin. (7) ;i (8) se transmite de indatd
judecdtoriei competente sdvalideze mandatul supleantului, in condigiile art.21, consilierului local gi

secretarulu i general al unitdgi i admin istrativ-teritoriale.
(10) Hot6rdrea consiliului are labazd", pentru situagiile prcvdzute la alin. (2)lit. a), c)-0, h) gi l), un
referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la apariyia evenimentului ;i semnat de primar gi de
secretarul general al comunei . Referatul este insolit de acte justificative.
(l l) Ordinul prefectului are la bazd,, pentru situaliile prevdzute la alin. (2) lit. g), i), k), ingtiinlIrile
transmise prefectului de cdtre instan!5.
(12) In cazul prevdzutla alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile deladata comunicdrii hotlrdrii forului
competent sd decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaliei cetSlenilor
aparlindnd minoritdlilor nafionale pe a c6rei listd consilierul local a fost ales, prefectul constatd, prin
ordin, incetarea mandatului consilierului local inainte de expirarea duratei normale a acestuia gi
declard vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de indatd judecdtoriei
competente sd valideze mandatul supleantului, in condiliile art. 21, consilierului local gi secretarului
general al unitali i administrativ-teritoriale.
(13) In cazurile prevdzute la alin. (2)lit. c)-f) hotdr6rea poate fi atacatd,de consilierul local incauzdla
instanla de contencios administrativ, in termen de l0 zile de la comunicare. Instanla se pronunld in
termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabild procedura de regularizare a cererii. in acest caz,
procedura prealabi16 nu se mai efectueazd,, iar hotdrdrea primei instanle este definitivd.
(1a) In toate cazurile, hotdrdrea instanlei se comunicd pd(ilor, prefectului gi secretarului general al
unitSlii administrativ-teritoriale, care are obligalia afigdrii acesteia la sediul institutiei, in termen de
maximum 2 zile de la comunicare.
(15) Funclia constatatd vacantd in condi;iile alin. (6)-(8) se completeazd cu supleantul desemnat de
partidul politic, alianla politicd sau alianla electoralS respectivd, care este validat gi depune
jur[mdntul, in condiliile art. 18, ulterior r5m6nerii definitive a hotdrdrii instanlei.
(16) Incetarea mandatului de consilier local in cazul schimbdrii domiciliului in altd unitate
administrativ-teritoriald poate interveni numai dupd efectuarea ?n actul de identitate al celui in cauzd
a menliunii corespunzdtoare, de cltre organul abilitat potrivit legii.
(17) Incetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se constatd in prima gedin![ a
consiliului desfrguratd dupd aparilia evenimentului gi in baza demisiei scrise inaintate secretarului
general al comunei, primarului si pregedintelui de gedin!6. Hotdrdrea consiliului prin care se ia act de



demisie gi se declard vacant locul consilierului local se comunici de indatd judecdtoriei competente
sd valideze mandatul supleantului, in condiliile art. 21 alin.(|8) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) gi k)
devin aplicabile numai dupd rdmdnerea definitivd a hotdrdrii judecdtoregti. in aceste cazuri, d,ata
respectivd este gi data la care inceteaz6 de drept mandatul.
(19) in situagia in care este contestatd legalitatea actului prevdzut la alin. (4) sau a hotdr6rii prevdzute
la alin. (5), data ?ncetdrii de drept a mandatului este data rdm6nerii definitive a hotdrdriijudecdtore;ti.
(20) De la data incetdrii mandatului, consilierul local:
a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru ;edinfele Consiliului
Localal comunei;
b) nu mai poate participa la vot in cadrul gedinlelor Consiliului Local , precum gi in cadrul comisiilor
de specialitate organizate de aceasta;
c) nu mai are dreptul la indemnizalia lunar6.
ART.64. Incetarea mandatului de viceprimar ca urmare a incetErii mandatului de consilier
(l) incetarea mandatului de consilier, in condiliile art. 63alin. (2), are ca efect incetarea de drept, la
aceeagi datb, gi a mandatului de viceprimar.
(2) Mandatul de viceprimar, poate inceta inainte de termen in urma eliberdrii acestuia din funclie in
condigiile art.44.

Sectiunea a-2-a Drepturile gi obligatiile alegilor locali
I) Drepturile alegilor locali

ART.65. Legitimatia gi semnul distinctiv ale alegilor locali
(l) DupA depunerea jurdmdntului de primar acestuia i se inmdneazd, legitimalia, semnat[ de
pregedintele gedinlei in care a fost adoptat modelul acesteia, un semn distinctiv al calitdgii de primar,
, pe care acesta are dreptul s[ o poarte, potrivit legii, pe intreaga duratd a mandatului, precum ;i o
egarfr, in culorile drapelului nalional al Romdniei. Legitimagia primarului este inmdnatd de cdtre
secretarul general al comunei.
(2) DupA alegerea viceprimarului, acestuia i se inmdneazd,legitimafia, semnatd de primar,precum gi
un semn distinctiv al calitSlii de viceprimar. Legitimalia viceprimarului este inmdnatd de cdtre
secretarul general al comunei.
(3) Dupd declararea ca legal constituit a consiliului local,consilierilor in funclie li se elibereazd o
legitimagie care atest[ calitatea de membru al consiliului local, semnatd de primar gi primesc un semn
distinctiv al calitdlii lor de reprezentanli alqi ai colectivit6lii locale, pe care au dreptul sd il poarte pe
intreaga duratd a mandatului.
(4) Modelul legitimagiei de primar, de viceprimar, de consilier local, gi modelul semnului distinctiv
pentru acegtia se stabilesc prin hotdr6re a Guvernului.
(5) Cheltuielile pentru confeclionarea legitimaliilor, semnelor distinctive, respectiv a egarfelor se
suportd din bugetul local.
(6) Legitimalia gi semnul distinctiv se pot p6stra, dupd incetarea mandatului, cu titlu evocativ.
(7) Egarfa in culorile drapelului nalional al Romdniei se poartd in mod obligatoriu la Ziua Nalionald
a Rom6niei, la solemnitdli, receplii, ceremonii publice gi la celebrarea c[sdtoriilor, indiferent de locul
de desfrgurare a acestora.
ART.66. Protecfia alegilor locali
(l) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru solulionarea gi gestionarea
treburilor publice in interesul colectivitSgii locale pe care o reprezintd este garantatd.



