
JUDETUL GORJ
UAT COMUNA PE$T|$ANr

CONSILIUL LOCAL PESTISANI
TELEFON 0253 277151, FAX 0253277100, e*mail estisani. ro

Privind aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare
al Consiliului Local al comunei PeStiEani, jud. Gorj.

Consiliul Local Pegtigani, Jude{ul Gorj, intrunit in gedinld extraordinarS, din data de

10.04.2020

AvAnd in vedere:

1, Referatul de aprobare la proiectul de hotdrdre,
2. Proiectul de hotarAre;
3 Art. 120 si art 12'1, alin. (1)qi (2) din Constitutia Romdniei, republicatS;
4. Prevederile art 129 alin. (2) lit a) si alin. (3) lit a) din O U G, nr.5712019-privind Codul

administrativ
5. Raportul Comisiei de specialitate din domeniul activiti{i economico - financiare,

administrarea domeniului public pi privat;
6 Raportul Comisiei de specialitate din domeniul administra{ie publica locald, juridic gi de

disciplind;
7. Raportul Cornisiei de specialitate din donreniul irrv6{5ntdttt, sdndtate, activitd{i social -

culturale, culte si farnilie, murrcd gi proteclie s<.lciald, protec{ie copii;
B. Raportul Comisiei de specialitate din domeniul urbanism gi amenajarea teritoriului, proteclia

mediului, agriculturd gi turism;
ln temeiul articolelor 129 alin. (1) qi art. 139 alin. (1)din OUG nr.57 din 3

iulie 201 9-privind Codul administrativ

HorAnAgrr:

Art. 1. Aprobarea Regulamentuluri de organizare si func{ionare a Consiliului local Pegtiqani,

Judelul Gorj, conform Anexei, parte integrantd din prezentul proiect de hotdrAre.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se insdrcineazd primarul

comunei Pegtigani, Cosmin Pigui, consilierii locali precum gi compartimentele de resort din

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peqtigani.

Art. 3. Prezenta hotdr6re se aduce la cunogtiin{d publica prin publicarea in Monitorul Oficial

Local al UATC Pegtigani, afigare la sediul Primdriei Pegtigani de cdtre secretarul general al

comunei Pegtigani gi se comunicd primarului UATC Pestisani, ANFP Bucuregti, prefectului
judefului Gorj, in conforrnitate cu art. 197 alin (1) qi (4) din OUG nr,57 din 3 iulie 2019-
privind Codul administrativ.



PRE$EDINTE DE SEDINTA,

Gheorghe Ciolofan

Hotirdrea a fost adoptati in gedinla extraordinard
a Consiliului Local Pestisani din data de 10.04.2020, cu un
numdr de 13 voturi pentru, 0 voturi impotrivd, 0 ablineri,
exprimate electronic din numdrul total de 13 consilieri
participanti la gedinld gi din totalul de 13 consilieriin functie.

CONTRASEMNEAZA,

Secretar general 
,{s

i/ l= c.juridic Adrian-Constantin Bosoanca



ROMANIA
JUDETUL GORJ
CONSILlUL LOCAL PESTISANI

Anexa la H.CL. PESTISANI NR. 25/1 o.o4.2o2o privind aprobarea Regulamentului de
organizare gi funcfionare al Consiliului Local al comunei pegtigani, jude(ul Gorj

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
CONSILIUL LOCAL PESTISANI

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art.1 Constituireaconsiliuluilocal
Consillul local Pegtisani se constituie in cel mult 60 de zile de la data desfigurdrii alegerilor

UAT Comuna Pestisani. Anterior constituirii consrliului local Pestisani, mandatele consilierilor localideclarati alegi sunt validate in condi{iile prevSzute de oUG nr.57l2o1b-privind codul administrativ.
(1) Validarea mandatelor de consilier local al comunei pestisani
1) Mandatele consilierilor locali declara{i alegi sunt validate in cel mult 25 de zile de la datadesfSguririi alegerilor pentru UAT Comuna Pestisani de judecdtoria TArgu-Jiu, in procedurd

necontencioasd, prin incheiere pronunlatd in camera de coniiliu,fdrd a fi apTicabila proledura deregularizare a cererii.
2) Mandatul unui consilier local este validat dac5, la data pronun{drii incheierii, consilierul localdeclarat ales indeplinegte cumulativ urmdtoarele conditii:
a) are domiciliul pe teritoriul comunei Pegtigani, dovedit prin actul de identitate in copie;
b) nu gi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazieruljudiciar;
c) nu gi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lisia cdruia a fost ales, urmare ademisiei sau urmare a excluderii prin hotdrarea definitiva a forului competent al partidului politic oriprin hotd16re definitrvi a unei instan!ei judecdtoregti, fapt dovedit prin confirmdriie prevdzute la art.

