
 
 

 

 
ROMANIA 

Jude�ulNeam� 
CONSILIUL LOCAL AL 

ORASULUI TÂRGU-NEAM� 
 

HOT�RÂREA 

 
 

 
nr. 98  din 22 aprilie 2021 

privind aprobarea Regulamentului de organizare �i func�ionare  
al Consiliului local al ora�ului Târgu-Neam� 

 
������������Consiliul Local al ora�ului Târgu-Neam�, jude�ul Neam� ; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
• art. 120 �i art. 121 alin. (1) �i (2) din Constitu�ia României, republicat�; 
• art. 8 �i 9 din Carta european� a autonomiei locale, adoptat� la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificat� prin Legea nr. 199/1997; 
• art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat�, cu modific�rile 

ulterioare; 
• art. 6 din Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparen�a decizional� în administra�ia 

public�; 
• art. 5, lit. j), art. 6-13, art. 129, alin. (2), lit. a)�i alin. (3), lit. a) �i  art. 632  din Ordonan�a 

de Urgen�� a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
•  Ordinul Ministerului dezvolt�rii, lucr�rilor publice �i administra�iei pentru aprobarea 

modelului orientativ al statutului unit��ii administrativ - teritoriale, precum �i a modelului 
orientativ al regulamentului de organizare �i func�ionare a consiliului local nr. 25/2021.  

Luând în considerare:  
- Referatul de aprobare al ini�iatorului nr.5018 /14.04.2021;  
- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, înregistrat sub nr.5020/14.04.2021; 
Având în vedere Avizul  Comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local al 

ora�ului Târgu-Neam�, jude�ul Neam�; 
În baza art. 139 alin. (1) �i cele al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, 

�������������	��	���
	�������	
����	���

	������������������������ 

Art.1. Se aprob� Regulamentul de Organizare �i Func�ionare a Consiliului Local al ora�ului 
Târgu-Neam�, jude�ul Neam�, anex� la prezenta hot�râre [i parte integrant� a sa.   
Art.2. Începând cu data prezentei î�i înceteaz� aplicabilitatea Hot�rârea Consiliului Local nr. 
207/2020. 
Art.3. Prezenta hotarare se comunic�, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
general al unit��ii administrativ-teritoriale, în termenul prevazut de lege, primarului 
ora�ului Targu Neamt, prefectului jude�ului Neam�, se depune în format electronic la 
pagina de internet www.primariatarguneamt.ro, în subeticheta “CONSILIUL LOCAL – 
Hot�râri ale Consiliului Local”. 
 
PRE�EDINTE DE �EDIN��                                             CONTRASEMNEAZ� 
Dron Vasile            SECRETARUL GENERAL UAT,                            

C.j. Isabela Sabin 
CARTU� CARE SE COMPLETEAZ� ANTERIOR ATEST�RII AUTENTICIT��II HOT�RÂRII 

 
PROCEDURA DE VOT 
UTILIZAT�: 

����DESCHIS ���� �SECRET 
 

�� 
  

��



prinridicareamâinii� 
 

prinapelnominal�� 

Hot�râre cu caracternormativ�DA/NU � da Hot�râre cu caracter individual   �DA/NU� nu 
0.a. 

Hot�râre care se 
adopt� cu votul: 

a dou�treimi din num�rul consilierilor locali în func�ie�DA/NU  Se 
înscriunum�rul de 
voturideterminat 
Potrivitmajorit��ii
necesare: 

0 

0.b. Majorit��iiconsilierilorlocaliînfunc�ie�DA/NU  da 10 

0.c. Majorit��iiconsilierilorlocaliprezen�i�DA/NU   
0 

1. Num�rul consilierilor locali potrivitlegii 19 
2. Num�rul consilierilor locali în func�ie (rând 2� rând 1 �irând 2=rând 5+6+7+8+9+10) 19 
3. Num�rul minim al consilierilor locali prezen�i la �edin�� pentru ca aceasta s� se def��oare legal (rând 2 � rând 4) 10 
4. Num�rul consilierilorlocaliprezen�i la �edin�� (rând 4 � rând 3 �irând 4 = rând 5+6+7+10) 19 
5. Num�rul voturilor „PENTRU” (rând 5 � rând 0) 19 
6. Num�rul voturilor „CONTRA” (rând 6 � rând 0) 

Voturile „AB	INERE” se contabilizeaz� la voturile „CONTRA” 
0 

7. Num�rul voturilor „AB	INERE” (rând 7 � rând 0) 0 
8. Num�rul consilierilor locali absenti motivat 0 
9. Num�rul consilierilor locali absen�i nemotivat 0 

10. Num�rul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare �i la adoptarea hot�rârii deoarece, fie personal, fie prinso�, so�ie, 
afinisau rude pân� la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supus� dezbaterii consiliului local, 
respectiv:� 

0 

�  
NOTA: 1. În num�rul consilierilor locali este inclus �i viceprimarul ora�ului, dup� cum num�rul voturilor cuprinde �i votula cestuia. 
2.dac� la rândul 10 nu estenici un consilier local în aceast� situa�ie se trece „zero”iar pe rândul corespunzator nominaliz�rii consilierilor locali 
respectivi, se men�ioneaz� „nu estecazul”. 
* Semn�tura secretarului ora�ului sau, numaii în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de specialitate al 
primarului ora�ului c�ruia i s-a stabilit ca atribu�ie efectuarea acestor proceduri. 

� 

DUP� SEMN�TURA PRE�EDINTELUI DE �EDIN�� �I CEA A SECRETARIATULUI ORA�ULUI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPT�RII HOT�RÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORA�ULUI Nr. 98din 
22.04.2021 

Nr. 
crt. 

OPERA	IUNI EFECTUATE 
Data 

ZZ/LL/AN 
Semn�tura persoanei responsabile s� efectueze procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hot�rârii1) 22.04.2021  
2 Comunicarea c�tre Primar2)     .04.2021  
3 Comunicarea c�tre prefectul jude�ului3)     .04.2021  
4 Aducerea la cuno�tin�� public�4+5)   
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4+5) 
  

6 Hot�rârea devine obligatorie6)�i produce efecte 
juridice7) 

  

Extrase din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
1)Art.139alin(1) În exercitarea atribu�iilor ce îi revin, consiliul local adopt� hot�râri, cu majoritate absolut� sau simpl�, dup� caz. 
2) art 197 alin(2) Hot�rârile consiliului local se comunic� primarului 
3) art.197alin(1) Secretarul general al unit��ii/subdiviziuniiadministrativ-teritorialecomunic� actele administrative prev�zute la art. 196 alin. (1) 
prefectului în cel mult 10 zile lucr�toare de la data adopt�rii, respective emiterii. 
4) art 197 alin(4) Hot�rârile �i dispozi�iile se aduc la cuno�tin�a public� �i se comunic�, în condi�iile legii, prin grija secretarului general al 
unit��ii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 
5) art.199alin(1) Comunicarea hot�rârilor cu caracter individual c�tre persoanele c�rora li se adreseaz� se face încelmult 5 zile de la data 
comunic�rii oficiale c�tre prefect 
6)art.198alin(1) Hot�rârile cu caracter normative devin obligatorii de la data aducerii lor la cuno�tin�� public�. 
7)art199 alin (2)Hot�rârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunic�rii c�tre persoanele c�rora li se adreseaza 
 

��
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Anex� la proiect ROF Consiliu local/2021 
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CAPITOLUL I. Dispozi�ii generale 
Art.1.Obiectul de reglementare 
(1) Prezentul regulament de organizare �i func�ionare a Consiliului Local al ora�ului 

Târgu-Neam� are ca obiect stabilirea condi�iilor de exercitare a mandatului de c�tre consilierii 
locali, a drepturilor, obliga�iilor �i r�spunderilor ce le revin în baza mandatului încredin�at. 

(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret �i liber exprimat de 
c�tre cet��enii cu drept de vot ai ora�ului Târgu-Neam�potrivit legii pentru alegerea 
autorit��ilor administra�iei publice locale. 

(3) Participarea consilierilor locali la activitatea consiliului local are caracter public �i 
legitim, fiind în acord cu interesele generale ale locuitorilor ora�ului Târgu-Neam�. 

Art.2. Defini�ii generale 
În sensul prezentului regulament de organizare �i func�ionare, termenii �i expresiile de 

mai jos au urm�toarele semnifica�ii: 
a) ale�ii locali - primarul, viceprimarul, consilierii locali ai ora�ului Târgu-Neam�, 

jude�ul Neam�; 
b)aparatul de specialitate al primarului- totalitatea compartimentelor func�ionale, f�r� 

personalitate juridic�, de la nivelul unit��ii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, precum �i 
secretarul general al unit��ii/subdiviziunii administrativ - teritoriale; primarul, consilierii 
personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul public 
nu fac parte din aparatul de specialitate; 

c) asocia�iile de dezvoltare intercomunitar� - structurile de cooperare cu personalitate 
juridic�, de drept privat �i de utilitate public�, înfiin�ate, în condi�iile legii, de ora�ul Târgu-
Neam�pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional 
ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice; 

d) autoritatea deliberativ� - Consiliul Local al ora�ului Târgu-Neam�, jude�ul Neam�; 
e) autoritatea executiv� – primarul ora�ului Târgu-Neam�, jude�ul Neam�;  
f) colectivitatea local� - totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul în ora�ul Târgu-

Neam�; 
g) cvorumul - num�rul minim de membri prev�zut de lege pentru întrunirea valabil� a 

consiliului local; 
h) hot�râre - act administrativ adoptat de Consiliul Local al ora�ului Târgu-Neam�, 

jude�ul Neam�; 
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i) majoritatea - num�rul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ colegial 
pentru adoptarea unui act administrativ, stabilit în condi�iile legii; 

j) majoritatea absolut� - primul num�r natural strict mai mare decât jum�tate din totalul 
membrilor în func�ie ai consiliului local; În cazul Consiliului Local al ora�ului Târgu-Neam� 
num�rul este 10.  

k) majoritatea calificat� - primul num�r natural care este mai mare decât valoarea 
numeric� rezultat� în urma aplic�rii frac�iei/procentului stabilite/stabilit prin lege sau 
regulament la totalul membrilor consiliului local stabilit în condi�iile legii; În acest caz 
num�rul este 13. 

l) majoritatea simpl� - primul num�r natural mai mare decât jum�tate din totalul 
membrilor prezen�i la o �edin�� a consiliului local, cu condi�ia îndeplinirii cvorumului; 

m) organigrama - structur� unitar�, redat� sub forma unei diagrame logice, prin care se 
sistematizeaz� �i se concentreaz� modul de organizare a tuturor resurselor umane de la 
nivelul unei autorit��i sau institu�ii publice, dup� caz, redând schematic detaliile cu privire la 
raporturile ierarhice de subordonare/ supraordonare, precum �i raporturile de colaborare; 

n) Prim�ria ora�ului Târgu-Neam� structur� func�ional� f�r� personalitate juridic� �i 
f�r� capacitate procesual�, cu activitate permanent�, care duce la îndeplinire hot�rârile 
autorit��ii deliberative �i dispozi�iile autorit��ii executive, solu�ionând problemele curente ale 
colectivit��ii locale, constituit� din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii 
primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului �i aparatul de specialitate al 
primarului; 

o) secretarul general - secretarul general al ora�ului Târgu-Neam�, jude�ul Neam� 

CAPITOLUL II. Constituirea consiliului local 
Art. 3. Structura consiliului local al ora�ului Târgu-Neam� jude�ul Neam� 
(1) Consiliul Local al ora�ului Târgu-Neam� jude�ul Neam�are, conform legii, un num�r 

de 19 consilieri locali. 
(2) Sediul Consiliului Local al al ora�ului Târgu-Neam� jude�ul Neam�este la adresa: B-

dul �tefan cel Mare, nr. 62, Târgu-Neam�, jude�ul Neam�. 
Art.4. Constituirea consiliului local 
(1) Consiliul local al al ora�ului Târgu-Neam�se constituie în cel mult 60 de zile de la 

data desf��ur�rii alegerilor autorit��ilor administra�iei publice locale. Anterior constituirii 
consiliului local, mandatele consilierilor locali declara�i ale�i sunt validate în condi�iile 
prev�zute la art. 114 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

(2) Dup� validarea mandatelor de consilier local este organizat� o �edin�� privind 
ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jur�mântul. 

Art.5. Validarea mandatului de consilier local �i depunerea jur�mântului 
(1) Procedura de validare a consilierilor locali declara�i ale�i sau, dup� caz, a 

suplean�ilor în cadrul procedurii de constituire a consiliului local se realizeaz� potrivit 
prevederilor art. 114 - 117, respectiv art. 119, 121 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
57/2019, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

(2) Consilierii locali valida�i depun jur�mântul în cadrul �edin�elor de constituire a 
consiliului local sau în cadrul �edin�elor consiliului local ulterioare, dup� caz. 

Art.6. Declararea consiliului local alora�ului Târgu-Neam�, jude�ul Neam�a legal 
constituit 

(1) Consiliul local este legal constituit dac� num�rul consilierilor locali care au depus 
jur�mântul în condi�iile art. 116 alin. (5) - (7) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
57/2019, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, este mai mare decât primul num�r natural 
strict mai mare decât jum�tate din num�rul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 
112 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 
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(2) Data constituirii consiliului local este considerat� data desf��ur�rii primei �edin�e 
privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dup� caz. 

(3) În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condi�iile alin. (2), 
prefectul jude�ului, emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condi�iilor legale de 
constituire a consiliului local, care se comunic� secretarului general �i se aduce la cuno�tin�� 
public�. 

(4) În situa�ia în care consiliul local nu este legal constituit în condi�iile alin. (1), în 
termen de 3 zile de la împlinirea termenului prev�zut la art. 116 alin. (6) din Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, prefectul emite 
un ordin privind constatarea neîndeplinirii condi�iilor legale de constituire a consiliului local, 
în care se men�ioneaz� motivele neconstituirii acestuia. 

(5) Ordinul prefectului prev�zut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dac� este cazul, 
�i situa�iile în care este necesar� validarea mandatelor suplean�ilor. Ordinul prefectului care 
cuprinde situa�iile în care este necesar� validarea mandatelor suplean�ilor se comunic� 
judec�toriei în a c�rei raz� teritorial� se afl� circumscrip�ia electoral� pentru care au avut loc 
alegeri, partidelor politice �i organiza�iilor cet��enilor apar�inând minorit��ilor na�ionale care 
au propus candida�i �i secretarului general. 

Art.7. Organizarea alegerilor par�iale 
(1) În situa�ia în care consiliul local nu a fost constituit în condi�iile art. 6, sunt 

organizate alegeri par�iale de completare în condi�iile legii privind alegerea autorit��ilor 
administra�iei publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 
116 alin. (10) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

(2) Alegerile prev�zute la alin. (1) se organizeaz� în termen de 90 de zile de la emiterea 
ordinului prefectului prev�zut la art. 6 alin. (4), în condi�iile legii privind alegerea 
autorit��ilor administra�iei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se 
face de c�tre Guvern, la propunerea autorit��ilor cu atribu�ii în organizarea alegerilor locale 
pe baza solicit�rii prefectului. 

Art.8. Validarea mandatelor suplean�ilor pe durata mandatului consiliului local 
(1) În caz de vacan�� a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului 

local, mandatele suplean�ilor sunt validate în termen de 10 zile de la data încet�rii mandatului 
consilierului local, în condi�iile art. 55, de c�tre judec�toria în a c�rei raz� teritorial� se afl� 
circumscrip�ia electoral� pentru care au avut loc alegeri în procedur� necontencioas�, prin 
încheiere pronun�at� în camera de consiliu, f�r� a fi aplicabil� procedura de regularizare a 
cererii. Validarea mandatelor suplean�ilor se realizeaz� cu respectarea prevederilor art. 114 
alin. (2) �i art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) �i (3) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
57/2019, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. Suplean�ii au obliga�ia transmiterii c�tre 
secretarul general a documentelor doveditoare prev�zute la art. 114 alin. (2) lit. a) - d) din 
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, cu 
cel pu�in 5 zile înainte de împlinirea termenului de 10 zile. Dispozi�iile art. 114 alin. (4) - (7) 
din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se aplic� în mod corespunz�tor. 

(2) Consilierul local al c�rui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local 
depune jur�mântul în fa�a consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul 
general l-a informat cu privire la validarea mandatului s�u. 

(3) Consilierul local declarat ales al c�rui mandat a fost invalidat de judec�toria 
competent�, în prim� instan��, dar care a fost validat prin hot�rârea tribunalului, depune 
jur�mântul în fa�a consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicat� 
hot�rârea tribunalului. 

(4) Consiliul local se convoac� în condi�iile art. 22 alin. (1) pentru respectarea 
termenului prev�zut la alin. (2) sau (3), dup� caz. 

(5) Consilierul local al c�rui mandat a fost validat în condi�iile alin. (2) sau (3) care nu 
depune jur�mântul în termenul de 15 zile ori care refuz� s� depun� jur�mântul este considerat 
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demisionat de drept, cu excep�ia cazului în care se afl� în una dintre situa�iile prev�zute la art. 
116 alin. (8) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

(6) În cazul în care consilierul local al c�rui mandat a fost validat în condi�iile alin. (2) 
sau (3) se afl�, pe perioada celor 15 zile prev�zute de aceste alineate, în una dintre situa�iile 
prev�zute la art. 116 alin. (8) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, termenul pentru depunerea jur�mântului se 
prelunge�te pân� la încetarea acestei situa�ii. 

CAPITOLUL III. Organizarea consiliului local 
SEC�IUNEA 1. Pre�edintele de �edin�� 

Art.9. Pre�edintele de �edin�� 
(1) Dup� declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii s�i, în prima 

�edin�� de dup� ceremonia de constituire, un pre�edinte de �edin��, pe o perioad� de cel mult 
3 luni, care conduce �edin�ele consiliului �i semneaz� hot�rârile adoptate de acesta. 
Pre�edintele de �edin�� se alege prin vot deschis cu majoritate simpl�, prev�zut� la art. 2, lit. 
,,l”. 

(2) Alegerea pre�edintelui de �edin�� se va realiza, în prima �edin��(de orice tip) ce va 
avea loc dup� �edin�a privind ceremonia de constituire a consiliului local, dup� declararea ca 
legal constituit a consiliului. 

(3) Durata mandatului pre�edintelui de �edin�� este de maxim 3 luni. 
(4) Consilierul local ales în condi�iile alin. (1) poate fi schimbat din func�ie, la ini�iativa 

a cel pu�in unei treimi din num�rul consilierilor locali în func�ie, prin hot�râre adoptat� cu 
majoritate absolut�. 

(5) În cazul în care pre�edintele de �edin�� lipse�te, la propunerea consilierilor locali, 
din rândul acestora este ales un alt pre�edinte de �edin��, prin hot�râre adoptat� cu majoritate 
simpl�, care conduce �edin�a respectiv�. Acesta exercit� pentru aceast� �edin�� atribu�iile 
prev�zute de lege pentru pre�edintele de �edin��. 

Art.10. Atribu�iile pre�edintelui de �edin�� 
Pre�edintele de �edin�� exercit� urm�toarele atribu�ii principale: 
a) conduce �edin�ele consiliului local; 
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hot�râri �i anun�� rezultatul vot�rii, 

cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotriv� �i a ab�inerilor num�rate �i eviden�iate de 
secretarul general în procesul - verbal al �edin�ei; 

c) semneaz� procesul - verbal al �edin�ei; 
d) asigur� men�inerea ordinii, în condi�iile regulamentului de organizare �i func�ionare 

a consiliului local; 
e) supune votului consilierilor locali orice problem� care intr� în competen�a de 

solu�ionare a consiliului local; 
f) aplic�, dac� este cazul, sanc�iunile prev�zute la art. 72 alin. (1) sau propune 

consiliului aplicarea unor asemenea sanc�iuni, dup� caz; 
g) semneaz� procesul - verbal de numerotare �i sigilare a documentelor care au fost 

dezb�tute în �edin��; 
h) îndepline�te alte atribu�ii prev�zute de lege, de regulamentul de organizare �i 

func�ionare a consiliului local sau alte îns�rcin�ri date de c�tre consiliul local. 
SEC�IUNEA a 2 – a. Viceprimarul ora�ului Târgu-Neam�, jude�ul Neam� 

Art.11. Rolul, numirea �i eliberarea din func�ie a viceprimarului 
(1) Viceprimarul este subordonat primarului �i, în situa�iile prev�zute de lege, 

înlocuitorul de drept al acestuia, situa�ie în care exercit�, în numele primarului, atribu�iile ce 
îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribu�iile sale viceprimarului. 