(2) Alegii locali nu pot fi tragi la rdspundere juridicd pentru opiniile politice exprimate in exercitarea
mandatului.
(3) Refinerea, dispunerea mdsurii arest[rii preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea in
judecatd penal[ a alegilor locali, precum gi faptele sdvdrgite care au determinat luarea mdsurilor se

aduc la cunogtinld atit autoritdlii administraliei publice a comunei, c6t gi prefectului, in termen de cel
mult24 de ore, de cdtre organele care au dispus mdsurile respective.
(4) Pe intreaga durat6 a mandatului, alegii locali se consider6 in exerci;iul autorit[fii publice gi se

bucurd de proteclia prevdzutd de lege.
(5) De aceeagi proteclie prevdzutd la alin. (4) beneficiazd, gi membrii familiei alesului local - so!,
solie gi copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmSregte nemijlocit exercitarea de

presiuni asupra alesului local in leg[turd cu exercitarea mandatului s[u.
ART.67. Dreptul de iniliativl in promovarea actelor administrative
Alegii locali au dreptul de iniliativd in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.

ART.68. Indemnizatia
(l) Pentru participarea la gedin;ele consiliului
dreptul la o indemnizalie lunar6. Primarului si
participarea la gedinfe.
(2) Indemnizalia lunarl pentru consilierii locali care participd la gedinlele ordinare ori la gedinfele
extraordinare ale consiliului local, gi ale comisiilor de specialitate este in cuantum de p6nd la 10% din
indemnizalia lunard a primarului.
(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizalia lunard doar dacd participd la cel pulin o gedinld a
Consiliului Local gi o gedin!6 a comisiei de specialitate, pe lun6, desftgurate in condiliile legii.
(4) Plata indemnizaliilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueazd exclusiv din veniturile
secliunii de funclionare din bugetul comunei Piscu.
(5) Consilierilor locali li se aplici in mod corespunzdtor prevederile art. 45 alin. (2).
(6) Consiliul local poate hotdri diminuarea cuantumului indemnizaliei prevdzute la alin. (2) gi a cotei
in care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), in concordanld cu posibilit6lile de finanlare.
(7) Drepturile binegti cuvenite alegilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte
venituri, in condigiile legii.
(8) Consilierii locali care participd la gedinlele de consiliu local organizatein timpul programului de
lucru, se considerd invoili de drept, frrd" a le fi afectat salariul gi celelalte drepturi ce le revin, potrivit
legii, de la locul de muncd.
ART.69. Dreptul la concediu
Primarul gi viceprimarul au dreptul la concedii de odihn6, concedii medicale, concedii frrd platd,
precum gi la concedii pldtite in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.
ART.70 Concediul de odihni
(l) Durata concediului de odihnd anual pentru persoanele prevdzute la art. 69 este de 25 de zile
lucrdtoare.
(2) Planificarea concediului de odihnd al persoanelor prevdzute la art.69 se face de primarul comunei,
in luna decembrie a anului premerg6tor celui in care se efectueazd concediul,pebaza consultdrii cu
viceprimarul.
(3) Primarul gi viceprimarul comunei nu pot efectua concediul de odihnd simultan.
(4) In situalia in care mandatul persoanelor prevdzute la art. 69 incepe in timpul anului, durata
concediului de odihnl se stabilegte proporlional cu timpul efectiv lucrat sau cu timpul care va flr

lucrat in anul respectiv.

gi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au

viceprimarului nu li se acordd indemnizalie pentru



(5) Pentru perioada concediului de odihn6, primarul gi viceprimarul beneficiazdde o indemnizalie de

concediu ce reprezintd media zilnicd a indemnizaliei din luna/lunile in care este efectuat concediul,
multiplicat6 cu num[rul de zile de concediu de odihn6. Media zilnicd a indemnizaliei din luna/lunile
in care este efectuat concediul se calculeazd prin impdrlirea indemnizaliei aferente lunii/lunilor ?n

care este efectuat concediul la numdrul de zile lucr6toare din luna/lunile respectiv[/respective.
(6) Primarul ;i viceprimarul efectueazd concediul de odihnd in fiecare an.