121 alin. (1)din oUG nr 5712019, sau prin hotdrdieoeiinitiva a instanleijudecdtoregti, dupd caz;d) mandatarul ftnanciar coordonator a depus raportul detaliat al venituriloi gi cheltuielilor
electorale in conformitate cu prevederile legii privlnd finan{area activitalii partidelor politice gi acampaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raporturluri, in condiliile iegii;

e) nu arenuntat la mandat, in condiliile art. .115 din oUG nrn srz-|1g,
f) nu a fost ales prin fraudi electoralS constatatd in condi!iile legii privind alegerea autoritdlilor

administraliei publice locale, doveditd prin documentele privind rur"rltut"lu alegJrilor inaintate decitre biroul electoral de circumscrip{ie judecdtoriei in a cdrei razd teritoriald se afld crrcumscriplia
electorald pentru care au fost desfdgurate alegeri.

(3) Consilierii locali declaraIi alegi au oblrga{ia transmiterii cdtre secretarul general al comunei
Pestisani a documentelor doveditoare pentru lndeplinirea condiliilor prevdzute ia alin. (2) lit. a)-e)in cel mult 15 zile de lg data desfdgurarii alegerilor, pentru care li se elibereazd o confirmare deprimire Termenul de 15 zile este termen de decdder'e, cazin care secretarul general al comunei
Pestiqani transmite judecdtoriei Tdrgu-Jiu documentele care i-au fost puse la dispozilie induntrulacestui termen, precum gi o adresd prin care propune validarea consilierilor'.ure a, depus

I



documentele prevdzute la alin' (2) sau, dupd caz, invalidarea consilierilor care nu au depus acestedocumente.
(4) Secretarul general al comunei Pestisani are obliga{ia de a transmite judecdtoriei T6rgu-Jiu,in a cdrei raza teritorialS se afld circumscrip{ia eleitorali p"rirr- .ur" au avut loc alegeridocumentele doveditoare pentru indeplinireu .ondiliitor prevdzute la alin. (2) lit. a)-e) in termen de2 zile de la implinirea termenului prevdzut la alin. ie; in vederea validdrii mandatelor consilierilorlocali declara!i alegi.
(5) lncheierea judecdtoriei privind validarea sau, dupd caz, invalidarea mandatelor consilierilorlocali cuprinde numele consilierilor locali ale cdror mandate au fost validate gi se comunicd deindatd prefectului. gi secretarului general al comunei peqiiia;i in-prir" zi lucrdtoare ulterioardcomunicirii incheierii, secretarul general al comunei Pestisani informeazi consilierii locali declaralialegi cu privire la validarea manditelor lor, suplean{ii acestora cu privire la invalidarea mandatelorconsilierilor locali declara{i alegi gi partidele potitiru sau organizaliile ceti[enilor aparlindndminoritSlilor na(ionale' incheierea judecdtoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicatdgi respectivilor consilieri locali deciarali alegi,
(6) in termen de 3 zile de la comunicare, cei interesali pot formula apel impotriva incheieriijudecdtoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se solu[ioneazi de tribunalul in a ciruicircumscriptie se afla judecdtoria care a pronunlat incheierea in teimen de 5 zile de la depunereaapelului, in procedurd necontencioasd, fdrd a fi aplicabild procedura de regularizare a cererii,hotdrdrea fiind definitiva. Hotdrdrea se comunica cje indatd de la pronunlare prefectului,secretarului general al comunei Pestisani gi consilierului local declarat ales.(7) Pronuntale? ?ncheierii judecdtoriui, ,espectiv pronun!area hotdrarii tribunalului se poateamana' o singurd datd, cel mufi zq de ore, iar termenul peniru motivarea incheierii, respectiv ahotararii este de cel mult 48 de ore de la pronunlare.
(B)Renun{area la mandat inainte de validare
a) Consilierul local declarat ales poate renunla la mandat in cel mult 1o zile de la datadesfdgurdrii alegerllor, situalie in care comunica, in acelagi termen, sub semndturi, decizia sasecretarului general al comunei pestisani
b) secretarul general al comunei Pestisani transmite judecdtoriei in a cdrei razdteritorialS seafld circumscriptia electorald pentru care au avut loc alegeri gi prefectului declaraliile semnate deconsilierii localr declara[i alegi, prevdzuli la alin, (1), in termenul prevdzut la art. 114alin. (4).