(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolut�, din rândul membrilor 
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali. 
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(3) Exercitarea votului se face pe baz� de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se 
realizeaz� prin hot�râre a consiliului local. 

(4) Eliberarea din func�ie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hot�râre 
adoptat�, prin vot secret, cu majoritatea a dou� treimi din num�rul consilierilor în func�ie, la 
propunerea temeinic motivat� a primarului, sau a unei treimi din num�rul consilierilor locali 
în func�ie. Eliberarea din func�ie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale 
mandatului consiliului local. 

(5) La deliberarea �i adoptarea hot�rârilor care privesc alegerea sau eliberarea din 
func�ie a viceprimarului particip� �i voteaz� consilierul local care candideaz� la func�ia de 
viceprimar, respectiv viceprimarul în func�ie a c�rui schimbare se propune. 

(6) Pe durata exercit�rii mandatului, viceprimarul î�i p�streaz� statutul de consilier 
local, f�r� a beneficia de indemniza�ia aferent� acestui statut, fiindu-i aplicabile 
incompatibilit��ile specifice func�iei de viceprimar prev�zute de cartea I titlul IV din Legea 
nr. 161/2003 privind unele m�suri pentru asigurarea transparen�ei în exercitarea demnit��ilor 
publice, a func�iilor publice �i în mediul de afaceri, prevenirea �i sanc�ionarea corup�iei, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

(7) Durata mandatului viceprimarului este egal� cu durata mandatului consiliului local. 
În cazul în care mandatul consiliului local înceteaz� sau înceteaz� calitatea de consilier local, 
înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, înceteaz� de drept �i mandatul viceprimarului, 
f�r� vreo alt� formalitate. 

(8) Viceprimarul ora�ului Târgu-Neam� jude�ul Neam�, poate înfiin�a, în limita 
num�rului maxim de posturi aprobate, cabinetul viceprimarului, în condi�iile prev�zute de 
partea a VI - a titlul III capitolul II din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Art.12. Exercitarea temporar� a atribu�iilor primarului de c�tre viceprimar 
(1) În caz de vacan�� a func�iei de primar, în caz de suspendare din func�ie a acestuia, 

precum �i în situa�iile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribu�iile ce îi sunt 
conferite prin Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, sunt exercitate de drept de viceprimar cu respectarea drepturilor �i obliga�iilor 
corespunz�toare func�iei. Pe perioada exercit�rii de drept a atribu�iilor de primar, 
viceprimarul î�i p�streaz� dreptul de vot în cadrul consiliului local �i prime�te o indemniza�ie 
lunar� unic� egal� cu cea a func�iei de primar. 

(2) Consiliul local poate hot�rî înlocuirea viceprimarului care exercit� primul calitatea 
de înlocuitor de drept al primarului, ales în condi�iile art. 11 alin. (4). 

(3) În situa�ia prev�zut� la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hot�râre, din 
rândul membrilor s�i, un consilier local care îndepline�te temporar atribu�iile viceprimarului, 
cu respectarea drepturilor �i obliga�iilor corespunz�toare func�iei. Pe perioada exercit�rii 
func�iei de viceprimar, consilierul local beneficiaz� de o unic� indemniza�ie lunar� egal� cu 
cea a func�iei de viceprimar. 

(4) Consiliul local poate hot�rî retragerea deleg�rii consilierului local care îndepline�te 
temporar atribu�iile viceprimarului desemnat în condi�iile alin. (3) înainte de încetarea 
situa�iilor prev�zute la alin. (1). 

(5) În situa�ia în care sunt suspenda�i din func�ie, în acela�i timp, atât primarul, cât �i 
viceprimarul, precum �i în situa�iile de imposibilitate de exercitare de c�tre ace�tia a 
mandatului, consiliul local deleag� un consilier local care îndepline�te atât atribu�iile 
primarului, cât �i pe cele ale viceprimarului, pân� la încetarea situa�iei respective, cu 
respectarea drepturilor �i obliga�iilor corespunz�toare func�iei de primar. Pe perioada 
exercit�rii atribu�iilor de primar, precum �i de viceprimar, consilierul local beneficiaz� de o 
unic� indemniza�ie lunar� egal� cu cea a func�iei de primar. 

(6) Dac� devin vacante, în acela�i timp, atât func�ia de primar, cât �i cea de viceprimar, 
consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) �i (3) aplicându-se pân� la 
alegerea unui nou primar. 

SEC�IUNEA 3 – a. Comisiile de specialitate, comisiile mixte �i comisiile speciale 
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Art.13.Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local 
 (1) În termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, consiliul local î�i 

organizeaz� comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. 
(2) Consiliul Local al al ora�ului Târgu-Neam�, jude�ul Neam�are 3 comisii de 

specialitate, fiecare cu câte cinci membri:  
Comisia de specialitate nr. 1:BUGET-FINAN�E, STUDII, PROGNOZE 

ECONOMICO-SOCIALE ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, 

SERVICIIPUBLICE, COMER�, AGRICULTUR� SI TURISM. 

Comisia de specialitate nr. 2:ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTIC�, 

REALIZAREALUCRARILOR PUBLICE, PROTEC�IA MEDIULUI SI 

CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTUR�, 

PROTEC�IECOPII, MUNC� SI PROTEC�IE SOCIAL�. 

Comisia de specialitate nr. 3:ADMINISTRA�IE PUBLICÃ LOCALÃ, JURIDIC�, 

ORDINE PUBLICÃ SIDREPTURI CETÃ�ENESTI , ÎNVÃ�ÃMÂNT, SÃNÃTATE, 

CULTURÃ, TINERET SI SPORT. 

(3)     A)Comisia de specialitate nr. 1Avizeaz���������	
��
�������
 cu privire la: 
a) Studii, prognoze orientative �i programe de dezvoltare economico-social�; 
b) Administrarea domeniului public �i privat al ora�ului; 
c) Înfiin�area de institu�ii �i agen�i economici de interes local; 
d) Concesionarea sau închirierea de servicii publice; 
e) Participarea la societ��i comerciale, activit��i sau servicii ale administra�iei publice; 
f) Alte activit��i ce implic� studii sau programe ce se supun aprob�rii Consiliului Local; 
g) Formarea, administrarea, întrebuin�area �i executarea bugetului local; 
h) Vir�rile de credite �i modul de utilizare a rezervei bugetare; 
i) Împrumuturile �i contul de închiriere a exerci�iului bugetar; 
j) Impozite �i taxe locale precum �i taxe speciale,pe timp limitat, în condi�iile legii; 
k) Alte activit��i, ce implic� analiza financiar��i hot�rârea Consiliului Local în acest sens; 
l) Propune numirea �i eliberarea din func�ie a membrilor consiliilor de administra�ie ale 
regiilor autonome �i membrii consiliilor împuternici�ilor statului de la societ��ilor comerciale 
cu capital integral de stat, de interes local; 
m) Intocme�te studii cu privire la organizarea serviciilor publice in condi�ii de operativitate �i 
eficien���i r�spunde in acest sens eventualelor solicit�ri ale celorlalte comisii pe domenii de 
activitate. 
n) Instituirea de norme orientative pentru societ��ile comerciale pe care le înfiin�eaz� 
consiliul; 
o) Organizarea de servicii publice; 
p) Libertatea comer�ului �i a concuren�ei loiale �i încurajarea liberei ini�iative în condi�iile 
legii; 
q) Organizarea de târguri, pie�e, oboare, locuri �i parcuri de distrac�ii �i asigurarea bunei 
func�ion�ri a acestora; 
r) Alte activit��i �i domenii stabilite de Consiliul, în condi�iile legii; 
s) Avizeaz� asupra propunerilor privind numirea �i eliberarea din func�ii a conduc�torilor la 
societ��i comerciale cu capital de stat de interes local 
Activit��i comune: 
- asocierea cu alte consilii locale precum �i cu agen�i economici din �ar��i din strain�tate în 
scopul realiz�rii �i exploat�rii unor lucr�ri de interes comun; 
- stabilirea leg�turilor de colaborare, cooperare �i înfr��ire cu localit��i din str�in�tate; 
- orice alte atribu�ii conform prevederilor legale. 
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B) Comisia de specialitate nr. 2Avizeaz��i întocme�te rapoarte cu privire la: 
a) Regulamentul local de urbanism �i a documenta�iilor de urbanism �i amenajarea 
teritoriului; 
b) Realizarea programelor de organizare �i dezvoltare urbanistic� a localit��ilor �i de 
amenajarea teritoriului; 
c) Realizarea lucr�rilor publice; 
d) Refacerea �i protec�ia mediului înconjur�tor în scopul cre�terii calit��ii vie�ii; 
e) Protec�ia �i conservarea monumentelor istorice �i de arhitectur��i a parcurilor; 
f) Alte activit��i ce implic� m�suri de protec�ia mediului, conservarea monumentelor �i 
lucr�rilor de urbanism ce se supun �������� Consiliului Local; 
g) Realizarea m�surilor de protec�ie social�; 
h) Analizeaz��i dup� caz ini�iaz�, propune �i ia m�suri in vederea realiz�rii protec�iei sociale, 
pebaza motiva�iilor rezultate din legisla�ia in vigoare; 
Activit��i comune: 
- asocierea cu alte consilii locale precum �i cu agen�i economici din �ar��i din str�in�tate în 
scopulrealiz�rii �i exploat�rii unor lucr�ri de interes comun; 
- stabilirea leg�turilor de colaborare, cooperare �i înfr��ire cu localit��i din str�in�tate. 
- Orice alte atribu�ii conform prevederilor legale. 
C) Comisia de specialitate nr. 3Avizeaz��i �����	
��
 rapoarte cu privire la: 
a) Ap�rarea ordinii publice, respectarea drepturilor �i a libert��ilor fundamentale ale 
cet��enilor; 
b) Înfiin�area �i asigurarea func�ion�rii unor institu�ii de binefacere de interes local; 
c) Statutul personalului, organigramele �i num�rul de personal al institu�iei 
d) Alte activit��i stabilite de Consiliul Local în condi�iile legii; 
e) Asigur� condi�iile necesare bunei func�ion�ri ainstitu�iilor locale de înv���mânt sanitare, de 
cultur��i tineret; 
f) M�suri pentru crearea condi�iilor necesare petrecerii timpului liber al �
���
������i 
asigurarea desf��ur�rii ������������������������
, culturale, artistice, sportive �i de agrement; 
g) Conferirea persoanelor fizice române sau str�inecu merite deosebite titlul de cet��ean de 
onoareal ora�ului sau alte distinc�ii; 
h) Ini�iaz� propuneri pentru crearea condi�iilor necesare petrecerii timpului liber al cet��enilor 
�i asigur� desf��urarea activit��ilor sportive pe razaora�ului; 
i) ini�iaz� studii, prognoze orientative �i programe privind asigurarea condi�iilor necesare 
bunei func�ion�ri a institu�iilor locale de inv���mânt, sanitare, de cultur��i de tineret, de sub 
autoritatea consiliului local ; 
j) Alte ���������� stabilite de Consiliul Local în condi�iile legii; 
Activit��i comune: 
- asocierea cu alte consilii locale precum �i cu agen�i economici din �ar��i din str�in�tate în 
scopulrealiz�rii �i exploat�rii unor lucr�ri de interes comun; 
- stabilirea leg�turilor de colaborare, cooperare �i înfr��ire cu localit��ile din str�in�tate; 

Art.14. Desemnarea membrilor în cadrul comisiilor de specialitate 
(1) Num�rul locurilor care revine fiec�rui grup de consilieri locali sau consilierilor 

locali independen�i în fiecare comisie de specialitate se stabile�te de c�tre consiliul local, în 
func�ie de ponderea acestora în cadrul autorit��ii deliberative, cu respectarea configura�iei 
politice de la ultimele alegeri locale, (2) Nominalizarea membrilor fiec�rei comisii se face de 
fiecare grup de consilieri locali, iar a consilierilor independen�i de c�tre consiliul local. În 
acest sens, în vederea realiz�rii proiectului de hot�râre a consiliului local, liderii grupurilor 
politice din consiliul local convin, prin consens, asupra componen�ei fiec�rei comisii de 
specialitate, �inând cont, pe cât posibil, de urm�toarele: 

a) reflectarea în fiecare comisie de specialitate a configura�iei politice a consiliului 
local; 
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b) op�iunea consilierului local; 
c) preg�tirea profesional� �i domeniul în care consilierul local î�i desf��oar� activitatea; 
d) echilibrul de gen; 
e) echilibrul de reprezentare a localit��ilor componente ale ora�ului Târgu-Neam�, de 

c�tre consilieri locali cu domiciliul/re�edin�a în aceste localit��i. 
(3) Opera�iunile desf��urate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de 

specialitate, num�rul membrilor fiec�rei comisii de specialitate, modul de stabilire a locurilor 
ce revin fiec�rui grup de consilieri locali sau consilieri locali independen�i, precum 
�icomponen�a nominal� a acestora s-a  stabilit prin hot�râre a consiliului local.În vederea 
realiz�rii proiectului de hot�râre a consiliului local, precum �i a instrumentelor de prezentare 
�i motivare, rezultatul negocierilor politice prev�zute la alin. (2) se transmite secretarului 
general �i primarului. 

(4) Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se va aloca fiec�rei comisii 
câte un consilier local din fiecare forma�iune/alian��, în ordinea cresc�toare a num�rului de 
mandate ob�inute de fiecare grup �i a num�rului comisiei, nominalizat de c�tre 
forma�iunea/alian�a din care face parte.  

(5) Exemplul presupune alocarea fiec�rui consilier local într-o singur� comisie de 
specialitate.  

(6) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Num�rul 
membrilor unei comisii este întotdeauna impar. 

(7) În func�ie de num�rul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel 
pu�in o comisie �i din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baz�. 

(8) Schimbarea pe parcursul mandatului a componen�ei comisiilor de specialitate se 
face prin hot�râre a consiliului local, pe baz� de consens între consilierii locali, cu respectarea 
prevederilor alin. (2). 

Art.15. Atribu�iile comisiilor de specialitate 
(1) Comisiile de specialitate au urm�toarele atribu�ii principale: 
a) analizeaz� proiectele de hot�râri ale consiliului local din domeniul lor de activitate; 
b) întocmesc avize asupra proiectelor de hot�râri �i asupra problemelor analizate, pe 

care le prezint� consiliului local; 
c) îndeplinesc orice alte atribu�ii stabilite prin regulamentul de organizare �i func�ionare 

a consiliului local sau îns�rcin�ri date prin hot�râri ale consiliului local, dac� acestea au 
leg�tur� cu activitatea lor. 

(2) Consiliul local stabile�te, în termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, 
alte atribu�ii pe care le pot exercita comisiile de specialitate. 

(3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili îns�rcin�ri specifice comisiilor 
de specialitate. 

(4) Comisiile de specialitate adopt� avize cu majoritate simpl�. 
Art.16. Pre�edintele �i secretarul comisiei de specialitate 
(1) Comisiile de specialitate î�i aleg, prin votul deschis al majorit��ii absolute a 

consilierilor locali ce o compun, câte un pre�edinte �i câte un secretar. 
(2) Pre�edintele comisiei de specialitate are urm�toarele atribu�ii principale: 
a) asigur� reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de 

specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale �i cu celelalte 
comisii; 

b) convoac� �edin�ele comisiei conform procedurii prev�zute în regulamentul de 
organizare �i func�ionare a consiliului local �i informeaz� secretarul general cu privire la data 
�i locul �edin�ei; 

c) conduce �edin�ele comisiei; 
d) sus�ine în �edin�ele consiliului local avizele formulate de comisie; 
e) anun�� rezultatul vot�rii, pe baza datelor comunicate de secretar; 
f) îndepline�te orice alte atribu�ii referitoare la activitatea comisiei, prev�zute de lege, 

de regulamentul de organizare �i func�ionare a consiliului sau stabilite de consiliul local; 
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g) comunic� secretarului general în termen rezonabil, pân� la finalul fiec�rei luni 
calendaristice, prezen�a �i procesele - verbale ale fiec�rei �edin�e ale comisiei de specialitate. 

(3) Pre�edintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucr�rile comisiei s� 
participe �i alte persoane din afara acesteia, dac� apreciaz� c� este necesar, �i poate participa 
la lucr�rile celorlalte comisii care examineaz� probleme ce prezint� importan�� pentru 
comisia pe care o conduce. 

(4) Secretarul comisiei îndepline�te urm�toarele atribu�ii principale: 
a) efectueaz� apelul nominal �i �ine eviden�a particip�rii la �edin�e a membrilor 

comisiei; 
b) num�r� voturile �i îl informeaz� pe pre�edinte asupra cvorumului necesar pentru 

emiterea fiec�rui aviz �i asupra rezultatului vot�rii; 
c) asigur� redactarea avizelor, a proceselor - verbale �i a altor documente prev�zute de 

lege; 
d) poate întocmi pontaje de prezen�� la �edin�ele de comisie, în cazul în care consiliul 

local stabile�te aceast� sarcin� prin regulamentul de organizare �i func�ionare; 
e) îndepline�te orice alte sarcini prev�zute de regulamentul de organizare �i func�ionare 

a consiliului local sau îns�rcin�ri stabilite de comisie sau de c�tre pre�edintele acesteia. 
Art.17. Func�ionarea comisiilor de specialitate 
(1) Comisiile de specialitate lucreaz� în plen �i delibereaz� cu votul majorit��ii simple a 

membrilor lor. Prevederile art. 26 alin. (1) se aplic� în mod corespunz�tor. 
(2) Participarea membrilor comisiei la �edin�ele acesteia este obligatorie. Dac� 

absen�ele continu�, f�r� a fi motivate, pre�edintele comisiei poate propune consiliului local 
aplicarea sanc�iunilor prev�zute la art. 72. 

(3) Comisia poate invita s� participe la �edin�ele sale speciali�ti din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul s� participe la �edin�ele comisiei 
�i ini�iatorii propunerilor ce stau la baza lucr�rilor comisiei. Comisia poate invita �i alte 
persoane care s� participe la dezbateri. 

(4) �edin�ele comisiei de specialitate sunt, de regul�, publice. 
(5) Comisia poate hot�rî ca unele �edin�e sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de 

zi s� se desf��oare cu u�ile închise. 
(6) Convocarea �edin�elor comisiei se face de c�tre pre�edintele acesteia cu cel pu�in 3 

zile înainte sau de îndat�, în situa�ia �edin�elor convocate în condi�iile art. 22 alin. (2). 
(7) Documentul de convocare a �edin�elor comisiilor de specialitate con�ine în mod 

obligatoriu urm�toarele elemente: 
a) data �i ora �edin�ei: 
b) locul de desf��urare a �edin�ei; 
c) proiectul ordinii de zi a �edin�ei. 
(8) Ordinea de zi se aprob� de comisie la propunerea pre�edintelui. Oricare dintre 

membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme. 
(9) �edin�ele comisiilor de specialitate se desf��oar� înaintea �edin�elor consiliului 

local, atunci când ordinea de zi a �edin�ei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hot�râri 
asupra c�rora i se solicit� avizul. 

(10) Pentru dezbaterea proiectelor de hot�râri sau a celorlalte probleme repartizate 
comisiei de c�tre secretarul general, pre�edintele acesteia desemneaz� un consilier local care 
prezint� în cadrul �edin�ei proiectele �i, dup� caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, 
care nu sunt prezentate de ini�iator. 