(7) Concediul de odihn[ al persoanelor prevlzute la art. 69 poate fi tntrerupt in mod excepfional dacd
interesele colectivit[1ii locale impun prezenla acestora in localitate. in asemenea situalii, inlocuitorul
desemnat il ingtiinleazd de indatd pe primar, iar concediul de odihnd al acestuia se intrerupe. La
incetarea cauzelor care au determinat intreruperea concediului de odihn6, acesta este reluat, durata lui
prelungindu-se cu perioada cdt a fost intrerupt.
ART.71. AIte tipuri de concediu
(l) In afara concediului de odihn6, primarul gi viceprimarul au dreptul la concedii medicale, dovedite
cu certificat medical, concediu de maternitate, precum gi la alte concedii, in conformitate cu legislalia
in vigoare.
(2) Persoanele prevdzute la art. 69 beneficiazd de concediu ftrd, platd gi concediu pentru formare
profesionalS, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. republicatd, cu modificdrile ;i
completdrile ulterioare.
(3) Pentru evenimente familiale deosebite, persoanele prevdzute la art. 69 au dreptul, in afara
concediului anual de odihn6, lazile de concediu pl6tit dupd cum urmeaz6:
a) 5 zile pentru cdsdtoria celui in cauzd;
b) 3 zile pentru nagterea sau c[sdtoria unui copil;
c) 3 zilein caz de deces al sofului/soliei sau al unei rude sau afin de p6nd la gradul II inclusiv.
(4) Concediile frrd platd sau pentru evenimente familiale deosebite, precum gi durata acestora, in
cazul viceprimarului, se aprobd de cdtre primar.
ART.72 Transportul
Alegii 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 desfEgoard gedinla
consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.
ART.73. Formarea profesionall
(l) Alegii locali au dreptul la pregdtire, formare gi perfecfionare profesionald.
(2) Alegii locali beneficiazd de plata programelor de pregdtire, formare gi perfeclionare profesionalS
organizate in condiliile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, mas6, a
indemnizaliilor de delegare sau deplasare, dupd caz,in condigiile legii.
(3) Autoritdlile administratiei publice au obligafia sd prevadd in bugetul local sumele necesare
pentru programele de pregltire, formare gi perfeclionare profesionali organizate de Institutul
Nalional de Administralie sau alli furnizori de formare 9i perfeclionare profesionalS in decursul
mandatului, cheltuielile prevdzute la alin. (2) destinate alegilor locali, organizate la iniliativa ori in
interesul institugiei publice.
ART.74. Accesul la informalii
(l) Dreptul alegilor locali de a ayea acces la orice informalie de interes public nu poate fi ingridit.
(2) Autoritd;ile administraliei publice centrale gi locale, institufiile, serviciile publice, precum gi
persoanele juridice de drept privat sunt obligate sd asigure informarea corectd a alegilor locali,
potrivit competenlelor ce le revin, asupra treburilor publice gi asupra problemelor de interes local.
ART.75. Dreptul la asociere
Alegii locali se pot asocia liber in partide politice gi in alte forme de asociere, ?n condiliile legii.



II) Obligaliile alegilor locali

ART.76. Respectarea legii
(1) Alegii locali sunt obligali sd respecte Constitulia gi legile !6rii, precum gi sd se supund regulilor
de curtoazie ;i disciplind 9i si nu foloseascd in cuvdntul lor sau in relaliile cu cetdlenii expresii
inj urioase, ofensatoare ori calomnioase.
(2) Consilierii locali sunt obligali sE respecte regulamentul de organizare;i funclionare a consiliului
local.
ART.77. Participarea la lucririle consiliului local gi ale comisiilor de specialitate
Consilierii locali gi viceprimarul nu pot lipsi de la lucrdrile consiliului local sau ale comisiilor de

specialitate din care fac parte, cu exceplia situaliilor prevdzute in regulamentul de organizare gi

funclionare.
ART.78. Buna-credinta gi fidelitatea
Consilierii locali aflali in serviciul colectivitdgii locale, precum gi primarul, in calitatea lor de

reprezentanli legali ai unitdgii administrativ-teritoriale, au indatorirea de a participa, pe durata
mandatului, la exercitarea competenlelor autoritdlilor administraliei publice locale, din care fac parte
sau pe care le reprezintd, dupd caz, cu bund-credin!6 gi fidelitate fa!6 de lard ;i de colectivitatea care
i-a ales.

ART.79. Probitatea gi discretia profesionalS
Alegii locali sunt obligagi [a probitate gi discrelie profesionald.
ART.80. Cinstea gi corectitudinea
(l) in exercitarea mandatului, alegii locali sunt obligali sd dea dovadd de cinste 9i corectitudine; este
interzis alesului local sE ceard, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
(2) Alegii locali nu pot face uz gi nu se pot prevala de aceastd calitate in exercitarea unei activitAti de
interes personal.
ART.81. Dispozilii privind obligaliile de informare pentru alegii locali
(l) Alegii locali sunt obligafi ca, in exercitarea mandatului, sd organizeze periodic, cel pulin o datd pe

trimestru, intdlniri cu cetSlenii, sd acorde audienfe gi sd prezinte in consiliul local o informare privind
problemele ridicate la intdlnirea cu cetdlenii.
(2) Fiecare consilier local, precum gi viceprimarul sunt obligali s6 prezinte un raport anual de
activitate, care este ftcut public prin grija secretarului general al comunei.
(3) Primarul prezint[ anual, in fala Consiliului Local un raport privind starea economicd, sociald gi
de mediu a comunei Piscu.
(a) in urma efectudrii unor deplasdri in strdindtate pentru exercitarea unor atribulii stabilite prin lege,
alegii locali sunt obligali sd prezinte la prima gedin!6 ordinard a autorit5gii deliberative o informare
privind deplasdrile efectuate. Termenul maxim de prezentare a informirii este de 45 de zile de la data
incheierii deplasdrii.
(5) in cazul nerespectdrii prevederilor alin. (4), alegii locali suport[ cheltuielile deplasdrii.
ART.82. Transparenta activitilii
(1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al unitdlii administrativ-teritoriale
gi al aparatului de specialitate, sd pund la dispozilie consilierilor locali, la cererea acestora, in termen
de cel mult l0 zile lucrdtoare, informaliile necesare in vederea indeplinirii mandatului in condiliile
legii.
(2) Consilierii locali pot adresa intrebdri gi interpeldri primarului si viceprimarului;
(3) Rdspunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulS, imediat sau,
dacd nu este posibil, la urm[toarea gedin!6 a consiliului local.