Art' 2 $edin[ele privind ceremonia de constituire a consiliului local pegtigani
(1) Pentru fiecare consiliu local din jude!, prefectul convoacd consilierii locali pentru gedinlaprivind ceremonia de constituire a consillului-local in cel mult 5 zile de la comunicarea incheieriijudecdtoriei prevazute la art. 114 alin. (5) din ouG nr. 57l2o1g ori a comunicSrii hotiirariitribunalului in condi[iile art 114 alin. (6) gi (7) din pUG nr 571201g, dupd caz,insitua{ia in carenumdrul mandatelor de consilier local, uitiori", este mai mare decat primul numdr natural strictmai mare dec6t jumdtate din numdrul membrilor consiliului local stabilit potriuit arl. 112.(2) Prefectul ii comunicd secretarului general al comunei pestisani outu gi ora stabilite pentrugedinta privind ceremonia de constituire aionsiliului local, la care participa prefectul, subprefectulsau un reprezentant al institu{iei prefectului desemnat prin ordin de'cdire pr"tu.i in situaliimotivate, cu respectarea dispoziliitor alrn. (1) prefectul poate comunica o altd data gi o altd or5.(3) secretarul general al comunei Pestisani comunicd consilierilor locali ale cdror mandate aufost validate data gi.ora gedinlei privind ceremonia de constituire convocatd de prefect, care are locla sediul consiliului local.

(4) $edin{a pentru ceremonia de constituire este condusd de cel mai in vdrstd consilier local alcdrui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale cdror mandate aufost validate.



(5) Consilierii localr ale cdror mandate au fost validate depun jurdmAntul prevdzut la art. 117
din OUG nr.5712019, in cadrul gedinJei privind ceremonia de constiiuire a consiliului local.

(6) in cazul in care numdrul consilierilor locali care au depus jurdm6ntul in condiliile alin. (5)
este mai mic decdt primul numir natural strict mai mare decAt jumatate din numdrul membrilor
constliului local stabilit potrivit art. 112, din OUG nr. 5712019 prefectul convoaci consilierii locali
pentru o a doua gedinti privind ceremonia de constituire in termen de 20 de zile de la data primei
gedin!e

(7) in cadrul celei de a doua gedinle pot depune jurdnrAntul consilierii locali validali care au
absentat de la prima gedin{5 9i supleanlii ale cdror mandate au fost valrdate in condiliile art. 11g
din OUG nr 5712019 9i consilierii locali validali in condiliile art. 114 alin (6) gi 1Zy din OUG nr
5712019 9i care nu au fost convocali la prima gedin{a de constituire a consiliului local.

(B) Prin excep{ie de la dispoziliile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut depunejurdmdntul, ca urmare a absenlei pentru motive temeinice, poate depune jurdmAntul in cadrul
primei gedinte a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea lapat, doveditii prin certificat medical, ori situalii precum deplasarea in strdindtate in interes de
serviciu, evenimente de for{a majorS, cum ar fi inundalii sau alte catastrofe care au impiedicat
deplasarea, deces in familie ori alte situa!ii similare.

(9) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat care nu depune jurdmAntul nici in cea de a
doua gedinla privind ceremonia de constituire ori in condiliile prevdzute la alin. (B) sau care refuzdsi depund jurdmantul este considerat demisionat de drept.

(10) Locurile consilierilor locali declarali alegi ale cdror mandate nu au fost validate sau care
sunt considerati demisionati de drept gi care nu pot fi completate cu suplean!i se declard vacante
prin ordin al prefectului in termen de 5 zile de la prima gedin[a ordinard a consiliului local.

(1 1) Jur;imAntul
(a) Consilierii locali alegi al cdror mandat a fost validat depun urmatorul jurdmdnt in limba

romdnd. Jur si respect Constitu[ia Ei legile [5rii Ei si fac, cu buni-credin[i, iot ceea ce st5 inputerile gi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei peEtigani Aga si imi ajuteDumnezeu! Formula religioasi de ?ncheiere va respecta libertatea convingerilor religioase,jurdmdntul putAnd fi depus 9i fara formula religioasd. Jurdmintul se imprimd pe un formular special
gi se semneazd, in doud exemplare, de fiecare ales local.