(11) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în 
conformitate cu alin. (10) întocme�te avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza 
amendamentelor �i a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu 
majoritatea voturilor consilierilor locali prezen�i. 

(12) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesar�, atât 
amendamentele �i propunerile acceptate, cât �i cele respinse. 
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(13) Avizul comisiei de specialitate al c�rui format se reg�se�te în anexa nr. 1 la 
prezentul regulament, con�ine, în mod obligatoriu, urm�toarele: 

a) motivarea avizului; 
b) men�iunea cu privire la avizul asupra proiectului de hot�râre, respectiv avizare 

favorabil� cu/f�r� amendamente sau avizare nefavorabil�; 
c) num�rul/data înregistr�rii în registrul privind eviden�a avizelor/rapoartelor comisiei 

de specialitate, p�strat �i completat de c�tre secretarul acesteia; 
d) semn�tura pre�edintelui �i cea a secretarului comisiei de specialitate. 
(14) Avizele întocmite se înregistreaz� într-un registru special, al c�rui format se 

reg�se�te în anexa nr. 2 la prezentul regulament �i sunt prezentate secretarului general al 
unit��ii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, care asigur� transmiterea acestora c�tre 
consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi. Formularul adresei prin 
care comisia de specialitate transmite secretarului general al unit��ii/subdiviziunii 
administrativ - teritoriale documentele produse de aceasta se reg�se�te în anexa nr. 3 la 
prezentul regulament. 

(15) Votul în comisii este, de regul�, deschis. În anumite situa�ii comisia poate hot�rî ca 
votul s� fie secret, stabilind, de la caz la caz�i modalitatea de exprimare a acestuia. 

(16) Lucr�rile �edin�elor comisiei se consemneaz�, prin grija secretarului acesteia, într-
un proces - verbal. Dup� încheierea �edin�ei, procesul - verbal este semnat de c�tre 
pre�edintele �i secretarul comisiei. 

(17) Pre�edintele poate încuviin�a ca procesele - verbale ale �edin�elor s� fie consultate 
�i de alte persoane interesate care nu au participat la �edin��, cu excep�ia proceselor - verbale 
întocmite în �edin�ele ale c�ror lucr�ri s-au desf��urat cu u�ile închise. 

Art.18. Comisiile speciale �i comisiile mixte 
(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiz� �i verificare formate din 

consilieri locali, pe perioad� determinat�, la propunerea unei treimi din num�rul consilierilor 
locali în func�ie sau a primarului. Componen�a, obiectivele �i perioada de desf��urare a 
activit��ilor acestora se stabilesc prin hot�râre a consiliului local, adoptat� cu majoritate 
absolut� a consilierilor în func�ie. Membrii comisiei ac�ioneaz� în limitele stabilite prin 
hot�râre. 

(2) Opera�iunile desf��urate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor speciale, 
num�rul membrilor fiec�rei comisii �i modul de stabilire a locurilor ce revin fiec�rui grup de 
consilieri locali sau consilieri locali independen�i, precum �i componen�a nominal� a acestora 
se stabilesc prin hot�râre a consiliului local. 

(3) Comisia de analiz� �i verificare prezint� consiliului local ori primarului, dup� caz, la 
termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor �i verific�rilor efectuate. 
Raportul cuprinde, dac� este cazul, propuneri concrete de îmbun�t��ire a activit��ii în 
domeniul supus analizei sau verific�rii. 

(4) Consiliile locale pot organiza, din proprie ini�iativ� sau din ini�iativa primarului, 
dup� caz, comisii mixte formate din consilieri locali, func�ionari publici �i al�i speciali�ti, pe 
perioad� determinat�. Componen�a comisiilor mixte, obiectivele �i perioada de desf��urare a 
activit��ii acestora se stabilesc prin hot�râri ale consiliilor locale. �edin�ele comisiilor mixte 
sunt publice. 

CAPITOLUL IV. Func�ionarea consiliului local 
SEC�IUNEA 1. Rolul �i atribu�iile consiliului local 

Art.19. Mandatul consiliului local 
 (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condi�iile legii privind 

alegerea autorit��ilor administra�iei publice locale. 
(2) Mandatul consiliului local se exercit� de la data la care consiliul local este legal 

constituit pân� la data la care consiliul local nou - ales este legal constituit. 
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(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organic�, în caz de r�zboi sau 
catastrof� ori alte situa�ii expres prev�zute de lege atunci când, din cauza acestor situa�ii, nu 
pot fi organizate alegeri în condi�iile alin. (1). 

Art.20. Condi�ii speciale de exercitare a mandatului ale�ilor locali 
(1) Consiliul local ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolv�rii consiliului local, 

încheie mandatul precedentei autorit��i a administra�iei publice locale. 
(2) Consiliul local ales în urma organiz�rii unor noi unit��i administrativ - teritoriale î�i 

exercit� mandatul numai pân� la organizarea urm�toarelor alegeri locale generale. 
Art.21. Atribu�iile consiliului local 
(1) Consiliul local are ini�iativ� �i hot�r��te, în condi�iile legii, în toate problemele de 

interes local, cu excep�ia celor care sunt date prin lege în competen�a altor autorit��i ale 
administra�iei publice locale sau centrale. 

(2) Consiliul local exercit� urm�toarele categorii de atribu�ii: 
a) atribu�ii privind unitatea administrativ - teritorial�, organizarea proprie, precum �i 

organizarea �i func�ionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institu�iilor publice de 
interes local �i ale societ��ilor �i regiilor autonome de interes local; 

b) atribu�ii privind dezvoltarea economico - social� �i de mediu a ora�ul, ora�ului sau 
municipiului; 

c) atribu�ii privind administrarea domeniului public �i privat al ora�ul, ora�ului sau 
municipiului; 

d) atribu�ii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
e) atribu�ii privind cooperarea interinstitu�ional� pe plan intern �i extern. 
(3) În exercitarea atribu�iilor prev�zute la alin. (2) lit. a), consiliul local: 
a) aprob� statutul ora�ul, ora�ului sau municipiului, precum �i regulamentul de 

organizare �i func�ionare a consiliului local; 
b) alege viceprimarul din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a 

consilierilor locali, în condi�iile art. 11 alin. (2); 
c) aprob�, în condi�iile legii, la propunerea primarului, înfiin�area, organizarea �i statul 

de func�ii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institu�iilor publice de interes local, 
reorganizarea �i statul de func�ii ale regiilor autonome de interes local, precum �i înfiin�area, 
reorganizarea sau desfiin�area de societ��i de interes local �i statul de func�ii al acestora; 

d) exercit�, în numele unit��ii administrativ - teritoriale, toate drepturile �i obliga�iile 
corespunz�toare participa�iilor de�inute la societ��i sau regii autonome, în condi�iile legii; 

e) hot�r��te înfiin�area sau reorganizarea de institu�ii, servicii publice, societ��i �i regii 
autonome, în condi�iile legii. 

(4) În exercitarea atribu�iilor prev�zute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 
a) aprob�, la propunerea primarului, bugetul unit��ii administrativ - teritoriale, vir�rile 

de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare �i contul de încheiere a exerci�iului bugetar; 
b) aprob�, la propunerea primarului, contractarea �i/sau garantarea împrumuturilor, 

precum �i contractarea de datorie public� local� prin emisiuni de titluri de valoare, în numele 
unit��ii administrativ - teritoriale, în condi�iile legii; 

c) stabile�te�i aprob� impozitele �i taxele locale, în condi�iile legii; 
d) aprob�, la propunerea primarului, documenta�iile tehnico - economice pentru 

lucr�rile de investi�ii de interes local, în condi�iile legii; 
e) aprob� strategiile privind dezvoltarea economic�, social� �i de mediu a unit��ii 

administrativ - teritoriale; 
f) asigur� un mediu favorabil înfiin��rii �i/sau dezvolt�rii afacerilor, inclusiv prin 

valorificarea patrimoniului existent, precum �i prin realizarea de noi investi�ii care s� 
contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economic� regional� �i local�; 

g) asigur� realizarea lucr�rilor �i ia m�surile necesare implement�rii �i conform�rii cu 
prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene în domeniul protec�iei mediului �i gospod�ririi apelor pentru serviciile furnizate 
cet��enilor. 
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(5) Dac� bugetul unit��ii administrativ - teritoriale, prev�zut la alin. (4) lit. a), nu poate 
fi adoptat dup� dou� �edin�e consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, 
activitatea se desf��oar� pe baza bugetului anului precedent pân� la adoptarea noului buget, 
dar nu mai târziu de 45 de zile de la data public�rii legii bugetului de stat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 

(6) În exercitarea atribu�iilor prev�zute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 
a) hot�r��te darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosin�� 

gratuit� a bunurilor proprietate public� a ora�ul, precum �i a serviciilor publice de interes 
local, în condi�iile legii; 

b) hot�r��te vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosin�� gratuit� 
sau închirierea bunurilor proprietate privat� a ora�ul, în condi�iile legii; 

c) avizeaz� sau aprob�, în condi�iile legii, documenta�iile de amenajare a teritoriului �i 
urbanism ale localit��ilor; 

d) atribuie sau schimb�, în condi�iile legii, denumiri de str�zi, de pie�e �i de orice alte 
obiective de interes public local. 

(7) În exercitarea atribu�iilor prev�zute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigur�, potrivit 
competen�ei sale �i în condi�iile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind: 

a) educa�ia; 
b) serviciile sociale pentru protec�ia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 

vârstnice, a familiei �i a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie social�; 
c) s�n�tatea; 
d) cultura; 
e) tineretul; 
f) sportul; 
g) ordinea public�; 
h) situa�iile de urgen��; 
i) protec�ia �i refacerea mediului; 
j) conservarea, restaurarea �i punerea în valoare a monumentelor istorice �i de 

arhitectur�, a parcurilor, gr�dinilor publice �i rezerva�iilor naturale; 
k) dezvoltarea urban�; 
l) eviden�a persoanelor; 
m) podurile �i drumurile publice; 
n) serviciile comunitare de utilit��i publice de interes local; 
o) serviciile de urgen�� de tip salvamont, salvamar �i de prim ajutor; 
p) activit��ile de administra�ie social - comunitar�; 
q) locuin�ele sociale �i celelalte unit��i locative aflate în proprietatea unit��ii 

administrativ - teritoriale sau în administrarea sa; 
r) punerea în valoare, în interesul colectivit��ii locale, a resurselor naturale de pe raza 

unit��ii administrativ - teritoriale; 
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege. 
(8) În exercitarea atribu�iilor prev�zute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 
a) sprijin�, în condi�iile legii, activitatea cultelor religioase; 
b) aprob� construirea locuin�elor sociale, criteriile pentru repartizarea locuin�elor 

sociale �i a utilit��ilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa. 
(9) În exercitarea atribu�iilor prev�zute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 
a) hot�r��te, în condi�iile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române 

sau str�ine, în vederea finan��rii �i realiz�rii în comun a unor ac�iuni, lucr�ri, servicii sau 
proiecte de interes public local; 

b) hot�r��te, în condi�iile legii, înfr��irea ora�ul, cu unit��i administrativ - teritoriale din 
alte ��ri; 

c) hot�r��te, în condi�iile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit��i administrativ - 
teritoriale din �ar� sau din str�in�tate, precum �i aderarea la asocia�ii na�ionale �i 
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interna�ionale ale autorit��ilor administra�iei publice locale, în vederea promov�rii unor 
interese comune. 

(10) În exercitarea atribu�iilor prev�zute la alin. (2) lit. a), b) �i d), consiliul local: 
a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al 

celui de administrare, lucr�rile �i fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea �i 
func�ionarea cl�dirilor în care î�i desf��oar� activitatea autorit��i sau institu�ii publice a c�ror 
activitate prezint� un interes local. Bunurile achizi�ionate pentru dot�ri r�mân în proprietatea 
unit��ii administrativ - teritoriale; 

b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul institu�iei sau autorit��ii publice titulare a 
dreptului de proprietate sau de administrare, lucr�ri de amenajare, dotare �i între�inere a 
cl�dirilor sau terenurilor aflate în proprietatea public� sau privat� a statului, în scopul cre�terii 
nivelului de atractivitate turistic� a unit��ii administrativ - teritoriale, cu condi�ia ca, prin 
acordul exprimat, titularul dreptului s� permit� accesul publicului în spa�iile astfel 
îmbun�t��ite pe o perioad� de minimum 5 ani. Bunurile achizi�ionate pentru dot�ri r�mân în 
proprietatea unit��ii administrativ - teritoriale. 

(11) Pentru realizarea atribu�iilor prev�zute la alin. (2) consiliul local poate solicita 
inform�ri �i rapoarte de la primar, viceprimar �i de la conduc�torii organismelor prestatoare 
de servicii publice �i de utilitate public� de interes local. 

(12) Consiliul local hot�r��te acordarea unor sporuri �i a altor facilit��i, potrivit legii, 
personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului �i serviciilor publice de 
interes local. 

(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau str�ine cu merite 
deosebite titlul de cet��ean de onoare al ora�ul, ora�ului sau municipiului, în baza unui 
regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc �i condi�iile retragerii titlului conferit. 
Acest regulament poate fi parte integrant� a statutului unit��ii administrativ - teritoriale. 

(14) Consiliul local îndepline�te orice alte atribu�ii, în toate domeniile de interes local, 
cu excep�ia celor date în mod expres în competen�a altor autorit��i publice, precum �i orice 
alte atribu�ii stabilite prin lege. 

SEC�IUNEA a 2 – a. Func�ionarea consiliului local 
Art.22. Tipurile de �edin�e ale consiliului local 
(1) Consiliul Local al ora�ului Târgu-Neam� se întrune�te în �edin�e ordinare, cel pu�in 

o dat� pe lun�, la convocarea primarului. 
(2) Consiliul Local se poate întruni �i în �edin�e extraordinare la convocarea: 
a) primarului; 
b) a cel pu�in unei treimi din num�rul consilierilor locali în func�ie; 
c) primarului, ca urmare a solicit�rii prefectului, în cazuri care necesit� adoptarea de 

m�suri imediate pentru gestionarea situa�iilor de criz� sau de urgen��. 
(3) În caz de for�� major� �i/sau de maxim� urgen��, pentru rezolvarea intereselor 

locuitorilor ora�ul, ori pentru aprobarea urgent� a unor proiecte locale importante �i 
stringente, convocarea pentru �edin�a extraordinar�, prin excep�ie de la prevederile alin. (2), 
se face de îndat�. 

Art.23. Convocarea �edin�elor consiliului local 
(1) Consiliul Local al ora�ului Târgu-Neam�, se convoac� dup� cum urmeaz�: 
a) prin dispozi�ie a primarului, în cazurile prev�zute la art. 22 alin. (1), alin. (2) lit. a) �i 

c); 
b) prin convocare semnat� de c�tre consilierii locali care au aceast� ini�iativ�, în cazul 

prev�zut la art. 22 alin. (2) lit. b). Formatul modelului orientativ de convocare se reg�se�te în 
anexa nr. 4 la prezentul regulament. 

(2) Consilierii locali sunt convoca�i, prin grija secretarului general, cel târziu în ziua 
ulterioar� primirii de c�tre acesta a dispozi�iei sau documentului de convocare ini�iat de cel 
pu�in o treime din num�rul consilierilor locali în func�ie, în una dintre urm�toarele modalit��i: 

a) în scris �i prin mijloace electronice. 
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b) Convocarea va fi transmis� prin mesaj text, prin grupul consilierilor pe Whats App �i 
pe e-mail, iar materialele în format letric vor fi ridicate personal de consilierii locali, care au 
optat pentru a le primi scris, de la secretarul general, în aceea�i zi sau cel mai târziu ziua 
urm�toare.  

(3) Data �edin�ei consiliului local precizat� cu ocazia convoc�rii este stabilit� cu 
respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prev�zut de art. 181 din Legea nr. 
134/2010 privind Codul de procedur� civil�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, astfel: 

a) în termen de 5 zile de la data comunic�rii dispozi�iei de convocare pentru �edin�ele 
ordinare; 

b) în termen de 3 zile de la data comunic�rii dispozi�iei sau documentului de convocare 
pentru �edin�ele extraordinare. 

(4) În caz de for�� major� �i/sau de maxim� urgen�� pentru rezolvarea intereselor 
locuitorilor ora�ul, ori în alte situa�ii stabilite de regulamentul de organizare �i func�ionare a 
consiliului local, convocarea acestuia pentru �edin�a extraordinar�, prin excep�ie de la 
prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndat�. 

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urm�toarele informa�ii despre 
�edin��: 

a) data �i ora desf��ur�rii; 
b) modalitatea de desf��urare; 
c) locul desf��ur�rii în cazul �edin�elor desf��urate cu participarea fizic� a consilierilor 

locali sau aplica�iile electronice folosite, în cazul �edin�elor desf��urate prin mijloace 
electronice; 

d) proiectul ordinii de zi; 
e) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; 
f) modalitatea prin care sunt puse la dispozi�ia consilierilor locali, potrivit op�iunilor 

acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; 
g) indicarea comisiilor de specialitate c�rora le-au fost trimise spre avizare proiectele de 

hot�râri; 
h) invita�ia de a formula �i depune amendamente asupra proiectelor de hot�râri. 
(6) Secretarul general transmite prefectului, sub semn�tura sa, eviden�a prezen�ei 

consilierilor locali la convoc�rile pentru �edin�ele care nu s-au putut desf��ura din lipsa 
cvorumului, în termen de 3 zile de la data convoc�rii. Eviden�a transmis� prefectului 
precizeaz� �i situa�iile în care, drept urmare a ultimei absen�e, a intervenit cazul de încetare 
de drept a mandatului prev�zut la art. 55 alin. (2) lit. e). 

(7) În toate cazurile, convocarea se consemneaz� în procesul - verbal al �edin�ei. 
 
Art.24. Ordinea de zi 
(1) Proiectul ordinii de zi se redacteaz� de c�tre secretarul general �i compartimentele 

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anex� la documentul de 
convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, dup� caz, în condi�iile legii. 

(2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hot�râri care 
îndeplinesc condi�iile prev�zute la art. 25 alin. (10). 

(3) Proiectul ordinii de zi a �edin�ei consiliului local poate cuprinde: 
a) aprobarea procesului - verbal al �edin�ei anterioare; 
b) proiecte de hot�râri, cu men�ionarea: num�rului de înregistrare, a titlului �i a 

ini�iatorului. 
c) rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de 

specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte; 
d) rapoarte sau inform�ri ale conduc�torilor organismelor prestatoare de servicii publice 

�i de utilitate public�, dup� caz; 
e) întreb�ri, interpel�ri, r�spunsuri; 
f) peti�ii; 
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g) orice alte probleme de interes local. 
(4) Proiectul ordinii de zi a �edin�ei consiliului local se aduce la cuno�tin�a locuitorilor 

ora�ului prin afi�area la sediul Prim�riei Târgu-Neam��i publicarea pe pagina de internet a 
unit��ii administrativ – teritoriale. 

(5) Scoaterea unui proiect de hot�râre de pe proiectul ordinii de zi se face în situa�ia în 
care acesta nu îndepline�te condi�iile prev�zute la art. 25 alin. (10) sau numai cu acordul 
ini�iatorului, dac� acesta îndepline�te condi�iile prev�zute la art. 25 alin. (10). 

(6) Ordinea de zi a �edin�ei se aprob� cu majoritate simpl�, la propunerea celui/celor 
care a/au cerut convocarea consiliului local. 

(7) Suplimentarea ordinii de zi se aprob� numai pentru probleme urgente cu majoritate 
simpl�. 

(8) În cazul neaprob�rii proiectului ordinii de zi, în condi�iile prev�zute la alin. (6), nu 
se acord� indemniza�ia cuvenit� consilierilor locali pentru �edin�a respectiv�. 

Art.25. Proiectele de hot�râri ale consiliului local 
(1) Proiectele de hot�râri pot fi ini�iate de primar, de consilierii locali sau de cet��eni. 

Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general �i al 
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

(2) La elaborarea proiectelor de hot�râri ale consiliului local se vor respecta prevederile 
Regulamentului privind m�surile metodologice referitoare la circula�ia proiectelor de hot�râri 
ale consiliului local care va fi adoptat prin Hot�râre de c�tre Consiliul Local.  

(3) Proiectele de hot�râri �i referatele de aprobare a acestora se redacteaz� în 
conformitate cu normele de tehnic� legislativ�. 

(4) Proiectele de hot�râri ale consiliului local înso�ite de referatele de aprobare ale 
acestora �i de alte documente de prezentare �i de motivare se înregistreaz� într-un registru 
special, în format electronic, pe pagina web a Prim�riei Târgu-Neam� la adresa 
www.primariatarguneamt.ro �i se transmit de secretarul general al ora�ului, prin 
Compartimentul Adminsitratie publica locala: 

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în 
vederea analiz�rii �i întocmirii rapoartelor de specialitate; 

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii �i întocmirii 
avizelor. 

(5) Nominalizarea compartimentelor de resort �i a comisiilor de specialitate c�rora li se 
transmit proiectele de hot�râri ale consiliului local, precum �i celelalte documente, potrivit 
prevederilor alin. (4), se face de c�tre primar împreun� cu secretarul general. 

(6) Odat� cu transmiterea proiectelor de hot�râri se comunic� �i data de depunere a 
rapoartelor �i a avizelor, avându-se grij� ca rapoartele compartimentelor de resort s� poat� fi 
transmise �i comisiilor de specialitate înainte de pronun�area acestora. Formatul adresei prin 
care secretarul general al ora�ul transmite comisiei de specialitate documentele spre analiz� 
se reg�se�te în anexa nr. 5 la prezentul regulament. 

(7) Dup� examinarea proiectului de hot�râre, comisia de specialitate a consiliului local 
emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dup� caz, respingerea proiectului. 

(8) Avizul comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nefavorabil. Dac� avizul este 
favorabil, se va men�iona �i dac� s-au formulat amendamente în cadrul comisiei de 
specialitate. Amendamentele adoptate în cadrul comisiei de specialitate înso�esc proiectul de 
hot�râre care se dezbate în �edin�a consiliului local. 

(9) Avizul comisiei �i amendamentele formulate în cadrul acesteia, dup� caz, se 
transmit secretarului general care dispune m�surile corespunz�toare înaint�rii lui c�tre 
consilierii locali �i c�tre ini�iatori, dup� caz, cel mai târziu în ziua �edin�ei. 

(10) Fiecare proiect de hot�râre înscris pe ordinea de zi a �edin�ei consiliului local este 
supus dezbaterii numai dac� este înso�it de: 

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare �i motivare, semnat de ini�iator; 
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 
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c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
d) alte documente prev�zute de legisla�ia special�. 
(11) Secretarul general asigur� îndeplinirea condi�iilor de la alin. (10) �i aduce la 

cuno�tin�a consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi. 
(12) Rapoartele �i avizele prev�zute la alin. (10) trebuie întocmite în termenul prev�zut 

la alin. (6), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hot�râre propuse 
pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a �edin�elor ordinare ale consiliului local, 
respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hot�râre propuse a fi 
înscrise pe proiectul ordinii de zi a �edin�elor extraordinare. În situa�ia �edin�elor 
extraordinare convocate de îndat�, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc 
în procedur� de urgen��, cel târziu odat� cu proiectul hot�rârii. 

(13) Ini�iatorul proiectului îl poate retrage sau poate renun�a, în orice moment, la 
sus�inerea acestuia. 

Art.26.Cvorumul �edin�elor consiliului local 
(1) a)�edin�ele consiliului local se desf��oar� legal în prezen�a majorit��ii consilierilor 

locali în func�ie. Se consider� prezen�i la �edin�� �i consilierii locali care particip� prin 
utilizarea oric�ror mijloace electronice. 

  b)�edin�ele Consiliului Local se pot desf��ura legal �i în sistem de teleconferin�� sau 
orice alt mijloc care dovede�te implicarea sa în �edin�� (scrisoare, email, telefon), în cazul 
unor situa�ii excep�ionale cum ar fi: starea de urgen�� la nivel na�ional, pandemii, epidemii, 
fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism, stare de r�zboi, alte situa�ii 
excep�ionale care nu pot fi prev�zute �i care fac imposibil� prezen�a fizic� a consilierilor 
locali la locul desf��ur�rii �edin�ei. 

(2) Prezen�a consilierilor locali la �edin�� este obligatorie, cu excep�ia cazului în care 
ace�tia absenteaz� motivat. Absen�a este considerat� motivat� dac� se face dovada c� aceasta 
a intervenit din cauza: 

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei st�ri de s�n�tate pentru care s-a 
eliberat certificat de concediu medical; 

b) unei deplas�ri în str�in�tate; 
c) unor evenimente de for�� major�; 
d) în cazul decesului so�iei/so�ului consilierului local sau al unei rude de pân� la gradul 

al II - lea a consilierului local ales ori al so�iei/so�ului acestuia, inclusiv; 
e) concediului de odihn�; 
f) în cazul c�s�toriei consilierului local sau al unei rude de pân� la gradul al II - lea a 

consilierului local inclusiv; 
g) în cazul botezului unei rude de pân� la gradul al III - lea a consilierului local 

inclusiv; 
h) unei delega�ii în interesul comunit��ii locale sau în interesul serviciului; 
i) particip�rii la cursuri de preg�tire, formare �i perfec�ionare profesional�; 
j) cazuri de for�� major� prev�zute la alin.(1), lit. b). 
(3) Consilierul local care absenteaz� nemotivat de dou� ori consecutiv la �edin�ele 

consiliului local este sanc�ionat, în condi�iile art. 72. 
(4) Consilierii locali sunt obliga�i s� î�i înregistreze prezen�a în eviden�a �inut� de 

secretarul general. 
(5) Consilierul local care nu poate lua parte la �edin�� este obligat s� aduc� aceast� 

situa�ie la cuno�tin�a secretarului general al ora�ul prin orice mijloc probant: scrisoare, mesaj 
text, email, mesaj WhatsApp, �.a.. 

Art.27. Desf��urarea �edin�elor consiliului local 
(1) �edin�ele consiliului local sunt publice. Acestea se pot desf��ura cu participarea 

fizic� a consilierilor sau în sistem online, prin utilizarea oric�ror mijloace electronice, 
comunicate în documentul de convocare prev�zut la art. 23 alin. (5). 

(2) Caracterul public al �edin�elor consiliului local este dat de: 
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a) accesul celor interesa�i, în condi�iile legii, la procesele - verbale ale �edin�elor 
consiliului local; 

b) accesul celor interesa�i, în condi�iile legii, la proiectele de hot�râri, la hot�rârile 
consiliului local, precum �i la instrumentele de prezentare �i de motivare a acestora; 

c) posibilitatea cet��enilor cu domiciliul sau re�edin�a în orasul Targu-Neamt, de a 
asista la �edin�ele consiliului local �i/sau de a le urm�ri pe internet, f�r� a perturba 
desf��urarea �edin�elor, f�r� a se adresa în mod direct consilierilor locali �i poate lua 
cuvântul �i se poate adresa Consiliului, cu permisiunea pre�edintelui de �edin��, pe probleme 
de interes general pentru oras. 
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(3) Primarul particip� la �edin�ele consiliului local �i dispune m�surile necesare pentru 
preg�tirea �i desf��urarea în bune condi�ii a acestora. 

(4) Lucr�rile �edin�elor se desf��oar� în limba român� �i toate documentele �edin�elor 
de consiliu local se întocmesc �i se aduc la cuno�tin�a public� în limba român�. 

(5) La lucr�rile consiliului local pot asista �i lua cuvântul, f�r� drept de vot, prefectul, 
pre�edintele consiliului jude�ean sau reprezentan�ii acestora, deputa�ii �i senatorii, mini�trii �i 
ceilal�i membri ai Guvernului, secretarii �i subsecretarii de stat, conduc�torii serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor �i ale celorlalte organe centrale, conduc�torii 
compartimentelor de resort �i conduc�torii organismelor prestatoare de servicii publice sau de 
utilitate public� din ora�, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum 
�i alte persoane interesate, în condi�iile prev�zute în regulamentul de organizare �i 
func�ionare a consiliului local. Pre�edintele de �edin�� poate oferi invita�ilor posibilitatea de a 
se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. 

(6) Dezbaterea proiectului de hot�râre sau a problemelor se face, în ordinea în care 
acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobat� în conformitate cu prevederile Ordonan�ei de 
urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare �i ale prezentului 
regulament de organizare �i func�ionare a consiliului local. 

(7) Pre�edintele de �edin�� este obligat s� asigure luarea cuvântului de c�tre ini�iator 
pentru sus�inerea proiectului de hot�râre ori de câte ori acesta o solicit�, precum �i de c�tre 
delegatul s�tesc, dup� caz. 

(8) Consilierii locali particip� la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii 
locali sunt obliga�i ca în cuvântul lor s� se refere exclusiv la problema care formeaz� obiectul 
dezbaterii. 

(9) Pre�edintele de �edin�� are dreptul s� limiteze durata lu�rilor de cuvânt, în func�ie de 
obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul 
alocat fiec�rui vorbitor, precum �i timpul total de dezbatere a proiectului. 

(10) Pre�edintele de �edin�� poate permite oricând unui consilier local s� r�spund� într-
o problem� de ordin personal, atunci când i se cere sau atunci când a fost nominalizat de un 
alt vorbitor, dac� nu se consider� lezat în interesele personale. 

(11) Pre�edintele de �edin�� sau reprezentantul oric�rui grup de consilieri locali poate 
propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discu�ia consiliului local. Propunerea de 
încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discu�iile se sisteaz� dac� propunerea este 
adoptat� cu majoritate simpl�. 

(12) Este interzis� adresarea de insulte sau calomnii de c�tre consilierii locali prezen�i 
la �edin�� precum si de ceilalti participanti, precum �i dialogul dintre vorbitori �i persoanele 
aflate în sal�. 

(13) Asupra proiectelor de hot�râri pot avea loc dezbateri generale �i/sau pe articole, 
consilierii locali, precum �i ceilal�i ini�iatori prezen�i la �edin�� putând formula amendamente 
de fond sau de form�. 

(14) Amendamentele se formuleaz� în scris �i se pot depune de c�tre primar, oricare 
dintre consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate. Ini�iatorul 
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unui amendament îl poate retrage sau poate renun�a la sus�inerea acestuia, în orice moment. 
În acest caz, amendamentul nu se mai supune la vot. 

(15) Pentru a putea fi dezb�tut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul general 
cel mai târziu în ziua �edin�ei consiliului local. 

(16) Amendamentele la proiectele de hot�râri ale consiliului local se transmit în form� 
scris� �i con�in urm�toarele elemente: 

a) ini�iatorul sau ini�iatorii; 
b) num�rul de înregistrare �i titlul proiectului de hot�râre a consiliului local pentru care 

se depune amendamentul; 
c) tipul amendamentului: modificare sau completare; 
d) textul ini�ial; 
e) textul amendamentului formulat; 
f) motiva�ia amendamentului; 
g) semn�tura persoanei care propune amendamentul. 
(17) Secretarul general numeroteaz� amendamentele depuse pentru fiecare proiect de 

hot�râre a consiliului local în ordine cresc�toare a articolelor din cadrul proiectului de 
hot�râre a consiliului local. Secretarul general numeroteaz� amendamentele depuse �inând 
cont de ordinea textelor asupra c�rora se formuleaz� amendamente în cadrul proiectului de 
hot�râre a consiliului local. În cazul în care dou� sau mai multe amendamente se refer� la 
acela�i text din cadrul proiectului de hot�râre a consiliului local, acestea se numeroteaz� în 
ordinea în care au fost primite de c�tre secretarul general. 

(18) În mod excep�ional, în timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale la 
proiectul de hot�râre a consiliului local, îns� acestea se formuleaz� de comun acord cu 
ini�iatorul proiectului de hot�râre a consiliului local. Con�inutul amendamentelor verbale se 
men�ioneaz� în procesul - verbal de �edin��. 

(19) Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea numerot�rii lor. Dac� 
s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi contrare 
amendamentului adoptat se socotesc respinse f�r� a mai fi supuse votului. 

(20) Dup� supunerea la vot a tuturor amendamentelor se supune la vot proiectul de 
hot�râre a consiliului local în forma cu amendamente. 

(21) Respingerea unui proiect de hot�râre a consiliului local înscris pe ordinea de zi, 
precum �i orice supunere la vot a unei propuneri înscrise pe ordinea de zi nu constituie 
hot�râre a consiliului local ca act administrativ, în acest caz, men�ionându-se doar rezultatul 
votului în procesul - verbal al �edin�ei f�r� redactarea unei hot�râri a consiliului local. 

(22) Supunerea la vot în timpul �edin�elor consiliului local a unei situa�ii procedurale 
prev�zute de regulamentul de organizare �i func�ionare nu constituie hot�râre a consiliului 
local ca act administrativ. Men�ionarea acestor situa�ii procedurale, precum �i rezultatul 
votului se fac obligatoriu în procesul - verbal al �edin�ei. 

(23) Sinteza dezbaterilor din �edin�ele consiliului local, precum �i modul în care �i-a 
exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemneaz� într-un proces - verbal, semnat 
de pre�edintele de �edin�� �i de secretarul general. 

(24) Pre�edintele de �edin��, împreun� cu secretarul general al ora�ului, î�i asum�, prin 
semn�tur�, responsabilitatea veridicit��ii celor consemnate. 

(25) La începutul fiec�rei �edin�e, secretarul general supune spre aprobare procesul - 
verbal al �edin�ei anterioare. Consilierii locali �i primarul au dreptul ca, în cadrul �edin�ei 
curente a consiliului local, s� conteste con�inutul procesului - verbal �i s� cear� men�ionarea 
exact� a opiniilor exprimate în �edin�a anterioar�. 

(26) Procesul - verbal semnat de pre�edintele de �edin�� �i de c�tre secretarul general, 
precum �i documentele care au fost dezb�tute în �edin�a anterioar� se depun într-un dosar 
special al �edin�ei respective, care se numeroteaz� �i se sigileaz� de pre�edintele de �edin�� �i 
de secretarul general, dup� aprobarea procesului - verbal, sau de c�tre persoana cu atribu�ii în 
acest sens, desemnat� în condi�iile legii. 
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(27) În termen de 3 zile de la data aprob�rii procesului - verbal al �edin�ei, secretarul 
general afi�eaz� la sediul prim�riei �i public� pe pagina de internet a unit��ii/subdiviziunii 
administrativ - teritoriale o copie a procesului - verbal al �edin�ei. 

SEC�IUNEA a 3 – a. Procedura de vot 
Art.28. Adoptarea hot�rârilor consiliului local 
(1) În exercitarea atribu�iilor ce îi revin, consiliul local adopt� hot�râri, cu majoritate 

absolut� sau simpl�, dup� caz. 
(2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), hot�rârile privind dobândirea sau 

înstr�inarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adopt� de consiliul local cu 
majoritatea calificat� definit� la art. 2, lit. k), în prezentul Regulament.  

(3) Se adopt� cu majoritatea absolut� prev�zut� la art. 2, lit.j din prezentul Regulament, 
a consilierilor locali în func�ie urm�toarele hot�râri ale consiliului local: 

a) hot�rârile privind bugetul local; 
b) hot�rârile privind contractarea de împrumuturi, în condi�iile legii; 
c) hot�rârile prin care se stabilesc impozite �i taxe locale; 
d) hot�rârile privind participarea la programe de dezvoltare jude�ean�, regional�, zonal� 

sau de cooperare transfrontalier�; 
e) hot�rârile privind organizarea �i dezvoltarea urbanistic� a localit��ilor �i amenajarea 

teritoriului; 
f) hot�rârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorit��i publice, cu persoane 

juridice române sau str�ine; 
g) hot�rârile privind administrarea patrimoniului; 
h) hot�rârile privind participarea cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, dup� caz, în 

numele �i în interesul colectivit��ilor locale, la înfiin�area, func�ionarea �i dezvoltarea unor 
organisme prestatoare de servicii publice �i de utilitate public� de interes local; 

i) hot�rârile privind aplicarea de sanc�iuni, în condi�iile legii, pentru consilierii locali; 
j) hot�râri privind aprobarea documenta�iilor tehnice la proiectele de investi�ii 
(4) Consiliul local stabile�te prin majoritatea absolut� prev�zut� la art. 2 lit. j din 

prezentul Regulament, ca urm�toarele subiecte s� se reglementeze în Regulamentul de 
organizare �i func�ionare al Consiliului Local al ora�ului Târgu-Neam� 

a) condi�iile în care pre�edintele de �edin�� asigur� men�inerea ordinii în cadrul 
�edin�elor consiliului local; 

b) alte atribu�ii �i îns�rcin�ri pe care comisiile de specialitate le pot îndeplini la nivelul 
consiliului local; 

c) alte situa�ii, în care consiliul local consider� absen�� motivat� a unui consilier local la 
�edin�ele consiliului local; 

d) posibilitatea �i modalitatea concret� prin care cet��enii cu domiciliul sau re�edin�a în 
ora� pot s� asiste la �edin�ele consiliului local �i/sau s� le urm�reasc� pe internet; 

e) condi�iile în care pot participa la lucr�rile consiliului local, pot asista �i lua cuvântul, 
f�r� drept de vot, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate: prefectul, 
pre�edintele consiliului jude�ean sau reprezentan�ii acestora, deputa�ii �i senatorii, mini�trii �i 
ceilal�i membri ai Guvernului, secretarii �i subsecretarii de stat, conduc�torii serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor �i ale celorlalte organe centrale, conduc�torii 
compartimentelor de resort �i conduc�torii organismelor prestatoare de servicii publice sau de 
utilitate public� din ora�, precum �i alte persoane interesate; 

f) tipologia problemelor pentru care pre�edintele de �edin�� permite oricând unui 
consilier local s� r�spund� într-o problem� de ordin personal; 

g) modalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre cei care au participat la 
�edin��, care semneaz� hot�rârea consiliului local, în cazul în care pre�edintele de �edin�� 
refuz�, în scris, s� semneze, alta decât cea prev�zut� la art. 29 alin. (3); 

h) procentul aplicabil de unitatea administrativ - teritorial� referitor la indemniza�ia 
lunar� a consilierilor locali care particip� la �edin�ele ordinare ori la �edin�ele extraordinare 
ale consiliului local sau ale comisiilor de specialitate. 
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(5) Votul consilierilor locali este individual �i poate fi deschis sau secret. 
(6) Votul deschis se exprim� prin oricare dintre urm�toarele modalit��i: 
a) prin ridicarea mâinii; 
b) prin apel nominal, efectuat de pre�edintele de �edin��; 
c) electronic.  
d)Votul electronic va fi luat în considerare dac� va fi exprimat direct în teleconferin��, 

videoconferin��, prin mesaj telefonic sau e-mail, prin scrisoare deschis� transmis� pân� la ora 
�edin�ei, în care s� se pronun�e detaliat pe fiecare proiect în parte.  

(7)Rezultatele votului deschis electronic vor fi consemnate de c�tre secretarul general al 
ora�ului, prin compartimentul de speccialitate, în Procesul-verbal al �edin�ei.  

(8) Consiliul local hot�r��te, la propunerea pre�edintelui de �edin��, ce modalitate de 
vot se va folosi la anumite proiecte care nu sunt reglementate de lege. 

(9) Consiliul local poate stabili ca unele hot�râri s� fie luate prin vot secret. Hot�rârile 
cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu 
excep�iile prev�zute de lege. 