(a) Cel irrterpelat are obligalia de a rdspunde in scris sau, dupl caz, oral p6na cel mai tArziu Ia

urmdtoarea gedinfa a consiliului local.

Sectiunea a-3-a
Incompatibilitllile alegilor locali gi conflictul de interese

ART.83.Regimul incompatibilitlfilor aplicabil alegilor locali
(l) Regimul incompatibilit6lilor aplicabil funcliei de primar gi viceprimar si consilier local dupd caz,

este cel prevdzut in cartea I titlul IV din Legea nr. 16l/2003, cu modific6rile gi completdrile
ulterioare.
(2) Constatarea gi sanclionarea stdrii de incompatibilitate gi a conflictului de interese pentru
persoanele care ocupd funcliile prevdzute la alin. (l) se fac in condigiile Legii nr. 17612010, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare, ale Codului administrativ Ei ale prezentului Regulament.
(3) Prin activitdli in domeniul didactic pe care primarul gi viceprimarul le pot desfbgura, in condigiile
legislaliei speciale privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenlei in exercitarea demnitdlilor
publice gi a funcliilor publice, se inleleg activitAlile didactice desfasurate de alesii locali care ocupa
functii didactice in institugiile de inv6!6mdnt de stat sau private autorizatelacreditate in condigiile legii
ori care au calitatea de formator, mentor sau persoan[-resursi in cadrul programelor de formare
profesionalI a adulgilor organizate in condigiile actelor normative din domeniul formdrii profesionale,
ori care au calitatea de specialist in comisiile de examinare sau de evaluator in comisiile de

evaluare/monitorizare in cadrul programelor de formare profesionald a adulgilor, organizate in
condigiile actelor normative din domeniul formdrii profesionale a adullilor.
ART.84. Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru alegii locali
(l) Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile prevdzute de cartea I titlul IV din Legea nr.
16112003, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, are obligalia s[ se abgind de la emiterea sau
participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la
incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:
a) so!, solie sau rude ori afini pdnd la gradul al ll-lea inclusiv;
b) orice persoanl fizicd sau juridicd fa!6 de care alesul localare calitatea de debitor al unei obligalii;
c) o societate la care deline calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la care obgine
venituri;
d) o altd autoritate din care face parte;
e) orice persoand fizicd sau juridicd, alta decdt autoritatea din care face parte, care a frcut o platd
cdtre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asocialie sau fundagie din care face parte.
(2) in exercitarea funcfiei, consilierul local aflat in una dintre situafiile prevdzute la alin. (l) are
obligafia sd anunle la inceputul gedinlei consiliului local interesul personal pe care il are la adoptarea
hotdrdrii respective, anun! care se consemneazd in mod obligatoriu in procesul-verbal al gedinlei.
(3) Ulterior anunldrii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in calcul pentru cvorumul
necesar adoptdrii hotdrdrii consiliului cu privire la care acesta gi-a anunlat interesul gi nu are drept de

vot la adoptarea acestei hotdrdri.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incdlcarea prevederilor
alin. (l) sunt lovite de nulitate absolutd in condigiile Leeii nr. 17612010, 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 disciplinari gi se sanclioneazil cu diminuarea indemnizaliei cu l0o% pe o
perioadd de maximum 6 luni.
ART.85 Declarafia de interese gi declaratia de avere
Alegii locali au obligalia sd intocmeascd, sE depuni gi sd actualizeze declaralii de avere gi declaralii
de interese in conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.
ART.86. Sancliuni pentru nedepunerea declaraliei de avere gi a declaratiei de interese
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraliei de avere gi de
interese previzute de lege atrage sancliunile prevdzute de Legea nr. 176/2010, cu modificlrile gi
completdrile ulterioare.

Sectiunea a-4-a
Rlspunderea alegilor locali

ART.87. Tipurile de rispundere a alegilor locali
Alegii locali rdspund, dupd caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele sdv6rgite in exercitarea
atribuliilor ce le revin, in condigiile legii gi ale codului administrativ
ART.88. Rispunderea consilierilor locali
(l) Consilierii locali rlspund in nume propriu, pentru activitatea desftguratd in exercitarea

mandatului, precum gi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte gi pentru hotdrdrile pe
care le-au votat.
(2) in procesul-verbal al gedinfei consiliului local se consemneazd rezultatul votului, iar, la cererea
consilierului local, se menlioneazd.in mod expres votul acestuia.
ART.89. Sancliunile disciplinare aplicabile consilierilor locali
(l) Pentru incdlcarea de cdtre consilierii locali a codului administrativ, a prevederilor legale
referitoare la conflictul de interese gi a prevederilor regulamentului de organizare gi funclionare a
consiliului Iocal consiliul local poate aplica urmdtoarele sancliuni disciplinare:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuv6ntului;
d) eliminarea din sala de gedinf6;
e) excluderea temporard de la lucrdrile consiliului gi ale comisiei de speci alitate;
f) diminuarea indemnizaliei lunare cu l0o/o pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizafiei lunare pentru una sau doud luni.
(2) Sancliunile prevdzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplicd de cdtre pregedintele de gedinfd, iar cele de la
alin. (l) lit. e)-g) de cdtre consiliul local, prin hot[rdre.
(3) Sancliunile prevdzute la alin. (l) lit. a)-e) sunt aplicabile gi viceprimarului.
(4) Pentru aplicarea sancliunilor prev6zute la alin. (l) lit. e), cazul se transmite comisiei de
specialitate care are in obiectul de activitate gi aspectele juridice, aceasta prezentdnd un raport
intocmit pe baza cercetdrilor efectuate, inclusiv a explicaliilor furnizate de cel in cauzd".