(10) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. 
(11) Redactarea buletinelor de vot trebuie s� fie f�r� echivoc. Pentru exprimarea 

op�iunii se folosesc, de regul�, cuvintele "da" sau "nu". 
(12) Buletinele de vot se introduc într-o urn�. La num�rarea voturilor nu se iau în calcul 

buletinele de vot pe care nu a fost exprimat� op�iunea consilierului local sau au fost folosite 
ambele cuvinte �i nici cele care au alte însemne, în afara op�iunii.  

(13) Ab�inerile se num�r� la voturile împotriv�. 
(14) Votarea prin apel nominal se desf��oar� în modul urm�tor: pre�edintele de �edin�� 

explic� obiectul vot�rii �i sensul cuvintelor "pentru" �i "împotriv�". Secretarul general va da 
citire numelui �i prenumelui fiec�rui consilier local, în ordine alfabetic�. Consilierul local 
nominalizat se ridic� �i propune cuvântul "pentru" sau "împotriv�" în func�ie de op�iunea sa. 

(15) Dac� pe parcursul desf��ur�rii �edin�ei nu este întrunit� majoritatea legal� necesar� 
pentru adoptarea proiectului de hot�râre, pre�edintele de �edin�� amân� votarea pân� la 
întrunirea acesteia. 

(16) Dac� în urma dezbaterilor din �edin�a consiliului local se impun modific�ri de fond 
în con�inutul proiectului de hot�râre, la propunerea primarului, a secretarului sau a 
consilierilor locali �i cu acordul majorit��ii consilierilor locali prezen�i, pre�edintele de 
�edin�� retransmite proiectul de hot�râre, în vederea reexamin�rii de c�tre ini�iator �i de c�tre 
compartimentele de specialitate. 

(17) Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin 
vot secret, cu exceptiile prevazute de lege. Votul secret nu poate fi exprimat prin mijloace 
electronice. 

(18) Proiectele de hot�râri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea 
acestuia în cursul aceleia�i�edin�e. 

Art.29. Semnarea �i contrasemnarea hot�rârilor consiliului local 
(1) Dup� desf��urarea �edin�ei, hot�rârile consiliului local se semneaz� de c�tre 

pre�edintele de �edin�� �i se contrasemneaz�, pentru legalitate, de c�tre secretarul general. 
(2) În cazul în care pre�edintele de �edin�� refuz�, în scris, s� semneze, hot�rârea 

consiliului local se semneaz� de cel pu�in 2 consilieri locali dintre cei care au participat la 
�edin��. 

(3) Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se realizeaz� astfel: de unul dintre cei 
mai în vârst� consilieri �i de unul dintre cei mai tineri dintre consilieri locali participan�i la 
�edin��; 

(4) Secretarul general nu contrasemneaz� hot�rârea în cazul în care consider� c� aceasta 
este ilegal�. În acest caz, în urm�toarea �edin�� a consiliului local depune în scris �i expune în 
fa�a acestuia opinia sa motivat�, care se consemneaz� în procesul - verbal al �edin�ei. 

SEC�IUNEA a 4 – a. Dispozi�ii privind actele administrative adoptate de consiliul 
local 
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Art.30. Tipuri de hot�râri adoptate de consiliul local 
(1) În exercitarea atribu�iilor ce le revin, consiliile locale adopt� hot�râri cu caracter 

normativ sau individual, a c�ror eviden�� se �ine într-un registru potrivit anexei nr. 6 la 
prezentul regulament. 

(2) În organizarea execut�rii sau execut�rii în concret a legii, consiliile locale adopt� 
sau încheie, dup� caz, �i alte acte juridice prin care se nasc, se modific� sau se sting drepturi 
�i obliga�ii, materializate prin Hot�râri.  

Art.31. Comunicarea �i aducerea la cuno�tin�a public� a hot�rârilor consiliului 
local 

(1) Secretarul general comunic� hot�rârile consiliului local prefectului în cel mult 10 
zile lucr�toare de la data adopt�rii. 

(2) Hot�rârile consiliului local se comunic� primarului �i celor care îi privesc în cel mai 
scurt timp. 

(3) Comunicarea, înso�it� de eventualele obiec�ii motivate cu privire la legalitate, se 
face în scris de c�tre secretarul general �i se înregistreaz� într-un registru special destinat 
acestui scop. 

(4) Hot�rârile se aduc la cuno�tin�a public� �i se comunic�, în condi�iile legii, prin grija 
secretarului general. 

(5) Hot�rârile, documentele �i informa�iile financiare, precum �i alte documente 
prev�zute de lege se public�, pentru informare, în format electronic �i în monitorul oficial 
local. 

Art.32. Hot�rârile consiliului local cu caracter normativ 
(1) Hot�rârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cuno�tin�a 

public�. 
(2) Aducerea la cuno�tin�a public� a hot�rârilor cu caracter normativ se face în termen 

de 5 zile de la data comunic�rii oficiale c�tre prefect. 
Art.33. Modalit��i de aducere la cuno�tin�a public� a hot�rârilor consiliului local 

cu caracter normativ 
(1) Aducerea la cuno�tin�a public� a hot�rârilor cu caracter normativ se realizeaz� �i 

prin: 
a) publicare pe pagina de internet a ora�ului Târgu-Neam�: 

www.primariatarguneamt.ro; 
b) afi�are într-un spa�iu accesibil publicului, stabilit prin dispozi�ie a primarului; 
(2) Secretarul general asigur� aducerea la cuno�tin�a public�, potrivit alin. (1), 

consemnând pe fiecare hot�râre a consiliului local în parte, sub semn�tura sa, modalitatea 
utilizat�. 

(3) Pentru aducerea la îndeplinire a obliga�iilor ce îi revin secretarului general în 
vederea intr�rii în vigoare a hot�rârilor consiliului local, acesta folose�te la finalul fiec�rei 
hot�râri a consiliului local cartu�ul cu proceduri obligatorii ulterioare adopt�rii hot�rârii 
consiliului local din anexa nr. 7 la prezentul regulament. 

(4) Exemplarele hot�rârilor consiliului local care se transmit prefectului, în vederea 
exercit�rii controlului de legalitate, con�in în mod obligatoriu cartu�ul prev�zut în anexa nr. 7 
la prezentul regulament. 

Art.34. Hot�rârile consiliului local cu caracter individual 
(1) Comunicarea hot�rârilor cu caracter individual c�tre persoanele c�rora li se 

adreseaz� se face în cel mult 5 zile de la data comunic�rii oficiale c�tre prefect. 
(2) Hot�rârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunic�rii c�tre 

persoanele c�rora li se adreseaz�. 
Art.35. Verificarea legalit��ii actelor administrative 
 Hot�rârile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de c�tre 

prefect conform prevederilor art. 255 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

SEC�IUNEA a 5 – a. Folosirea limbii minorit��ii na�ionale 
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Art.36. Limba oficial� �i folosirea limbii minorit��ilor na�ionale 
(1) În ora�ul Târgu-Neam� majoritatea cet��enilor sunt români, nefiind etnii cu pondere 

de  peste 20% din num�rul locuitorilor, stabilit la ultimul recens�mânt. 
(2) În raporturile dintre cet��eni �i autorit��ile administra�iei publice locale se folose�te 

limba român�. 
(3) În cazul  persoanelor surde �i/sauhipoacuzice se va folosi Limba Semnelor Române, 

administra�iei publice locale revenindu-i obliga�ia de a pune gratuit la dispozi�ia persoanelor 
surde �i/sau hipoacuzice interpre�i autoriza�i în LSR, conform legisla�iei în vigoare, la cerere 
sau din oficiu. 

(4) Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba român�, sub sanc�iunea 
nulit��ii. 

(5) În toate actele �i activitatea administra�iei publice locale se va folosi limba român�, 
cum este prev�zut în Lege 500/2004privind folosirea limbii române în locuri, rela�ii �i 
institu�ii publice. 

SEC�IUNEA a 6 – a. Dispozi�ii privind participarea cet��enilor la procesul de 
elaborare �i dezbatere a proiectelor de hot�râri 

Art.37. Ini�iativa cet��eneasc� 
 (1) Cet��enii pot propune consiliilor locale pe a c�ror raz� teritorial� domiciliaz�, spre 

dezbatere �i adoptare, proiecte de hot�râri. 
(2) Promovarea unui proiect de hot�râre se poate face de unul sau de mai mul�i cet��eni 

cu drept de vot, dac� acesta este sus�inut prin semn�turi de cel pu�in 5% din popula�ia cu 
drept de vot înscris� în Registrul electoral cu domiciliul sau re�edin�a în unitatea 
administrativ - teritorial�. 

(3) Ini�iatorii depun la secretarul general forma propus� pentru proiectul de hot�râre. 
Proiectul se afi�eaz� spre informare public� prin grija secretarului general. 

(4) Ini�iatorii asigur� întocmirea listelor de sus�in�tori pe formulare puse la dispozi�ie 
de secretarul general. 

(5) Listele de sus�in�tori cuprind numele, prenumele �i domiciliul, seria �i num�rul 
actului de identitate �i semn�turile sus�in�torilor. 

(6) Listele de sus�in�tori pot fi semnate numai de cet��enii cu drept de vot înscri�i în 
Registrul electoral cu domiciliul sau re�edin�a în ora�ul Târgu-Neam�, al c�rei consiliu local 
urmeaz� s� dezbat� proiectul de hot�râre în cauz�. 

(7) Dup� depunerea documenta�iei �i verificarea acesteia de c�tre secretarul general, 
proiectul de hot�râre urmeaz� procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local. 

Art.38. Principii �i reguli în asigurarea transparen�ei decizionale de c�tre consiliul 
local în raporturile cu cet��enii 

(1) Pentru asigurarea transparen�ei decizionale în raporturile cu cet��enii, consiliul local 
va respecta urm�toarele principii: 

a) informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmeaz� s� fie 
dezb�tute de consiliul local, precum �i asupra proiectelor de hot�râre cu caracter normativ; 

b) consultarea cet��enilor �i a asocia�iilor legal constituite la ini�iativa consiliului local, 
în procesul de elaborare a proiectelor de hot�râre cu caracter normativ; 

c) participarea activ� a cet��enilor la luarea deciziilor administrative �i în procesul de 
elaborare a proiectelor de hot�râre cu caracter normativ. 

(2) Se vor respecta urm�toarele reguli: 
a) �edin�ele consiliului local sunt publice, în condi�iile legii; 
b) dezbaterile vor fi consemnate în procesul - verbal al �edin�ei consiliului local �i 

f�cute publice, în condi�iile legii; 
c) hot�rârile de consiliu local adoptate în �edin�ele consiliului local vor fi înregistrate, 

arhivate �i, aduse la cuno�tin�a public�, prin afi�are pe pagina web a ora�ului Târgu-Neam�: 
www.primariatarguneamt.ro. 

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplic� în cazul procesului de elaborare a hot�rârilor de 
consiliu local �i în cel al �edin�elor în care sunt prezentate: 
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a) informa�ii privind ap�rarea na�ional�, siguran�a na�ional� �i ordinea public� la nivel 
na�ional, precum �i deliber�rile care fac parte din categoria informa�iilor clasificate, potrivit 
legii; 

b) valorile, termenele de realizare �i datele tehnico - economice ale activit��ilor 
comerciale sau financiare, dac� publicarea acestora aduce atingere principiului concuren�ei 
loiale, potrivit legii; 

c) datele personale, potrivit Legii nr. 190/2018 privind m�suri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European �i al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protec�ia persoanelor fizice în ceea ce prive�te prelucrarea datelor cu caracter 
personal �i privind libera circula�ie a acestor date �i de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protec�ia datelor), cu modific�rile ulterioare. 

Art.39. Dispozi�ii privind participarea cet��enilor la procesul de elaborare �i 
dezbatere a proiectelor de hot�râri 

(1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hot�râre cu caracter normativ 
ini�iatorul are obliga�ia, prin intermediul secretarului general, s� aduc� la cuno�tin�a public� 
un anun� referitor la elaborarea unui proiect de hot�râre cu caracter normativ. 

(2) Anun�ul referitor la elaborarea unui proiect de hot�râre cu caracter normativ va fi 
adus la cuno�tin�a public�, în condi�iile alin. (1), cu cel pu�in 30 de zile înainte de supunerea 
spre analiz�, avizare �i adoptare de c�tre autorit��ile administra�iei publice locale. Anun�ul va 
cuprinde referatul de aprobare al ini�iatorului privind necesitatea adopt�rii hot�rârii cu 
caracter normativ propus, textul complet al proiectului de hot�râre cu caracter normativ 
respectiv, precum �i termenul - limit�, locul �i modalitatea în care cei interesa�i pot trimite în 
scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hot�râre cu 
caracter normativ. 

(3) Anun�ul referitor la elaborarea unui proiect de hot�râre cu caracter normativ cu 
relevan�� asupra mediului de afaceri se transmite prin grija secretarului general asocia�iilor de 
afaceri �i altor asocia�ii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul 
prev�zut la alin. (2). 

(4) La publicarea anun�ului ini�iatorul proiectului de hot�râre cu caracter normativ va 
stabili o perioad� de cel pu�in 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 
privire la proiectul de hot�râre cu caracter normativ supus dezbaterii publice. 

(5) Primarul va desemna o persoan� din cadrul aparatului de specialitate, responsabil� 
pentru rela�ia cu societatea civil�, care s� primeasc� propunerile, sugestiile �i opiniile 
persoanelor interesate cu privire la proiectul de hot�râre cu caracter normativ propus. 

(6) Proiectul de hot�râre cu caracter normativ se transmite spre analiz� �i avizare 
autorit��ilor publice interesate numai dup� definitivare, pe baza observa�iilor �i propunerilor 
formulate potrivit alin. (4). 

(7) Ini�iatorul proiectului de hot�râre cu caracter normativ este obligat s� organizeze o 
întâlnire în care s� se dezbat� public proiectul de hot�râre cu caracter normativ, dac� acest 
lucru a fost cerut în scris de c�tre o asocia�ie legal constituit� sau de c�tre o alt� autoritate 
public�. 

(8) În toate cazurile în care se organizeaz� întâlniri pentru dezbateri publice, acestea 
trebuie s� se desf��oare în cel mult 10 zile de la publicarea datei �i locului unde urmeaz� s� 
fie organizate. Ini�iatorul proiectului de hot�râre cu caracter normativ trebuie s� analizeze 
toate recomand�rile referitoare la acesta. 

(9) În cazul reglement�rii unei situa�ii care, din cauza circumstan�elor sale excep�ionale, 
impune adoptarea de solu�ii imediate, în vederea evit�rii unei grave atingeri aduse interesului 
public local, proiectele de hot�râre cu caracter normativ se supun adopt�rii în procedura de 
urgen�� prev�zut� de reglement�rile în vigoare. 

(10) Pentru proiectele de hot�râre cu caracter normativ propuse prin ini�iativ� 
cet��eneasc� obliga�iile men�ionate la alin. (1), (4) �i (7) se realizeaz� prin grija secretarului 
general. 
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(11) Ini�iatorul proiectului de hot�râre cu caracter normativ este obligat s� justifice în 
scris nepreluarea recomand�rilor formulate �i înaintate în scris de cet��eni �i asocia�iile legal 
constituite ale acestora. 

Art.40. Participarea persoanelor interesate la lucr�rile �edin�elor publice ale 
consiliului local 

(1) Participarea persoanelor interesate la lucr�rile �edin�elor publice ale consiliului local 
se va face în urm�toarele condi�ii:  

a) Orice cet��ean cu domiciliul sau re�edin�a în ora�ul Târgu-Neam� are dreptul s� 
solicite participarea la �edin�ele Consiliului Local în limitele locurilor disponibile în sal�. 

b) Solicitarea pentru participare se va face prin orice mijloc de comunicare: scris, mail, 
mesaj, telefonic, cel târziu cu 24 de ore înainte de �edin�a de plen programat�, precizând în 
clar urm�toarele date: - numele �i prenumele solicitantului; date de contact (telefon, e-mail) 
�i domiciliul solicitantului. 

c) Solicitarea de participare la �edin�a Consiliului Local se va înregistra de c�tre 
Secretarul general al ora�ului, prin compartimentul de specialitate, în Registrul de 
coresponden��  al Consiliului Local.  

d) Secretarul general al ora�ul, prin compartimentul de specialitate,va înainta solicitarea 
c�tre Pre�edintele de �edin��. 

e) Prin grija Pre�edintelui de �edin��, persoana ce a parcurs etapele de la 
alineatele anterioare, va fi invitat� s� asiste la dezbaterea �i votarea proiectului de pe ordinea 
de zi de care este interesat. 

(2) Se impune respectarea prealabil� a urm�toarelor etape: 
a) anun�ul privind �edin�a consiliului local se afi�eaz� la sediul consiliului local, pe 

pagina de internet a ora�ul, dup� caz, cu cel pu�in 3 zile înainte de desf��urarea �edin�elor 
ordinare, convocate în termen de 5 zile �i cu cel pu�in 24 de ore înaintea �edin�elor 
extraordinare convocate în termen de 3 zile, cu excep�ia situa�iilor în care consiliului local 
este convocat de îndat� în �edin�e extraordinare; 

b) acest anun� trebuie adus la cuno�tin�a cet��enilor �i a asocia�iilor legal constituite 
care au prezentat sugestii �i propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la 
proiectele de hot�râre cu caracter normativ care urmeaz� s� fie dezb�tute în �edin�a 
consiliului local; 

c) anun�ul va con�ine data, ora �i locul de desf��urare a �edin�ei consiliului local, 
precum �i proiectul ordinii de zi. 

(2) Consiliul local poate hot�rî ca �edin�ele consiliului local s� fie înregistrate în 
condi�iile art. 27 alin. (2) lit. c) �i art. 28 alin. (4) lit. d). 

Art.41. Dreptul persoanelor interesate la înregistr�rile �edin�elor consiliului local 
În temeiul art. 27 alin. (2) lit. c) �i ale art. 28 alin. (4) lit. d), înregistr�rile �edin�elor 

consiliului local vor fi f�cute publice, la cerere, în condi�iile legisla�iei privind liberul acces la 
informa�iile de interes public, coroborate cu prevederile privind protec�ia datelor personale. 

Art.42. Delegatul s�tesc 
(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali ale�i în consiliile locale sunt 

reprezenta�i la �edin�ele consiliului local de un delegat s�tesc. Delegatul s�tesc este asimilat 
ale�ilor locali. 

(2) În ora�ul Târgu-Neam� nu este delegat s�tesc.  
Art.43.Adun�rile cet��ene�ti 
(1) Cet��enii ora�ului pot fi consulta�i �i prin adun�ri cet��ene�ti. 
(2) Convocarea �i organizarea adun�rilor cet��ene�ti se fac de c�tre primar, la ini�iativa 

acestuia ori a unei treimi din num�rul consilierilor în func�ie. 
(3) Convocarea adun�rii cet��ene�ti se face prin aducerea la cuno�tin�a public� a 

scopului, datei �i a locului unde urmeaz� s� se desf��oare aceasta. 
(4) Adunarea cet��eneasc� este valabil constituit� în prezen�a majorit��ii cet��enilor cu 

drept de vot �i adopt� propuneri cu majoritatea celor prezen�i. 
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(5) Propunerile se consemneaz� într-un proces - verbal �i se înainteaz� primarului, care 
le supune dezbaterii consiliului local în prima �edin��, în vederea stabilirii modalit��ilor 
concrete de realizare �i de finan�are, dac� este cazul. 

(6) Solu�ia adoptat� de consiliul local se aduce la cuno�tin�a public� prin grija 
secretarului general. 

CAPITOLUL V. Dizolvarea consiliului local 
Art. 44. Situa�iile de dizolvare a consiliului local 
(1) Consiliul local se dizolv� de drept sau prin referendum local.  
Consiliul local se dizolv� de drept: 
a) în cazul în care acesta nu se întrune�te cel pu�in într-o �edin�� ordinar� sau 

extraordinar�, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, de�i a fost convocat conform 
prevederilor legale; 

b) în cazul în care nu a adoptat nicio hot�râre în 3 �edin�e ordinare sau extraordinare 
�inute pe durata a patru luni calendaristice consecutive; 

c) în cazul în care num�rul consilierilor locali în func�ie este mai mic decât jum�tatea 
num�rului membrilor consiliului local �i nu a putut fi completat cu suplean�i. 

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general, prefectul sau orice alt� persoan� 
interesat� sesizeaz� instan�a de contencios administrativ cu privire la cazurile prev�zute la 
alin. (1). Instan�a analizeaz� situa�ia de fapt �i se pronun�� cu privire la dizolvarea consiliului 
local. Hot�rârea instan�ei este definitiv� �i se comunic� prefectului. 

Art.45. Referendumul local 
(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condi�iile legii. 

Referendumul se organizeaz� ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel 
pu�in 25% din num�rul cet��enilor cu drept de vot înscri�i în Registrul electoral cu domiciliul 
sau re�edin�a în unitatea administrativ - teritorial�. 

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele �i prenumele, data �i 
locul na�terii, seria �i num�rul buletinului sau ale c�r�ii de identitate �i semn�tura olograf� ale 
cet��enilor care au solicitat organizarea referendumului. 

Art.46. Organizarea referendumului local 
(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suport� din bugetul ora�ul.  
(2) Referendumul local este organizat de c�tre o comisie numit� prin ordin al 

prefectului, compus� dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, 
al consiliului local �i un judec�tor de la judec�toria în a c�rei raz� teritorial� se afl� unitatea 
administrativ - teritorial� în cauz�. Secretariatul comisiei este asigurat de institu�ia 
prefectului. 

(3) Referendumul local este valabil dac� s-au prezentat la urne cel pu�in 30% din 
num�rul total al locuitorilor cu drept de vot înscri�i în Registrul electoral cu domiciliul sau 
re�edin�a în comun�. Activitatea consiliului local înceteaz� înainte de termen dac� s-au 
pronun�at în acest sens cel pu�in jum�tate plus unu din num�rul total al voturilor valabil 
exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condi�iile legii. 

Art.47. Organizarea alegerilor dup� dizolvarea consiliului local sau dup� 
validarea rezultatului referendumului 

(1) În termen de maximum 90 de zile de la r�mânerea definitiv� a hot�rârii 
judec�tore�ti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dup� caz, de la validarea 
rezultatului referendumului se organizeaz� alegeri pentru un nou consiliu local. 

(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de c�tre 
Guvern, la propunerea autorit��ilor cu atribu�ii în organizarea alegerilor locale, pe baza 
solicit�rii prefectului. 

Art.48. Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolv�rii consiliului local 
(1) Pân� la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absen�a acestuia, 

secretarul general rezolv� problemele curente ale ora�ului cu respectarea competen�elor �i 
atribu�iilor ce îi revin, potrivit legii. 
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(2) În situa�ia excep�ional� în care consiliul local a fost dizolvat în condi�iile art. 45, 
primarul se afl� în imposibilitatea exercit�rii atribu�iilor sale ca urmare a încet�rii sau 
suspend�rii mandatului s�u ori a altor situa�ii prev�zute de lege, iar func�ia de secretar general 
al ora�ului este vacant�, prefectul nume�te prin ordin o persoan� prin deta�are, în condi�iile 
p�r�ii a VI - a titlul II din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, care s� exercite atribu�iile de secretar general al ora�ului pentru a 
rezolva problemele curente ale ora�ului, pân� la ocuparea func�iei publice de conducere de 
secretar general al ora�ului în condi�iile legii. 

(3) Persoana desemnat� potrivit prevederilor alin. (2) trebuie s� îndeplineasc� condi�iile 
de studii �i vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea func�iei de secretar 
general al unit��ii/subdiviziunii administrativ - teritoriale prev�zute la partea a III - a titlul VII 
�i la partea a VI - a titlul II din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

(4) În situa�ia prev�zut� la alin. (2), prin excep�ie de la prevederile p�r�ii a VI - a titlul II 
din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, concursul pentru ocuparea func�iei publice de conducere de secretar general al 
ora�ului, se organizeaz� de institu�ia prefectului. 

(5) Numirea în func�ia de secretar general al ora�ului, dup� caz, se face, în situa�ia 
prev�zut� la alin. (2) sau în situa�ia în care procedura de organizare a concursului a fost 
demarat� anterior situa�iei excep�ionale prev�zute la alin. (2), de c�tre prefect, dac� nu a 
încetat situa�ia care a determinat imposibilitatea exercit�rii atribu�iilor de c�tre primar. 

CAPITOLUL VI. Dispozi�ii privind exercitarea mandatului de consilier local 
SEC�IUNEA 1. Exercitarea mandatului de consilier local 

Art.49. Mandatul ale�ilor locali 
Mandatul consilierului local este de 4 ani �i se exercit� în condi�iile legii. 
Art.50. Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unit��ii 

administrativ - teritoriale 
Consilierii locali împuternici�i s� reprezinte interesele ora�ului în societ��i, regii 

autonome de interes local �i alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemna�i, prin 
hot�râre a consiliului local, în condi�iile legii, cu respectarea regimului incompatibilit��ilor 
aplicabil �i a configura�iei politice de la ultimele alegeri locale. 

Art.51. Reprezentarea în asocia�iile de dezvoltare intercomunitar� �i la nivelul 
operatorilor regionali 

Ora�ele sunt reprezentate de drept în adun�rile generale ale asocia�iilor de dezvoltare 
intercomunitar� �i în adun�rile generale ale operatorilor regionali �i locali de c�tre primari. 
Primarii pot delega calitatea lor de reprezentan�i ai unit��ilor administrativ - teritoriale în 
adun�rile generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum �i oric�ror alte persoane 
din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei institu�ii publice de interes local. 

Art.52.Suspendarea mandatului de consilier local 
(1) Mandatul de consilier local se suspend� în urm�toarele situa�ii: 
a) a fost dispus� m�sura arest�rii preventive; 
b) a fost dispus� m�sura arestului la domiciliu; 
c) a fost îns�rcinat de c�tre consiliul din care face parte, de c�tre Guvern sau de c�tre 

Parlament cu exercitarea unei misiuni în �ar� sau în str�in�tate. 
(2) M�surile prev�zute la alin. (1) lit. a) �i b) dispuse în condi�iile Legii nr. 135/2010 

privind Codul de procedur� penal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se comunic� de 
îndat� de c�tre instan�a de judecat� prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de 
ore de la comunicare, constat� suspendarea mandatului. 

(3) Documentele corespunz�toare situa�iei prev�zute la alin. (1) lit. c) se comunic� de 
c�tre emitent, în termen de 5 zile lucr�toare de la desemnare, secretarului general �i 
primarului, iar în prima �edin�� ulterioar� comunic�rii consiliul local ia act de aceast� situa�ie, 
prin hot�râre. 
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(4) Suspendarea dureaz� pân� la încetarea situa�iei prev�zute la alin. (1). 
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situa�iile prev�zute la alin. (1) lit. a) �i b), 

respectiv hot�rârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condi�iile 
alin. (1) lit. c) se comunic� de îndat� consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de 
la emiterea ordinului, respectiv hot�rârii consiliului, dup� caz. 

(6) În cazul în care fa�� de consilierul local, al c�rui mandat a fost suspendat în 
condi�iile alin. (1) lit. a) �i b), a fost dispus� clasarea ori renun�area la urm�rirea penal� sau 
instan�a judec�toreasc� a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la 
desp�gubiri, în condi�iile legii. 

Art.53. Suspendarea mandatului viceprimarului 
(1) Mandatul viceprimarului se suspend� de drept în urm�toarele situa�ii: 
a) a fost dispus� m�sura arest�rii preventive; 
b) a fost dispus� m�sura arestului la domiciliu. 
(2) M�surile prev�zute la alin. (1), dispuse în condi�iile Legii nr. 135/2010 privind 

Codul de procedur� penal�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se comunic� de îndat� 
de c�tre instan�a de judecat� prefectului, care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de 
la comunicare, constat� suspendarea mandatului. 

(3) Ordinul de suspendare se comunic�, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, 
primarului. 

(4) Suspendarea dureaz� pân� la încetarea situa�iei prev�zute la alin. (1). 
(5) În cazul în care fa�� de viceprimarul suspendat din func�ie a fost dispus� clasarea ori 

renun�area la urm�rirea penal� sau instan�a judec�toreasc� a dispus achitarea sau încetarea 
procesului penal, acesta are dreptul, în condi�iile legii, la plata drepturilor salariale 
corespunz�toare perioadei în care a fost suspendat. 

Art.54. Încetarea mandatului de consilier local 
(1) Calitatea de consilier local înceteaz� la data declar�rii ca legal constituit a noului 

consiliu ales. 
(2) Calitatea de consilier local înceteaz� de drept înainte de expirarea duratei normale a 

mandatului, în urm�toarele cazuri: 
a) demisie; 
b) constatarea �i sanc�ionarea, în condi�iile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în 

exercitarea func�iilor �i demnit��ilor publice, pentru modificarea �i completarea Legii nr. 
144/2007 privind înfiin�area, organizarea �i func�ionarea Agen�iei Na�ionale de Integritate, 
precum �i pentru modificarea �i completarea altor acte normative, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, a unei st�ri de incompatibilitate; 

c) schimbarea domiciliului într-o alt� unitate administrativ - teritorial�, inclusiv ca 
urmare a reorganiz�rii acesteia; 

d) lipsa nemotivat� de la mai mult de 3 �edin�e ordinare �i/sau extraordinare 
consecutive ale consiliului, desf��urate pe durata a trei luni calendaristice; 

e) lipsa nemotivat� de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni 
calendaristice, care determin� imposibilitatea desf��ur�rii, în condi�iile legii, a �edin�elor 
ordinare �i/sau extraordinare; 

f) imposibilitatea exercit�rii mandatului pe o perioad� mai mare de 6 luni consecutive, 
cu excep�ia cazurilor prev�zute de lege; 

g) condamnarea, prin hot�râre judec�toreasc� r�mas� definitiv�, la o pedeaps� privativ� 
de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a execut�rii pedepsei; 

h) punerea sub interdic�ie judec�toreasc�; 
i) pierderea drepturilor electorale; 
j) pierderea calit��ii de membru al partidului politic sau al organiza�iei minorit��ilor 

na�ionale pe a c�rei list� a fost ales; 
k) condamnarea prin hot�râre judec�toreasc� r�mas� definitiv� pentru s�vâr�irea unei 

infrac�iuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul c�ruia a fost ales, indiferent de 
pedeapsa aplicat� �i de modalitatea de individualizare a execut�rii acesteia; 
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l) deces. 
(3) Data încet�rii de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c) - f) 

�i l), este data apari�iei evenimentului sau a împlinirii condi�iilor care determin� situa�ia de 
încetare, dup� caz. 

(4) Data încet�rii de drept a mandatului, în cazul prev�zut la alin. (2) lit. b), în situa�ia 
în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu 
a fost contestat�, este data expir�rii perioadei în care consilierul local are dreptul s� conteste 
raportul de evaluare, în condi�iile Legii nr. 176/2010, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

(5) Data încet�rii de drept a mandatului în cazul prev�zut la alin. (2) lit. j) este data 
comunic�rii c�tre prefect, secretarul general �i c�tre consilierul local a hot�rârii forului 
competent s� decid� asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organiza�iei 
cet��enilor apar�inând minorit��ilor na�ionale pe a c�rei list� consilierul local a fost ales, în 
situa�ia în care legalitatea acesteia nu a fost contestat�. 

(6) În situa�iile prev�zute la alin. (2) lit. a), c) - f) �i l) constatarea încet�rii de drept a 
mandatului de consilier local, precum �i vacantarea locului de consilier local se realizeaz� 
printr-o hot�râre de constatare a autorit��ii deliberative respective, la propunerea primarului 
ori, dup� caz, a oric�rui alt ales local, adoptat� în prima �edin�� desf��urat� dup� apari�ia 
evenimentului. Hot�rârea autorit��ii deliberative este comunicat� de îndat� judec�toriei 
competente s� valideze mandatul supleantului, în condi�iile art. 8, precum �i consilierului 
local. Aceast� hot�râre nu se supune la vot, aceasta fiind de constatare a unei st�ri de fapt. 

(7) Consiliul local are obliga�ia de a adopta hot�rârea prev�zut� la alin. (6) în termen de 
30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de 
primar �i de secretarul general cu privire la una dintre situa�iile prev�zute la alin. (2) lit. a), c) 
- f) �i l). În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul 
local constatarea încet�rii mandatului, precum �i vacantarea locului de consilier local se 
realizeaz� de c�tre prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de c�tre 
secretarul general, în situa�ia neadopt�rii acestei hot�râri de c�tre consiliul local, dup� caz. 

(8) În situa�iile prev�zute la alin. (2) lit. b), g) - k), constatarea încet�rii de drept a 
mandatului de consilier local, precum �i vacantarea locului de consilier local se fac de c�tre 
prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data în�tiin��rii transmise 
prefectului de c�tre autoritatea responsabil� de asigurarea integrit��ii în exercitarea 
demnit��ilor �i func�iilor publice �i prevenirea corup�iei institu�ionale sau de c�tre instan��, 
dup� caz. 

(9) Ordinul prefectului emis în situa�iile prev�zute la alin. (7) �i (8) se transmite de 
îndat� judec�toriei competente s� valideze mandatul supleantului, în condi�iile art. 8, 
consilierului local �i secretarului general. 

(10) Hot�rârea consiliului are la baz�, pentru situa�iile prev�zute la alin. (2) lit. a), c) - 
f), h) �i l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apari�ia evenimentului �i 
semnat de primar �i de secretarul general. Referatul este înso�it de acte justificative. 

(11) Ordinul prefectului are la baz�, pentru situa�iile prev�zute la alin. (2) lit. g), i), k), 
în�tiin��rile transmise prefectului de c�tre instan��. 

(12) În cazul prev�zut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunic�rii 
hot�rârii forului competent s� decid� asupra excluderii unui membru al partidului politic sau 
a organiza�iei cet��enilor apar�inând minorit��ilor na�ionale pe a c�rei list� consilierul local a 
fost ales, prefectul constat�, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de 
expirarea duratei normale a acestuia �i declar� vacant locul consilierului local. Ordinul 
prefectului se transmite de îndat� judec�toriei competente s� valideze mandatul supleantului, 
în condi�iile art. 8, consilierului local �i secretarului general. 

(13) În cazurile prev�zute la alin. (2) lit. c) - f), hot�rârea poate fi atacat� de consilierul 
local în cauz� la instan�a de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. 
Instan�a se pronun�� în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabil� procedura de 
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regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabil� nu se mai efectueaz�, iar hot�rârea 
primei instan�e este definitiv�. 

(14) În toate cazurile, hot�rârea instan�ei se comunic� p�r�ilor, prefectului �i 
secretarului general, care are obliga�ia afi��rii acesteia la sediul unit��ii/subdiviziunii 
administrativ - teritoriale, în termen de maximum dou� zile de la comunicare. 

(15) Func�ia constatat� vacant� în condi�iile alin. (6) - (8) se completeaz� cu supleantul 
desemnat de partidul politic, alian�a politic� sau alian�a electoral� respectiv�, care este validat 
�i depune jur�mântul, în condi�iile art. 117 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
57/2019, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, ulterior r�mânerii definitive a hot�rârii 
instan�ei. 

(16) Încetarea mandatului de consilier local în cazul schimb�rii domiciliului în alt� 
unitate administrativ - teritorial� poate interveni numai dup� efectuarea în actul de identitate 
al celui în cauz� a men�iunii corespunz�toare, de c�tre organul abilitat potrivit legii. 

(17) Încetarea mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constat� în prima 
�edin�� a consiliului desf��urat� dup� apari�ia evenimentului �i în baza demisiei scrise 
înaintate secretarului general, primarului �i pre�edintelui de �edin��. Hot�rârea consiliului 
prin care se ia act de demisie �i se declar� vacant locul consilierului local se comunic� de 
îndat� judec�toriei competente s� valideze mandatul supleantului, în condi�iile art. 8. 

(18) Prevederile alin. (2) lit. g) - i) �i k) devin aplicabile numai dup� r�mânerea 
definitiv� a hot�rârii judec�tore�ti. În aceste cazuri, data respectiv� este �i data la care 
înceteaz� de drept mandatul. 

(19) În situa�ia în care este contestat� legalitatea actului prev�zut la alin. (4) sau a 
hot�rârii prev�zute la alin. (5), data încet�rii de drept a mandatului este data r�mânerii 
definitiv� a hot�rârii judec�tore�ti. 

(20) De la data încet�rii mandatului, consilierul local respectiv: 
a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru �edin�ele 

autorit��ii deliberative din care face parte; 
b) nu mai poate participa la vot în cadrul �edin�elor autorit��ii deliberative din care face 

parte, precum �i în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta; 
c) nu mai are dreptul la indemniza�ia lunar�. 
Art.55. Încetarea mandatului de viceprimar ca urmare a încet�rii mandatului de 

consilier 
(1) Încetarea mandatului de consilier, în condi�iile art. 55 alin. (2), are ca efect încetarea 

de drept, la aceea�i dat�, �i a mandatului de viceprimar. 
(2) Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliber�rii acestuia 

din func�ie în condi�iile art. 11. 
 

SEC�IUNEA a 2 – a. Drepturile ale�ilor locali 
Art.56. Legitima�ia �i semnul distinctiv ale ale�ilor locali 
(1) Dup� alegerea viceprimarului, acestuia i se înmâneaz� legitima�ia, semnat� de 

primar, precum �i un semn distinctiv al calit��ii de viceprimar. Legitima�ia viceprimarului 
este înmânat� de c�tre secretarul general. 

(2) Dup� declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în func�ie li se 
elibereaz� o legitima�ie care atest� calitatea de membru al consiliului local, semnat� de 
primar, �i primesc un semn distinctiv al calit��ii lor de reprezentan�i ale�i ai colectivit��ii 
locale, pe care au dreptul s� îl poarte pe întreaga durat� a mandatului. 

(3) Modelul legitima�iei de viceprimar �i de consilier local �i modelul semnului 
distinctiv pentru ace�tia se stabilesc prin hot�râre a Guvernului. 

(4) Cheltuielile pentru confec�ionarea legitima�iilor, semnelor distinctive, respectiv a 
e�arfelor se suport� din bugetul local. 

(5) Legitima�ia �i semnul distinctiv se pot p�stra, dup� încetarea mandatului, cu titlu 
evocativ. 
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(6) E�arfa în culorile drapelului na�ional al României se poart� în mod obligatoriu la 
Ziua Na�ional� a României, la solemnit��i, recep�ii, ceremonii publice �i la celebrarea 
c�s�toriilor, indiferent de locul de desf��urare a acestora. 

Art.57. Protec�ia ale�ilor locali 
(1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru solu�ionarea �i 

gestionarea treburilor publice în interesul colectivit��ii locale pe care o reprezint� este 
garantat�. 

(2) Ale�ii locali nu pot fi tra�i la r�spundere juridic� pentru opiniile politice exprimate 
în exercitarea mandatului. 

(3) Re�inerea, dispunerea m�surii arest�rii preventive, a arestului la domiciliu sau 
trimiterea în judecat� penal� a ale�ilor locali, precum �i faptele s�vâr�ite care au determinat 
luarea m�surilor se aduc la cuno�tin�� atât autorit��ii administra�iei publice din care fac parte, 
cât �i prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de c�tre organele care au dispus m�surile 
respective. 

(4) Pe întreaga durat� a mandatului, ale�ii locali se consider� în exerci�iul autorit��ii 
publice �i se bucur� de protec�ia prev�zut� de lege. 

(5) De aceea�i protec�ie prev�zut� la alin. (4) beneficiaz� �i membrii familiei alesului 
local - so�, so�ie �i copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urm�re�te nemijlocit 
exercitarea de presiuni asupra alesului local în leg�tur� cu exercitarea mandatului s�u. 