ART.90. Avertismentul
La prima abatere, pregedintele de gedinld atrage atenlia consilierului local in culpd gi il invitd sd
respecte regulamentul.



ART.91. Chemarea la ordine
(l) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul gi invitalia pre;edintelui de gedin!5 gi continud sI
se abatd de la regulament, precum gi cei care incalcd in mod grav, chiar pentru prima datd,
dispozigiile regulamentului sunt chemafi la ordine.
(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de ;edin!6.
(3) inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de cdtre pregedintele de gedin![ sd igi
retragd sau sA explice cuv6ntul ori expresiile care au generat incidentul gi care ar atrage aplicarea
sancliunii.
(4) Dacd expresia intrebuinlatd a fost retrasd ori dacd explicagiile date sunt apreciate de pregedintele

de gedin!6 ca satisfEcdtoare, sancliunea nu se mai aplic6.
ART.92. Retragerea cuvintului gi eliminarea din sall
In cazul in care, dupd chemareala ordine, un consilier local continud sd se abatd de la regulament,
pre;edintele de gedinld ii va retrage cuvdntul, acesta nemaiputdnd lua cuvdntul pe perioada

desfdgurdrii gedinlei consiliului. in situagia in care un consilier persistd s[ se abatd de la regulament,
pregedintele de ;edin!6 il va elimina din sald. Eliminarea din sal6 echivaleazd cu absenla nemotivatd
de la gedin!d.
ART.93. Excluderea temporar[ de la lucrErile consiliului gi ale comisiei de specialitate
(l) in cazul unor abateri grave, sdvdrgite 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 gi ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii este stabilitd de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte
juridice, in cel mult l0 zile de la sesizare.
(3) Excluderea temporar6 de la lucrdrile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate nu poate
dep6gi doud gedinge consecutive.
(4) Excluderea de la lucr[rile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate are drept consecinld
neacordarea indemnizaliei lunare
(5) in caz de opunere, interzicerea participdrii la gedinle se executd cu ajutorul personalului care
asigurd ordinea publicd localS.

ART.94. Aplicarea sanctiunilor
(l) Sancliunile prevdzute la art. 89 alin. (l) lit. e) gi I se aplicd prin hotdrdre adoptatd de consiliul
local, cu majoritatea absolutd.
(2) Pe perioada apliclrii sancliunilor prevdzute la art. 89 alin. (l) lit. e) gi f), consilierii locali in cauzd
nu vor fi socotili la cvorumul pentru gedin![.
(3) Pentru menlinerea ordinii in gedinlele comisiilor de specialitate, pregedinlii acestora au aceleagi

drepturi ca gi pregedintele de gedin!6. Acegtia pot aplica sancliunile prevdzute laart.89 alin. (l) lit.
a)-d).
(4) Sancliunile prevdzute la art. 89 alin. (l) se pot aplica in mod corespunzdtor si viceprimarului
pentru abaterile slvdrgite in calitatea lor de consilier local.
ART.95. Sancfiuni aplicabile viceprimarului
(1) Pentru abateri grave gi/sau repetate, sdvdrgite in exercitarea mandatului de viceprimar, persoanei
in cauzd i se pot aplica urmdtoarele sancliuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaliei cu 5-10% timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din funcfie.



(2) Sancliunile prevdzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplic6, prin hotdrdre a consiliului local la propunerea
motivatd a primarului. Motivele care justificd propunerea de sanclionare sunt aduse la cunogtinld
consilierilor locali cu cel pulin 5 zile inaintea gedinlei.
(3) in cazul sancliunilor prevdzute la alin. (l), hotdr6rea se adoptd prin vot secret cu majoritatea
calificatd de doud treimi din numdrul consilierilor locali in funcfie.
(4) Prin exceplie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancliunii prevlzute la alin. (1) lit. d) se face cu
respectarea prevederilor art. 44.
(5) impotriva sancliunilor previzute la alin. (1) lit. c) 9i d) persoana in cauzdse poate adresa instanlei
de contencios administrativ competente. Procedura prealabild nu este obligatorie.
(6) Aplicarea sancliunii prevdzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier
local, al viceprimarului.
ART.96. RIspu nderea aferent[ actelor ad ministrative
(l) Primarul, respectiv pre;edintele de gedinld al consiliului local, dupdcaz, prin semnare, investegte
cu formuld de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate in exercitarea
atribuliilor care ii revin potrivit legii.
(2) Aprecierea necesit6lii gi oportunitatea adoptdrii gi emiterii actelor administrative aparfine
exclusiv autoritdlilor deliberative, respectiv executive. intocmirea rapoartelor sau a altor documente
de fundamentare prevdzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate gi semnarea
documentelor de fundamentare angajeazd rdspunderea administrativd, civilS sau penalS, dupd, caz, a
semnatarilor, in cazul incdlcdrii legii, in raport cu atribuliile specifice.
ART.97. Contraventii gi sancliuni
(l) Constituie contravenlii la dispoziliile prezentei secfiuni, dac6 nu sunt slvdrgite in astfel de
condilii incdt sd fie considerate, potrivit legii penale, infracliuni:
a) nepunerea in aplicare, cu rea-credin!6, a hotdrdrilor consiliului local de cdtre primar;
b) neprezentarea, in termenul prevdzut de legislalia care reglementeaz[ finanlele publice locale, a
proiectului bugetului unit6;ii administrativ-teritoriale de cdtre primar, din culpa lui;
c) neprezentarea de cdtre alegii locali a rapoartelor prevdzute de lege, din culpa lor;
d) neluarea mdsurilor necesare, stabilite de lege, de cdtre primar in calitatea acestuia de reprezentant
al statului;
e) netransmiterea in termenul prevdzut la art.99 alin. (3) cdtre camera notarilor publici a sesizdrii
pentru deschiderea procedurii succesorale.
(2) Contravenliile prevdzute la alin. (l) se sanclioneazd cu amendd de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(3) Constatarea contravenliilor, instituirea mdsurilor de remediere, urmdrirea indeplinirii mdsurilor de
remediere gi aplicarea amenzilor se fac de c[tre prefect, in calitatea sa de autoritate public6,
reprezentant al Guvernului pe plan local, in condiliile legii.
(4) Dispoziliile prezentului articol se completeazd, in mod coresplnzdtor cu prevederile legislaliei
privind regimul juridic al contravenliilor.