Art.58. Grupurile de consilieri locali 
 (1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în func�ie de partidele sau alian�ele 

politice pe ale c�ror liste au fost ale�i, dac� sunt în num�r de cel pu�in 3. 
(2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condi�iile prev�zute la alin. (1) pot constitui un 

grup prin asociere. 
(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al 

majorit��ii membrilor grupului. Denumirea, componen�a �i conducerea grupului politic se 
transmit secretarului general care informeaz� consiliul local asupra grupurilor politice 
formate. 

(4) Prevederile alin. (1) �i (2) se aplic� �i consilierilor independen�i. 
(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat 

la alegeri sau care nu au întrunit num�rul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel 
pu�in un consilier. 

(6) În cazul fuzion�rii, dou� sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul 
local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct. 

(7) Primarul, în func�ie de disponibilitate, pune la dispozi�ia grupurilor politice spa�iile 
�i logistica necesare desf��ur�rii activit��ilor politice în vederea exercit�rii atribu�iilor legale 
�i regulamentare. 

Art.59. Raporturile de munc� sau de serviciu de�inute anterior 
(1) Pe perioada exercit�rii mandatului de viceprimar se suspend� contractul de munc�, 

respectiv raportul de serviciu al acestuia, în cadrul unei institu�ii sau autorit��i publice ori în 
cadrul regiilor autonome sau societ��ilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al 
unit��ilor administrativ - teritoriale, cu excep�ia situa�iilor prev�zute de lege. 

(2) Consilierul local, al c�rui raport de serviciu ori contract individual de munc� este 
suspendat, în condi�iile legii, la data începerii exercit�rii mandatului, î�i reia activitatea în 
executarea aceluia�i raport de serviciu sau contract individual de munc�, dup� caz, la 
încetarea mandatului de consilier local. 

(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munc� sau a actului de numire 
cadrele didactice, cercet�torii �tiin�ifici, persoanele care de�in func�ii sau desf��oar� activit��i 
în domeniul crea�iei literar - artistice. 

(4) În func�iile de�inute de persoanele ale c�ror contracte de munc� sau acte de numire 
au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durat� 
determinat�. 
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(5) La încetarea mandatului de viceprimar, persoanele în cauz� î�i reiau activitatea în 
executarea acelora�i contracte de munc� sau raporturi de serviciu, dup� caz. La stabilirea 
clasei �i a gradului de încadrare se iau în calcul �i perioadele lucrate în func�iile de demnitate 
public� alese. 

(6) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuz� reluarea activit��ii în func�ia 
de�inut� anterior alegerii, persoana în cauz� se poate adresa instan�ei de judecat� competente, 
cererea fiind scutit� de taxa de timbru judiciar. 

(7) Persoanelor prev�zute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de 
munc� pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data încet�rii mandatului, cu 
excep�iile prev�zute de lege. 

Art.60. Indemniza�ia 
(1) Pentru participarea la �edin�ele consiliului �i ale comisiilor de specialitate, 

consilierii locali au dreptul la o indemniza�ie lunar�. Viceprimarilor nu li se acord� 
indemniza�ie pentru participarea la �edin�e. 

(2) Indemniza�ia lunar� pentru consilierii locali care particip� la �edin�ele ordinare ori 
la �edin�ele extraordinare ale consiliului local �i ale comisiilor de specialitate este în cuantum 
de pân� la 10% din indemniza�ia lunar� a primarului, în condi�iile Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.  

(3) Consilierii locali au dreptul la indemniza�ia lunar� doar dac� particip� la cel pu�in o 
�edin�� a autorit��ii deliberative �i o �edin�� a comisiei de specialitate, pe lun�, desf��urate în 
condi�iile legii. 

(4) Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condi�iile legii, a cheltuielilor legate de 
exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemniza�ia de 
delegare sau deplasare, dup� caz, precum �i a altor cheltuieli prev�zute de lege, altele decât 
indemniza�ia prev�zut� la alin. (1). 

(5) Indemniza�ia lunar� pentru consilierii locali care particip� la �edin�ele consiliului 
local �i ale comisiilor de specialitate este de pana la 10 % din indemnizatia lunara a 
primarului orasului. 

(6) Plata indemniza�iilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) �i (3) se efectueaz� 
exclusiv din veniturile sec�iunii de func�ionare din bugetul ora�ul. 

(7) Consiliul local poate hot�rî diminuarea cuantumului indemniza�iei prev�zute la alin. 
(2) �i a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (4), în concordan�� cu 
posibilit��ile de finan�are. 

(8) Drepturile b�ne�ti cuvenite ale�ilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia 
sau cu alte venituri, în condi�iile legii. 

(9) Consilierii locali care particip� la �edin�ele de consiliu local, organizate în timpul 
programului de lucru, se consider� învoi�i de drept, f�r� a le fi afectat salariul �i celelalte 
drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munc�. 

Art.61. Dreptul de ini�iativ� în promovarea actelor administrative 
Ale�ii locali au dreptul de ini�iativ� în promovarea actelor administrative, individual 

sau în grup. 
 
Art.62. Transportul 
Ale�ii locali care folosesc autoturismul proprietate personal� sau mijloacele de 

transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliaz� în localitatea în care 
se desf��oar� �edin�a consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea 
transportului. 

Art.63. Formarea profesional� 
(1) Ale�ii locali au dreptul la preg�tire, formare �i perfec�ionare profesional�. 
(2) Ale�ii locali beneficiaz� de plata programelor de preg�tire, formare �i perfec�ionare 

profesional� organizate în condi�iile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, 
cazare, mas�, a indemniza�iilor de delegare sau deplasare, dup� caz, în condi�iile legii. 



32 
 

(3) Autorit��ile �i institu�iile publice au obliga�ia s� prevad� în bugetul local sumele 
necesare pentru programele de preg�tire, formare �i perfec�ionare profesional� organizate de 
Institutul Na�ional de Administra�ie sau al�i furnizori de formare �i perfec�ionare profesional� 
în decursul mandatului, precum �i cheltuielile prev�zute la alin. (2) destinate ale�ilor locali, 
organizate la ini�iativa ori în interesul autorit��ii sau institu�iei publice. 

Art.64. Accesul la informa�ii 
(1) Dreptul ale�ilor locali de a avea acces la orice informa�ie de interes public nu poate 

fi îngr�dit. 
(2) Autorit��ile administra�iei publice centrale �i locale, institu�iile, serviciile publice, 

precum �i persoanele juridice de drept privat sunt obligate s� asigure informarea corect� a 
ale�ilor locali, potrivit competen�elor ce le revin, asupra treburilor publice �i asupra 
problemelor de interes local. 

Art.65. Dreptul la asociere 
Ale�ii locali se pot asocia liber în partide politice �i în alte forme de asociere, în 

condi�iile legii. 
SEC�IUNEA a 3 – a. Obliga�iile ale�ilor locali 

Art.66. (1) Ale�ii locali sunt obliga�i s� respecte Constitu�ia �i legile ��rii, precum �i s� 
se supun� regulilor de curtoazie �i disciplin� �i s� nu foloseasc� în cuvântul lor sau în rela�iile 
cu cet��enii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase. 

(2) Consilierii locali sunt obliga�i s� respecte regulamentul de organizare �i func�ionare 
a consiliului local. 

(3) Consilierii locali �i viceprimarii nu pot lipsi de la lucr�rile consiliului local sau ale 
comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excep�ia situa�iilor prev�zute în regulamentul 
de organizare �i func�ionare. 

(4) Consilierii locali afla�i în serviciul colectivit��ii locale, în calitatea lor de 
reprezentan�i legali ai ora�ul, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la 
exercitarea competen�elor autorit��ilor administra�iei publice locale din care fac parte sau pe 
care le reprezint�, dup� caz, cu bun� - credin�� �i fidelitate fa�� de �ar� �i de colectivitatea 
care i-a ales. 

(5) Ale�ii locali sunt obliga�i la probitate �i discre�ie profesional�. 
(6) În exercitarea mandatului, ale�ii locali sunt obliga�i s� dea dovad� de cinste �i 

corectitudine; este interzis alesului local s� cear�, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase 
materiale sau alte avantaje. 

(7) Ale�ii locali nu pot face uz �i nu se pot prevala de aceast� calitate în exercitarea unei 
activit��i de interes personal. 

(8) Ale�ii locali sunt obliga�i ca, în exercitarea mandatului, s� organizeze periodic, cel 
pu�in o dat� pe trimestru, întâlniri cu cet��enii, s� acorde audien�e �i s� prezinte în consiliul 
local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cet��enii. 

(9) Fiecare consilier local, precum �i viceprimarul, sunt obliga�i s� prezinte un raport 
anual de activitate, care este f�cut public prin grija secretarului general. 

(10) În urma efectu�rii unor deplas�ri în str�in�tate pentru exercitarea unor atribu�ii 
stabilite prin lege, ale�ii locali sunt obliga�i s� prezinte la prima �edin�� ordinar� a autorit��ii 
deliberative o informare privind deplas�rile efectuate. Termenul maxim de prezentare a 
inform�rii este de 45 de zile de la data încheierii deplas�rii. 

(11) În cazul nerespect�rii prevederilor alin. (10), ale�ii locali suport� cheltuielile 
deplas�rii. 

(12) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general �i al aparatului de 
specialitate, s� pun� la dispozi�ie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 
10 zile lucr�toare, informa�iile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condi�iile legii. 

(13) Consilierii locali pot adresa întreb�ri �i interpel�ri primarului sau viceprimarului. 
(14) R�spunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (13) se transmite, de regul�, 

imediat sau, dac� nu este posibil, la urm�toarea �edin�� a consiliului local. 
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(15) Cel interpelat are obliga�ia de a r�spunde în scris sau, dup� caz, oral pân� cel mai 
târziu la urm�toarea �edin�� a consiliului local. 

CAPITOLUL VII. Incompatibilit��ile ale�ilor locali �i conflictul de interese 
Art. 67. Regimul incompatibilit��ilor aplicabil func�iei de viceprimar �i de 

consilier local 
(1) Regimul incompatibilit��ilor aplicabil func�iei de viceprimar �i de consilier local 

este cel prev�zut în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

(2) Constatarea �i sanc�ionarea st�rii de incompatibilitate �i a conflictului de interese 
pentru persoanele care ocup� func�iile prev�zute la alin. (1) se fac în condi�iile Legii nr. 
176/2010, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, �i ale Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

(3) Prin activit��i în domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desf��ura, în 
condi�iile legisla�iei speciale privind unele m�suri pentru asigurarea transparen�ei în 
exercitarea demnit��ilor publice �i a func�iilor publice, se în�eleg activit��ile prev�zute la art. 
462 alin. (2) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

Art.68. Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru func�ia de 
viceprimar �i de consilier local 

(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condi�iile prev�zute de cartea I titlul IV 
din Legea nr. 161/2003, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, are obliga�ia s� se ab�in� 
de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea 
sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material 
pentru sine sau pentru: 

a) so�, so�ie sau rude ori afini pân� la gradul al II - lea inclusiv; 
b) orice persoan� fizic� sau juridic� fa�� de care alesul local are calitatea de debitor al 

unei obliga�ii; 
c) o societate la care de�ine calitatea de asociat unic ori func�ia de administrator sau de 

la care ob�ine venituri; 
d) o alt� autoritate din care face parte; 
e) orice persoan� fizic� sau juridic�, alta decât autoritatea din care face parte, care a 

f�cut o plat� c�tre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 
f) o asocia�ie sau funda�ie din care face parte. 
(2) În exercitarea func�iei, consilierul local aflat în una dintre situa�iile prev�zute la alin. 

(1) are obliga�ia s� anun�e la începutul �edin�ei consiliului local interesul personal pe care îl 
are la adoptarea hot�rârii respective, anun� care se consemneaz� în mod obligatoriu în 
procesul - verbal al �edin�ei. 

(3) Ulterior anun��rii interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul 
pentru cvorumul necesar adopt�rii hot�rârii consiliului cu privire la care acesta �i-a anun�at 
interesul �i nu are drept de vot la adoptarea acestei hot�râri. 

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu înc�lcarea 
prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolut� în condi�iile Legii nr. 176/2010, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

(5) Fapta ale�ilor locali de a înc�lca prevederile alin. (1) �i legisla�ia în materie privind 
conflictul de interese constituie abatere disciplinar� �i se sanc�ioneaz� cu diminuarea 
indemniza�iei cu 10% pe o perioad� de maximum 6 luni. 

Art.69. Declara�ia de interese �i declara�ia de avere 
Ale�ii locali au obliga�ia s� întocmeasc�, s� depun� �i s� actualizeze declara�ii de avere 

�i declara�ii de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

Art.70. Sanc�iuni pentru nedepunerea declara�iei de avere �i a declara�iei de 
interese 



34 
 

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declara�iei de 
avere �i de interese prev�zute de lege atrage sanc�iunile prev�zute de Legea nr. 176/2010, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

CAPITOLUL VIII. R�spunderea ale�ilor locali 
Art.71. Tipurile de r�spundere a ale�ilor locali 
Ale�ii locali r�spund, dup� caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele s�vâr�ite în 

exercitarea atribu�iilor ce le revin, în condi�iile legii �i ale Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

(1) Consilierii locali r�spund în nume propriu pentru activitatea desf��urat� în 
exercitarea mandatului, precum �i solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte �i 
pentru hot�rârile pe care le-au votat. 

(2) În procesul - verbal al �edin�ei consiliului local se consemneaz� rezultatul votului, 
iar la cererea consilierului local se men�ioneaz� în mod expres votul acestuia. 

Art.72. Sanc�iunile disciplinare aplicabile consilierilor locali 
(1) Pentru înc�lcarea de c�tre consilierii locali a prevederilor din Ordonan�a de urgen�� 

a Guvernului nr. 57/2019, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, a prevederilor legale 
referitoare la conflictul de interese �i a prevederilor regulamentului de organizare �i 
func�ionare a consiliului local, consiliul local poate aplica urm�toarele sanc�iuni disciplinare: 

a) avertismentul; 
b) chemarea la ordine; 
c) retragerea cuvântului; 
d) eliminarea din sala de �edin��; 
e) excluderea temporar� de la lucr�rile consiliului �i ale comisiei de specialitate; 
f) diminuarea indemniza�iei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni; 
g) retragerea indemniza�iei lunare pentru una sau dou� luni. 
(2) Sanc�iunile prev�zute la alin. (1) lit. a) - d) se aplic� de c�tre pre�edintele de �edin��, 

iar cele de la alin. (1) lit. e) - g) de c�tre consiliul local, prin hot�râre. 
(3) Sanc�iunile prev�zute la alin. (1) lit. a) - e) sunt aplicabile �i viceprimarilor. 
(4) Pentru aplicarea sanc�iunilor prev�zute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei 

de specialitate care are în obiectul de activitate �i aspectele juridice, aceasta prezentând un 
raport întocmit pe baza cercet�rilor efectuate, inclusiv a explica�iilor furnizate de cel în cauz�. 

(5)Avertismentul: La prima abatere, pre�edintele de �edin�� atrage aten�ia consilierului 
local în culp� �i îl invit� s� respecte regulamentul. 

(6) Chemarea la ordine:  
a)Consilierii locali care nesocotesc avertismentul �i invita�ia pre�edintelui de �edin�� �i 

continu� s� se abat� de la regulament, precum �i cei care încalc� în mod grav, chiar pentru 
prima dat�, dispozi�iile regulamentului sunt chema�i la ordine. 

b)  Chemarea la ordine se înscrie în procesul - verbal de �edin��. 
c) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de c�tre pre�edintele de 

�edin�� s� î�i retrag� sau s� explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul �i care ar 
atrage aplicarea sanc�iunii. 

d) Dac� expresia întrebuin�at� a fost retras� ori dac� explica�iile date sunt apreciate de 
pre�edintele de �edin�� ca satisf�c�toare, sanc�iunea nu se mai aplic�. 

(7) Retragerea cuvântului �i eliminarea din sal�: - În cazul în care, dup� chemarea la 
ordine, un consilier local continu� s� se abat� de la regulament, pre�edintele de �edin�� îi va 
retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desf��ur�rii �edin�ei 
consiliului. În situa�ia în care un consilier persist� s� se abat� de la regulament, pre�edintele 
de �edin�� îl va elimina din sal�. Eliminarea din sal� echivaleaz� cu absen�a nemotivat� de 
la �edin��. 

(8) Excluderea temporar� de la lucr�rile consiliului �i ale comisiei de specialitate  
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a) În cazul unor abateri grave, s�vâr�ite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de 
grave, consiliul local poate aplica sanc�iunea excluderii temporare a consilierului local de la 
lucr�rile consiliului local, dup� caz, �i ale comisiilor de specialitate. 

b) Gravitatea abaterii este stabilit� de comisia de specialitate care are în obiectul de 
activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare. 

c) Excluderea temporar� de la lucr�rile consiliului local �i ale comisiilor de specialitate 
nu poate dep��i dou� �edin�e consecutive. 

d) Excluderea de la lucr�rile consiliului local �i ale comisiilor de specialitate are drept 
consecin�� neacordarea indemniza�iei lunare. 

e) În caz de opunere, interzicerea particip�rii la �edin�e se execut� cu ajutorul 
personalului care asigur� ordinea public� local�. 

Art.73. Aplicarea sanc�iunilor 
(1) Sanc�iunile prev�zute la art. 74 alin. (1) lit. e) �i f) se aplic� prin hot�râre adoptat� 

de consiliul local, cu majoritate absolut�. 
(2) Pe perioada aplic�rii sanc�iunilor prev�zute la art. 74 alin. (1) lit. d) �i e), consilierii 

locali în cauz� nu vor fi socoti�i la cvorumul pentru �edin��. 
(3) Pentru men�inerea ordinii în �edin�ele comisiilor de specialitate, pre�edin�ii acestora 

au acelea�i drepturi ca pre�edintele de �edin��. Ace�tia pot aplica sanc�iunile prev�zute la art. 
74 alin. (1) lit. a) - d). 

(4) Sanc�iunile prev�zute la art. 74 alin. (1) se pot aplica în mod corespunz�tor 
viceprimarilor pentru abaterile s�vâr�ite în calitatea lor de consilier local. 

Art.74. Sanc�iuni aplicabile viceprimarilor 
(1) Pentru abateri grave �i/sau repetate, s�vâr�ite în exercitarea mandatului de 

viceprimar, persoanelor în cauz� li se pot aplica urm�toarele sanc�iuni: 
a) mustrare; 
b) avertisment; 
c) diminuarea indemniza�iei cu 5 - 10% timp de 1 - 3 luni; 
d) eliberarea din func�ie. 
(2) Sanc�iunile prev�zute la alin. (1) lit. a) - c) se aplic�, prin hot�râre a consiliului 

local, la propunerea motivat� a primarului. Motivele care justific� propunerea de sanc�ionare 
sunt aduse la cuno�tin�� consilierilor locali cu cel pu�in 5 zile înaintea �edin�ei. 

(3) În cazul sanc�iunilor prev�zute la alin. (1), hot�rârea se adopt� prin vot secret cu 
majoritatea calificat� de dou� treimi din num�rul consilierilor locali. 

(4) Prin excep�ie de la prevederile alin. (3), aplicarea sanc�iunii prev�zute la alin. (1) lit. 
d) se face cu respectarea prevederilor art. 11. 

(5) Împotriva sanc�iunilor prev�zute la alin. (1) lit. c) �i d) persoana în cauz� se poate 
adresa instan�ei de contencios administrativ competente. Procedura prealabil� nu este 
obligatorie. 

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

Art.75. R�spunderea aferent� actelor administrative 
(1) Pre�edintele de �edin�� al consiliului local, prin semnare, înveste�te cu formul� de 

autoritate executarea actelor administrative adoptate în exercitarea atribu�iilor care îi revin 
potrivit legii. 

(2) Aprecierea necesit��ii �i oportunitatea adopt�rii hot�rârilor apar�ine exclusiv 
autorit��ilor deliberative. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare 
prev�zute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate �i semnarea documentelor de 
fundamentare angajeaz� r�spunderea administrativ�, civil� sau penal�, dup� caz, a 
semnatarilor, în cazul înc�lc�rii legii, în raport cu atribu�iile specifice. 