CAP.7. ALTE DISPOZITII APLICABILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

Sectiunea 1. Secretarul general al unititii administrativ-teritoriale

ART.98. Dispozilii generale aplicabile secretarului general al unitEfii administrativ-teritoriale
(1) Fiecare unitate administrativ-teritoriald are un secretar general salarizat din bugetul local,
funclionar public de conducere, cu studii superioare juridice, administrative sau ;tiinge politice, ce
asigurd respectarea principiului legalit6lii in activitatea de emitere 9i adoptare a actelor



administrative, stabilitatea funcfiondrii aparatului de specialitate al primarului, continuitatea
conducerii gi realizarea legdturilor funclionale ?ntre compartimentele din cadrul acestora.
(2) Perioada in care persoana cu studii superioare juridice sau administrative sau gtiinle politice
ocup6 funclia publicd de secretar general al unit6lii administrativ-teritoriale constituie vechime in
specialitatea studiilor.
(3) Secretarul general al unitdgii administrativ-teritoriale nu poate fi so!, sofie sau rud6 pdnd la gradul
al ll-lea cu primarul sau cu viceprimarul, sub sancliunea eliberlrii din funcfie.
(4) Secretarul general al unitdlii administrativteritoriale nu poate fi membru al unui partid politic,
sub sancliunea destituirii din funcfie.
ART.99. Atribuliile secretarului general al unitllii administrativ-teritoriale
(l) Secretarul general al unitSlii administrativ-teritoriale indeplinegte, in condigiile legii, urmdtoarele
atribu!ii:
a) avizeazd proiectele de hotdrdri gi contrasemneazd pentru legalitate dispozi;iile primarului,
hotdrdrile consiliului local;

n b) particip6 la gedinlele consiliului local,I \ c) asigurd gestionarea procedurilor administrative privind relalia dintre consiliul local ;i primar,
precum gi intre acegtia gi prefect;
d) coordoneazd organizarea arhivei gi evidenla statisticd a hotdrdrilor consiliului local si a
dispozili ilor primarului,
e) asigurd transparenla gi comunicarea cdtre autoritdfile, institugiile publice gi persoanele interesate a
actelor prevdzute la lit. a);
f) asigurd procedurile de convocare a consiliului local, gi efectuarea lucrdrilor de secretariat,
comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al gedinlelor consiliului local gi redactarea
hotdrdrilor consi liului local ;

g) asigurd preg[tirea lucrdrilor supuse dezbaterii consiliului local gi comisiilor de specialitate ale
acestuia;
h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanlei Guvernului nr. 2612000 cu privire la
asocialii gi fundafii, aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legea nr.24612005, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare, actul constitutiv gi statutul asocialiilor de dezvoltare intercomunitard din care
face parte unitatea administrativ-teritoriald in cadrul cdreia funclioneazd;
i) poate propune primarului, ?nscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a gedinlelor ordinare

i ale consiliului local;
j) efectueazd, apelul nominal gi line evidenla participdrii la gedinlele consiliului local a consilierilor
locali;
k) numdrd voturile gi consemneazdrczultatul vot[rii, pe care il prezintd pregedintelui de gedin!6, sau,
dupd caz, inlocuitorului de drept al acestuia;
l) informeazd pregedintele de gedinf6, sau, dupd caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la
cvorumul ;i la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecirei hotdriri a consiliului local;
m) asigurd intocmirea dosarelor de gedinfd, legarea, numerotarea paginilor, semnarea 9i gtampilarea
acestora;
n) urmdregte ca la deliberarea gi adoptarea unor hot6rdri ale consiliului local sd nu ia parte consilierii
locali care se incadreaz[ in dispoziliile art. 84 alin. (2); informeazS pre;edintele de gedin!6, sau, dupd
caz, inlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situalii gi face cunoscute sancliunile
prevdzute de lege in asemenea cazuri;
o) certificd conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unitdlii administrativ-teritoriale;