(3) Actele autorit��ilor administra�iei publice locale angajeaz�, în condi�iile legii, 
r�spunderea administrativ�, civil� sau penal�, dup� caz, a func�ionarilor publici �i 
personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului care, cu înc�lcarea 
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prevederilor legale, fundamenteaz� din punct de vedere tehnic �i al legalit��ii adoptarea lor 
sau contrasemneaz� ori avizeaz�, dup� caz, pentru legalitate aceste acte. 

(4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorit��ilor administra�iei publice 
locale adoptat f�r� a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al 
legalit��ii s-au produs consecin�e v�t�m�toare, este angajat� r�spunderea juridic� a autorit��ii 
deliberative, dup� caz, în condi�iile legii �i ale Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 
57/2019, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

(5) Func�ionarii publici sau personalul contractual, dup� caz, responsabili cu 
opera�iunile prev�zute la alin. (3) pot formula obiec�ii ori refuza efectuarea acestora în 
condi�iile art. 490, respectiv art. 553 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplic� �i în cazul altor acte administrative sau asimilate 
acestora în condi�iile legii adoptate de autorit��ile administra�iei publice locale. 

CAPITOLUL IX. Alte dispozi�ii 
Art.76.Secretarul general al ora�ului 
(1) În temeiul art. 243 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modific�rile �i complet�rile ulterioare, secretarului general îi revin urm�toarele atribu�ii 
principale în rela�ia cu consiliul local: 

a) avizeaz� proiectele de hot�râri �i contrasemneaz� pentru legalitate hot�rârile 
consiliului local; 

b) particip� la �edin�ele consiliului local; 
c) asigur� gestionarea procedurilor administrative privind rela�ia dintre consiliul local �i 

primar, precum �i între ace�tia �i prefect, prin compartimentul de specialitate; 
d) coordoneaz� organizarea arhivei �i eviden�a statistic� a hot�rârilor consiliului local; 
e) asigur� transparen�a �i comunicarea c�tre autorit��ile, institu�iile publice �i 

persoanele interesate a actelor prev�zute la lit. a), prin compartimentul de specialitate; 
f) asigur� procedurile de convocare a consiliului local �i efectuarea lucr�rilor de 

secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului - verbal al �edin�elor consiliului 
local �i redactarea hot�rârilor consiliului local, prin compartimentul de specialitate; 

g) asigur� preg�tirea lucr�rilor supuse dezbaterii consiliului local �i comisiilor de 
specialitate ale acestuia, prin compartimentul de specialitate; 

h) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a 
�edin�elor ordinare ale consiliului local; 

i) efectueaz� apelul nominal �i �ine eviden�a particip�rii la �edin�ele consiliului local a 
consilierilor locali, prin compartimentul de specialitate; 

j) num�r� voturile �i consemneaz� rezultatul vot�rii, pe care îl prezint� pre�edintelui de 
�edin�� sau, dup� caz, înlocuitorului de drept al acestuia; 

k) informeaz� pre�edintele de �edin�� sau, dup� caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu 
privire la cvorumul �i la majoritatea necesare pentru adoptarea fiec�rei hot�râri a consiliului 
local; 

l) asigur� întocmirea dosarelor de �edin��, legarea, numerotarea paginilor, semnarea �i 
�tampilarea acestora, prin compartimentul de specialitate; 

m) urm�re�te ca la deliberarea �i adoptarea unor hot�râri ale consiliului local s� nu ia 
parte consilierii locali care se încadreaz� în dispozi�iile art. 69 alin. (2); informeaz� 
pre�edintele de �edin��, sau, dup� caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea 
situa�ii �i face cunoscute sanc�iunile prev�zute de lege în asemenea cazuri; 

n) alte atribu�ii prev�zute de lege sau îns�rcin�ri date prin acte administrative de 
consiliul local. 

(2) Secretarul general, cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului, întocme�te �i 
face public un raport anual privind transparen�a decizional�, care cuprinde cel pu�in 
urm�toarele elemente: 

a) num�rul total al recomand�rilor primite; 
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b) num�rul total al recomand�rilor incluse în proiectele de acte administrative cu 
caracter normativ �i în con�inutul deciziilor luate; 

c) num�rul participan�ilor la �edin�ele publice; 
d) num�rul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte 

administrative cu caracter normativ; 
e) situa�ia cazurilor în care consiliul local a fost ac�ionat în justi�ie pentru nerespectarea 

prevederilor legale cu privire la transparen�a decizional�; 
f) num�rul �edin�elor care nu au fost publice �i motiva�ia restric�ion�rii accesului. 
(3) Raportul anual privind transparen�a decizional� va fi adus la cuno�tin�a public� prin 

grija secretarului general. 

CAPITOLUL X. Dispozi�ii finale 
Art.77. Calculul termenelor 
 Calculul termenelor prev�zute în regulament se realizeaz� conform art. 181 - 183 din 

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur� civil�, republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare. 

Art.78. Prevederi finale 
Anexele nr. 1 -7 fac parte integrant� din prezentul regulament. 



38 
 

Anexe 1-7 
 
Anexa 1 la Regulamentul de organizare �i func�ionare al Consiliului %����� #&�!��'
�	���

(��
����'
�	��

�

Model al avizului comisiei de specialitate 
ROMÂNIA 

)*+,�*%�',-./�

�0'12%2*%�%0�-%�#-34*�',-./�

�0.212-�+,�15,�2-%2#-#,�'3 �666  �

AVIZUL 
Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . 

 pentru P.H.C.L. nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . privind . . . . . . . . . .5 

    Având în vedere Proiectul de hot�râre,  în temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din 
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de 
organizare �i func�ionare a consiliului local, 
    Comisia  de specialitate nr………. adopt� urm�torul aviz. 
 
Art. 1. - Se avizeaz� favorabil/nefavorabil proiectul de hot�râre a consiliului local nr. . . . . . . 
. . ./. . . . . . . . . privind . ………………………………………………………………………. . 
. . ……………………………………………………………………………………………….. 
. ………………………………………………………….., cu . . . . . . . . . . /f�r� amendamente. 
 
Art. 2. - Amendamentele �i observa�iile membrilor comisiei se reg�sesc în anexa care face 
parte integrant� din prezentul aviz. 
 
Art. 3. - Prezentul aviz se comunic� prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, 
secretarului general al ora�ului#&�!��'
�	���(��
����'
�	�  

             Pre�edintele Comisiei nr. . . . . . . . . . ., 
. . . . . . . . . . 

(prenumele �i numele)  

Secretarul Comisiei nr.    
. . . . . . . . . . 

(prenumele �i numele)  
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Anexa 2 la Regulamentul de organizare �i func�ionare al Consiliului Local #&�!��'
�	���

(��
����'
�	��

 

Model al registrului de eviden�� a avizelor/rapoartelor de c�tre comisia de specialitate 
 

REGISTRUL1 
privind avizele/rapoartele Comisiei . . . . . . . . . .2 pe anul . . . . . . . . . . 

Nr. de 
înregistrare 

Data adopt�rii 
avizului/raportului 

Documentul  Rezultatul analizei  

0  1  2  3  

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

Aviz favorabil cu 5 
amendamente/ 
nefavorabil 

2 . . .  Raport privind analiza situa�iei . . . . . . . 
. . . realizat în baza Hot�rârii 
Consiliului Local nr. . . . . . . . . ./. . . . . . 
. . . . 

- 

3 . . .  Aviz pentru Peti�ia nr. . . . . . . . . ./. . . . . 
. . . . . 

Aviz 
favorabil/nefavorabil 

 

 
1 Registrele pe fiecare an se �in în format electronic. 
2 Se completeaz� cu denumirea comisiei de specialitate. 
3 Proiectul de hot�râre a consiliului local 
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Anexa 3 la Regulamentul de organizare �i func�ionare al Consiliului Local #&�!��'
�	���

(��
����'
�	��

 

Model al adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului general al 
unit��ii/subdiviziunii administrativ - teritoriale documentele produse de aceasta 

 
CONSILIUL LOCAL AL . . . . . . . . . .1 

Comisia . . . . . . . . . .2 

Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . 

C�tre secretarul general al . . . . . . . . . .3 
Stimat�(e) Doamn�/Domnule . . . . . . . . . .4,  

    Având în vedere prevederile art. 136 alin. (7) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv 
prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) �i ale art. 91 alin. (1) �i (2) din Regulamentul de organizare 
�i func�ionare a Consiliului Local . . . . . . . . . .5, v� transmitem rezultatul dezbaterilor 
Comisiei . . . . . . . . . .6 din cadrul �edin�ei din data de . . . . . . . . . ., cuprinse în Procesul - 
verbal nr. . . . . . . . . .Anexat v� comunic�m �i avizele/rapoartele comisiei pentru subiectele 
dezb�tute, respectiv: 

Nr. 
crt. 

Documentul trimis spre 
analiz�  

Num�rul de 
înregistrare al 

avizului/raportului 

Tipul 
avizului/recomandarea 

raportului  
Amendamente 

0  1  2  3  4  

1. P.H.C.L.7 nr. . . . . . . . . ./. . . . . 
. . . . . privind . . . . . . . . . . 

  �8 favorabil     � 
nefavorabil 

� DA nr. . . . . 
. . . . . 
� NU 

2. P.H.C.L. nr. . . . . . . . . ./. . . . . 
. . . . . 

  � favorabil     � 
nefavorabil 

� DA nr. . . . . 
. . . . . 
� NU 

3. Peti�ia nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . 
. . . din partea . . . . . . . . . . 

  . . .    

4. . . .   . . .    

Pre�edintele Comisiei . . . . . . . . . ., 
. . . . . . . . . . 

(prenumele �i numele)  

Secretarul Comisiei . . . . . . . . . ., 
. . . . . . . . . . 

(prenumele �i numele)  

  

NOT�: 

    În varianta în care consiliul local alege ca mod de comunicare po�ta electronic�, partea cu 
semn�tura nu mai este necesar�.  

 
1 Se completeaz�, dup� caz, cu denumirea unit��ii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. 
2 Se completeaz� cu denumirea comisiei de specialitate. 
3 Se completeaz�, dup� caz, cu denumirea unit��ii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. 
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4 Se completeaz� cu prenumele �i numele secretarului general. 
5 Se completeaz�, dup� caz, cu denumirea unit��ii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. 
6 Se completeaz� cu denumirea comisiei de specialitate. 
7 Proiectul de hot�râre a consiliului local. 
8 Se bifeaz� cu "X" varianta care corespunde.  
 
Anexa 4 la Regulamentul de organizare �i func�ionare al Consiliului Local #&�!��'
�	���

(��
����'
�	��

 

Model orientativ de convocare a consilierilor locali la �edin�a consiliului local de c�tre 
cel pu�in o treime din num�rul consilierilor locali în func�ie 

    Stimat� doamn�/Stimate domnule consilier local . . . . . . . . . .1, 
    În temeiul art. . . . . . . . . .2, . . . . . . . . . .3 v� invit� la �edin�a . . . . . . . . . .4 a consiliului local 
care va avea loc în . . . . . . . . . .5, în data de . . . . . . . . . .6, la ora . . . . . . . . . .7, cu urm�torul 
proiect de ordine de zi: 

Proiectul ordinii de zi 
a celei de - a . . . . . . . . . .8 - a �edin�e din cel de-al . . . . . . . . . .9 - lea mandat al consiliului 

local 

    1. Adoptarea procesului - verbal al �edin�ei anterioare 
    2. Proiectul de hot�râre a consiliului local nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . privind . . . . . . . . . . 
    3. Întreb�ri, interpel�ri �i r�spunsuri 
    4. . . . 
    . . . 
    Diverse. 
 
    Anexat invita�iei reg�si�i materialele aferente �edin�ei consiliului local. Pute�i s� formula�i 
amendamente la proiectele de hot�râri ale consiliului local înscrise în proiectul ordinii de zi �i 
s� le transmite�i secretarului general la adresa de po�t� electronic� . . . . . . . . . .10.  

Cu deplin� colegialitate, 
. . . . . . . . . .  

 
1 Se completeaz� cu prenumele �i numele consilierului local. 
2 Se completeaz�, dup� caz, cu temeiul juridic din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, cu privire la 
tipul �edin�elor consiliului local �i persoana/persoanele care face/fac convocarea, respectiv cu 
art. 133 alin. (1) în cazul �edin�elor ordinare convocate de primar, cu art. 133 alin. (2) lit. a) 
sau c) în cazul �edin�elor extraordinare convocate de primar sau art. 133 alin. (2) lit. b) în 
cazul �edin�elor extraordinare convocate de cel pu�in o treime din num�rul consilierilor locali 
în func�ie. 
3 Se completeaz� cu persoana/persoanele care face/fac convocarea, respectiv primarul sau 
prenumele �i numele consilierilor locali. 
4 Se completeaz�, dup� caz, cu tipul �edin�ei consiliului local, respectiv ordinar� sau 
extraordinar�. 
5 Se completeaz� cu locul de desf��urare a �edin�ei consiliului local, de exemplu: sala de 
�edin�e a prim�riei. 
6 Se completeaz� cu data în care va avea loc �edin�a consiliului local. 
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7 Se completeaz� cu ora la care va avea loc �edin�a consiliului local. 
8 Se completeaz� cu num�rul �edin�ei consiliului local din actualul mandat. 
9 Se completeaz� cu num�rul mandatului consiliului local având ca referin�� primele alegeri 
locale din anul 1992, care reprezint� primul mandat. Pentru unit��ile administrativ - teritoriale 
înfiin�ate dup� 1992, primul mandat este cel de dup� primele alegeri de la înfiin�are. 
10 Se completeaz� cu adresa oficial� de po�t� electronic� a unit��ii/subdiviziunii 
administrativ - teritoriale.  
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Anexa 5 la Regulamentul de organizare �i func�ionare al Consiliului Local #&�!��'
�	���

(��
����'
�	��

 

Model al adresei prin care secretarul general al unit��ii/subdiviziunii administrativ - 
teritoriale transmite comisiei de specialitate documentele spre analiz� 

Nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .  

PRIM�RIA . . . . . . . . . .1 
SECRETARUL GENERAL  

C�tre Comisia . . . . . . . . . .2 
 
Doamnei/Domnului pre�edinte, 
Spre �tiin�a doamnei/domnului secretar,  

    Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, respectiv 
prevederile art. 15 alin. (1) lit. a) �i ale art. 91 din Regulamentul de organizare �i func�ionare 
a Consiliului Local al . . . . . . . . . .3, se transmit spre avizare c�tre Comisia . . . . . . . . . . 
urm�toarele documente: 

Nr. 
crt. 

Documentul trimis pentru 
avizare/elaborarea unui raport  

Ini�iator  
Data - limit� pentru 

adoptarea 
avizului/raportului  

1. P.H.C.L.4 nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . 
privind . . . . . . . . . . 

primarul   

2. P.H.C.L. nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . 
privind . . . . . . . . . . 

consilierul local . . . . . 
. . . . . 

  

3. Peti�ia nr. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . din 
partea 

-   

4. . . .     

Secretarul general al . . . . . . . . . ., 
. . . . . . . . . . 

(prenumele �i numele)  

NOT�: 

    În varianta în care consiliul local alege ca mod de comunicare po�ta electronic�, partea cu 
semn�tura nu mai este necesar�.  

 
1 Se completeaz�, dup� caz, cu denumirea unit��ii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. 
2 Se completeaz� cu denumirea comisiei de specialitate. 
3 Se completeaz�, dup� caz, cu denumirea unit��ii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. 
4 Proiectul de hot�râre a consiliului local.  
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Anexa 6 la Regulamentul de organizare �i func�ionare al Consiliului Local #&�!��'
�	���

(��
����'
�	��

 

Model al registrului pentru eviden�a hot�rârilor consiliului local 
 

REGISTRUL1 
pentru eviden�a hot�rârilor consiliului local pe anul . . . . . . . . . . 

Nr. de 
ordine 

Data adopt�rii  
Data intr�rii în 

vigoare  

Titlul 
proiectului de 

hot�râre a 
consiliului local 

Func�ia, 
prenumele �i 

numele 
ini�iatorului  

Evenimente 
ulterioare 
adopt�rii2 

0  1  2  3  4  5  

1.           

2.           

. . .           

 

 
1 Registrele pe fiecare an se �in în format electronic. 
2 În cazul în care ulterior adopt�rii hot�rârii aceasta sufer� modific�ri, complet�ri sau 
abrogare, în aceast� coloan� se trec toate aceste evenimente, men�ionându-se, în ordine 
cronologic�, tipul evenimentului, precum �i num�rul �i anul hot�rârii consiliului local care 
afecteaz� actul administrativ în cauz�. 
    De exemplu:  

"1. modificat� prin Hot�rârea Consiliului Local nr. 45/2019; 
2. modificat� �i completat� prin Hot�rârea Consiliului Local nr. 55/2019; 
3. abrogat� prin Hot�rârea Consiliului Local nr. 82/2019". 
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Anexa 7 la Regulamentul de organizare �i func�ionare al Consiliului Local #&�!��'
�	���

(��
����'
�	��

 

Cartu� cu proceduri obligatorii ulterioare adopt�rii hot�rârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPT�RII HOT�RÂRII CONSILIULUI 
LOCAL NR. . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .1 

Nr. 
crt. 

Opera�iuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  
Semn�tura persoanei 

responsabile s� 
efectueze procedura  

0  1  2  3  

1 Adoptarea hot�rârii1) s-a f�cut cu majoritate 
� simpl� � absolut� � calificat�2 

. . . . . . . . . ./. . . . . . 

. . . ./. . . . . . . . . . 
  

2 Comunicarea c�tre primar2) . . . . . . . . . ./. . . . . . 
. . . ./. . . . . . . . . . 

  

3 Comunicarea c�tre prefectul jude�ului3) . . . . . . . . . ./. . . . . . 
. . . ./. . . . . . . . . . 

  

4 Aducerea la cuno�tin�a public�4)+5) . . . . . . . . . ./. . . . . . 
. . . ./. . . . . . . . . . 

  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu 
caracter individual4)+5) 

. . . . . . . . . ./. . . . . . 

. . . ./. . . . . . . . . . 
  

6 Hot�rârea devine obligatorie6) sau produce 
efecte juridice7), dup� caz 

. . . . . . . . . ./. . . . . . 

. . . ./. . . . . . . . . . 
  

Extrase din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribu�iilor ce îi revin, consiliul local adopt� hot�râri, cu 
majoritate absolut� sau simpl�, dup� caz. 
(2) Prin excep�ie de la prevederile alin. (1), hot�rârile privind dobândirea sau înstr�inarea 
dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adopt� de consiliul local cu majoritatea 
calificat� definit� la art. 5 lit. dd), de dou� treimi din num�rul consilierilor locali în func�ie." 
2) Art. 197 alin. (2): "Hot�rârile consiliului local se comunic� primarului." 
3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al ora�ul comunic� hot�rârile consiliului local 
al ora�ul prefectului în cel mult 10 zile lucr�toare de la data adopt�rii . . . 
4) Art. 197 alin. (4): "Hot�rârile . . . se aduc la cuno�tin�a public� �i se comunic�, în condi�iile 
legii, prin grija secretarului general al ora�ul." 
5) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hot�rârilor . . . cu caracter individual c�tre persoanele 
c�rora li se adreseaz� se face în cel mult 5 zile de la data comunic�rii oficiale c�tre prefect." 
6) Art. 198 alin. (1): "Hot�rârile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii 
lor la cuno�tin�� public�." 
7) Art. 199 alin. (2): "Hot�rârile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la data 
comunic�rii c�tre persoanele c�rora li se adreseaz�." 

 

 
1 Se completeaz� cu num�rul �i anul hot�rârii consiliului local. 
2 Se bifeaz� tipul de majoritate cu care s-a adoptat hot�rârea consiliului local.  