p) alte atribulii prevdzute de lege sau insdrcindri date prin acte administrative de consiliul local si de
primar,dupd caz.
(2) Prin derogare de la prevederile art.2l alin. (2\ din Legea nr.27312006 privind finanlele publice
locale, cu modific5rile;i completlrile ulterioare, in situaliileprevdzutelaart.l4T alin. (1) gi (2) sau,
dupd caz, la art. 186 alin. (l) Si (2) din Codul administrativ, secretarul general al comunei
indeplinegte funclia de ordonator principal de credite pentru activitdlile curente.
(3) Secretarul general al comunei comunic6 o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale
camerei notarilor publici, precum gi oficiului de cadastru gi publicitate imobiliard, in a cdrei
circumscripfie teritoriald defunctul a avut ultimul domiciliu:
a) in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, in situalia in care decesul a survenit in
localitatea de domiciliu;
b) la data ludrii la cuno;tinfd, in situalia in care decesul a survenit pe raza altei unitdgi administrativ-
teritoriale;
c) la data primirii sesizlrii de la oficiul teritorial, in a cdrei razd de competenlI teritoriald se afld
imobilele defunclilor inscrigi in cdr,ti funciare infiinlate ca urmare a finalizdrii inregistr6rii
sistematice.
(4) Sesizare a prevdzutd, la alin. (3) cuprinde:
a) numele, prenumele gi codul numeric personal ale defunctului;
b) data decesului, in format zi,lund, an;
c) data nagterii, in format zi,lund, an;'
d) ultimul domiciliu al defunctului;
e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidenlele fiscale sau, dupd caz, in
registrul agricol;
f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume gi adresa la care se face citarea.
(5) Atribulia prevdzutd la alin. (3) poate fi delegatd cdtre una sau mai multe persoane care exercitd
atribulii delegate de ofiler de stare civil6, prin dispozilia primarului la propunerea secretarului
general al unitSlii administrativ-teritoriale.
(6) Primarul urmdregte indeplinirea acestei atribulii de cltre secretarul general al comunei respectiv
sau, dupd caz, de c6tre ofilerul de stare civild delegat, in condigiile alin. (5).
(7) Neindeplinirea atribuliei prevdzute la alin. (3) atrage sanclionarea disciplinard gi contravenlionald
a persoanei responsabile.

Sectiunea a-2-a
Administratorul public

ART.I00.Atributiile, numirea gi eliberarea din funcfie a administratorului public
(l) La nivelul comunei Piscu, primarul poate propune consiliului local, infiinlarea funcliei de
conducere de administrator public, in limita numdrului maxim de posturi aprobate.
(2) Persoanele care pot ocupa funclia de administrator public, de regul6, trebuie sd fi absolvit studii
superioare economice, administrative, tehnice sau juridice.
(3) Numirea in funclie a administratorului public se face prin dispozi;ia primarului care are ca anexd
un contract de management cu respectarea cerinlelor specifice prev[zute la art. 543 din Codul
administrativ.
(4) Contractul de management se incheie intre primar gi administratorul public pe duratd determinatd.
Durata contractului de management al administratorului public nu poate depSgi durata mandatului
primarului, in timpulcdruia a fost numit.



(5) in baza contractului de management, administratorul public poate indeplini atribulii de
coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes
local,
6) Primarul poate delega cdtre administratorul public, in condigiile legii, calitatea de ordonator
principal de credite.
(7) Se excepteazd funclia de administrator public de la incadrarea in procentul de 12% alocat
funcliilor de conducere prevdzut la aft. 391 din Codul administrativ.
(8) Eliberarea din funclie a administratorului public se face prin dispozilia primarului gi intervine in
urm[toarele situaqii:
a) in situagia in care durata contractului de management a expirat;
b) ca urmare a condamndrii definitive pentru una dintre infracliunile prevdzute la art. 542 alin. (l) lit.
f; din Codul administrativ;
c) in situalia tn care administratorul public nu igi indeplinegte obligaliile stabilite in sarcina sa prin
contractul de management;

n d) in alte situagii prevdzute de lege.
' \ ART.l0l.Regimul juridic al incompatibilit[[ilor gi conflictelor de interese aplicabil

administratorului public
Administratorul public are obligalia sd intocmeascd declaralii de avere gi declaralii de interese gi s5
le depund in condigiile Legii nr. 17612010, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Sectiunea a-3-a
Iniliativa cetileneascl gi adunirile cet[]enegti

ART.I02. Iniliativa cetlleneascl
(1) Cetdlenii pot propune consiliilor locale pe a cdror razd teritorialE domiciliazd, spre dezbatere gi
adoptare, proiecte de hot[r6ri.
(2) Promovarea unui proiect de hot[r6re se poate face de unul sau de mai mulpi cetdleni cu drept de
vot, dac[ acesta este suslinut prin semndturi de cel pulin 5Yo din populalia cu drept de vot inscrisd in
Registrul electoral cu domiciliul sau regedinla in comuna Piscu.
(3) Iniliatorii depun la secretarul general al comunei forma propusl pentru proiectul de hotdrdre.

n Proiectul se afigeaz6 spre informare publicd prin grija secretarului general al comunei.

, , (4) Inigiatorii asigurl intocmirea listelor de suslindtori pe formulare puse la dispozigie de secretarul
general al unitdgi i admin i strativ-teritoriale.
(5) Listele de suslindtori cuprind numele, prenumele gi domiciliul, seria gi numdrul actului de
identitate gi semndturile suslindtorilor.
(6) Listele de suslindtori pot fi semnate numai de cet[fenii cu drept de vot inscrigi in Registrul
electoral cu regedinla in comuna Piscu.
(| DupA depunerea documentaliei gi verificarea acesteia de cdtre secretarul general al comunei,
proiectul de hotdrdre urmeazd, procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.
ART.103. Adu nirile cetllenegti
(1) Cetdlenii comunei pot fi consultali ;i prin adundri cetdlenegti organizate pe cartiere sau strdzi.
(2) Convocarea gi organizarca adundrilor cetdlenegti se fac de cdtre primar, la inigiativa acestuia ori a
unei treimi din numdrul consilierilor in funclie.
(3) Convocarea adun[rii cetdlenegti se face prin aducerea la cunogtinld publicd a scopului, datei gi a
locului unde urmeaz6 sd se desfdsoare aceasta.



(4) Adunarea cetdleneascd este valabil constituitd ?n prezenta majoritdlii cetdlenilor cu drept de vot gi

adoptd propuneri cu majoritatea celor prezenfi.
(5) Propunerile se consemneazi intr-un proces-verbal gi se inainteazd primarului, care le supune
dezbaterii consiliului local in prima gedinfd, in vederea stabilirii modalit6lilor concrete de realizare gi

de finanfare, dac[ este cazul.
(6) Solulia adoptatd de consiliul local se aduce la cunogtinlE publicd prin grija secretarului general al
un it6li i administrativ-teritoriale.

Sectiunea a 4-a
TRANSPARENTA DECIZIONALA

ART.104. in vederea asigurdrii transparen{ei decizionale, actele normative care au
aplicabilitate generali vor fi elaborate respect6nd urmdtoarele principii:
a)informarea in prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmeazd
sd fie dezbdtute, precum gi asupra proiectelor de acte normative;
b) Consultarea cetdfenilor gi asocia(iilor legal constituite in procesul de elaborare a proiectelor de acte
Normative;

- participarea activd a cetdjenilor la luarea deciziilor administrative gi in procesul de elaborare
a proiectelor de acte normative cu respectarea urmdtoarelor reguli:

- qedin[ele consiliului local sunt publice in condiliile legii;
- dezbaterile vor fi consemnate qi fEcute publice;

- minutele acestor gedinfe vor fi inregistrate, arhivate gi fEcute publice , in condi{iile
legii.

ART.105. Proiectele de acte normative vor fi supuse urmdtorului procedeu de elaborare:
a) Consiliul local are obligafia de a publica un anun{ referitor la aceastd ac{iune in site-ul

propriu, prin afigare la sediu, prin transmitere cdtre mass-media centrald sau localS, dup[
caz;

b) Proiectele de acte normative vor fi transmise persoanelor ce au depus o cerere pentru
primirea acestor informatii;

c) Anunful referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi frcut cu cel pu]in 30 de
zile inainte de supunerea spre analizd, avizarc qi adoptare de cdtre Consiliul Local.

d) Anuntul va ayeaurmdtorul cuprins:

- nota de fundamentare;

- referat de aprobare privind necesitatea adopt[rii actului normativ;
- textul complet al proiectului actului respectiv;
- termenul limitd qi modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri,

sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. Termenul
vaavea o perioad[ de cel pu{in l0 zile pentru a primi in scris propunerile, sugestiile
sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice;

e) Proiectul de act normativ se transmite spre analizS Consiliului Local numai dupd definitivarea
pe baza observa(i i lor gi propuneri I or formulate.

0 Consiliul Local va decide organizarea unei ?ntdlniri in care sI se dezbatd public proiectul de
act normativ, la cererea scrisl a unei asocia(ii legal constituitS sau altl autoritate public6.
Aceasta se va desfrgura in cel mult l0 zile de la publicarea datei gi locului unde urmeaz[ s[
fie organizatd".



g) Prin grija primarului se va desemna o persoand din cadrul instituliei, responsabild pentru
relafia cu societatea civi16, care sd primeascd propunerile, sugestiile qi opiniile persoanelor
interesate cu privire la proiectul de cat normativ propus. Aceeagi persoand se va ingriji de

difuzarea anunfurilor qi invitarea speciald a unor persoane la qedin{a public6.
ART.107. Participarea la procesul de luare a deciziilor in gedin{ele publice a persoanelor interesate
se facein urmitoarele condilii:

a) Anunful privind gedin{a publica se afiqeazd la sediul Consiliului Local gi se transmite la mass-
media cu cel pu(in 3 zile inainte de desfEqurare.

b) Anunlul va con[ine data, ora gi locul de desflgurare a gedin{ei publice, ordinea de zi gi va fi
adus la cunogtin[a cetdlenilor, asocialiilor ce au prezentat sugestii qi propuneri in scris, cu
valoare de recomandare.

c) Punctele de vedere exprimate in cadrul gedin[elor publice de c6tre invitali qi persoane care
participd din proprie inifiativd au valoare de recomandare in adoptarea hotdr6rilor.

d) Anual Consiliul Local va intocmi gi face public un raport privind transparenfa decizionald.
e) Persoanele care asistd Ia qedin{ele publice, invitate sau din proprie inifiativd, trebuie sd

respecte regulamentul de organizare qi func{ionare al Consiliului Local, in caz de incdlcare a

acestuia pregedintele de gedinld va dispune avertizarea qi, in ultima instan{6, evacuarea
acestora.

CAP.8. DISPOZITII FINALE

ART.lOS.incdlcarea de cdtre consilieri a obliga{iilor ce le revin in exercitarea mandatului constituie
abatere gi se sanc[ioneazd potrivit legii statutului alegilor locali gi prezentului Regulament de
Or ganizar e qi Func{ionare.

ART.109 Primarul, viceprimarul, secretarul general al comunei gi aparatul de specialitate al
primarului constituie o structuri funcfionald cu activitate permanentS, denumitd Primdria comunei
Piscu, care duce la indeplinire hotlrdrile consiliului local gi dispozitriile primarului, solutiondnd
problemele curente ale colectivitalii locale.
ART.I10 Prevederile prezentului Regulament se completeazdcu dispoziliile legale in materie gi va
putea fi modificat ori de cdte ori este nevoie.

Preqedinte de;edin{I,
Dinu Mihail

Contrasemnat,
Secretar general al comunei,

Sllceanu Gica
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