(b) Un exemplar al jurdmAntului se pdstreazit la dosarul de constituire, iar al doilea se
inmaneazd consrlierului local ales. Dosarul de constituire se pistreazdde cdtre secretarul general
al comunei Pestisani !

Art. 3 Declararea consiliului local ca legal constituit
(1) Consiliul lo_cal este legal constituit dacd numdrul consilierilor locali care au depusjurdmAntul in conditiile art 2 alin. (5)- (7) este mai mare dec6t primul numdr natural strict mai mare

deciit jumitate din numdrul membrilorconsiliului local, stabilit potrivit art. 112 din OUG nr,57l2O1g.
(2) Data constituirii consiliului local este consideratd data desfdgurdrii primei gedinle privind

ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dupe caz.
(3) in termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, in condiliile alin. (2), prefectul

emite un ordin privind constatarea indeplinirii condi{iilor legale de constituire a consiliului local, carese comunicd secretarului general al unita{iilsubdiviziunii adminlstrativ-teritoriale gi se aduce la
cunogtintd publica.

(4) ln situalia in care consiliul local nu este legal constituit in condiliile alin. (1), in termen de 3
zile de la implinirea termenului prevdzut la art. 116 alin. (6) din OUG nr. 57l2o1g prefectul emite un
ordin privind constatarea neindeplinirii condl!illor legale de constituire a consiliului local, in care se
men[ioneaza motivele neconstituirii acestuia.



(5) Ordinul prefectului previzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacd este cazul, gi
situaliile in care este necesard validarea mandatelor supleanlilor.'OrOinut prefectului care cuprinde
situa{iile in care este necesard validarea mandatelor supleinlllor se comunicd judecdtoriei in a
cdrei razd teritoriali se aflS circumscrip[ia electorala pentru iare au avut loc aiegeri, partidelor
politice gi organizatiilor cetatenilor apa(in0nd minoritalilor nalionale care au propus candidali gi
secretarului general al comunei pestisani.

Art. 4 Validarea mandatelor suplean[ilor in cadrul procedurii de constituire a consiliului
local

(1) Mandatele suplean{ilor sunt validate de judecitoria in a cdrei razd teritoriald se afli
circumscriptia electorald pentru care au avut loc alegeri, in procedurd necontencioasd, prin
incheiere pronuntatd in camera de consiliu, fdrd a fi apli-abild procedura de regularizare a cererii.
Validarea mandatelor supleanlilor se realizeazd in condi(iile art. 114 alin. (2), din oUG nr. 57l2o1gcu respectarea prevederilor legii privind alegerea autoritd!ilor administraliei publice locale in
situatia in care consilierul local declarat ales se afld in una dinire urmdtoarele"situa!ii:

a) nu este validat ca urmare a neindeplinirii condlliilor previzute la art. 114 alin. (2) din OUG
nr.5712019;

b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 116 alin. (g) din OUG nr. 57l2O1g.

(2) in cazul prevdzut la alin. (1) lit. a), mandatele suplean!ilor sunt validate in termen de 10 zile
de la data rdmdnerii definitive a incheierii de invalidare a mandatului consilierului local declarat
ales.

(3) in cazul prevdzut la alin. (1) lit. b), mandatele suplean{ilor sunt validate in termen de 10 zile
de la comunicarea ordinului prefectului prevdzut la art. 118 alin. (5) din oUG nr. 5712019.

(4) Supleantii au obliga{ia transmiterii cdtre secretarul general al comunei pestisani a
documentelor doveditoare pentru indeplinirea condi{irlor prevazuie la art. 114 alin. (3) din OUG nr.
5712019 cu cel putin 7 zile inainte de implinirea termenului prevazut la pct.2) sau 3;, dupa caz,
pentru care li se elibereazd o confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor
cdtre secretarul general al comunei Pestisani este termen de decide re, caz in care secretarul
general al comunei Pestigani transmite judecitoriei documentele care i-au fost puse la dispozilie
induntrul acestui termen, precum gi o adresd de informare prin care propune validarea supleanlilor
care au depus documentele previzute la art. 114 alin. (2) din OUG nr. STl2}lg sau, d'upd iaz,
invalidarea supleantilor care nu au depus aceste documente.

(5) Secretarul general al comunei Peqtisani transmite judecdtoriei documentele doveditoare
pentru indeplinirea conditiilor prevdzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) din oUG nr. 57l2o1g cu cel
putin 7 zile inainte de implinirea termenului prevdzut la pct. (Zy sau pct. 3), dupd caz.

(6) Supleantul al cdrui mandat a fost validat in condiliile prezentului'articol depune jurim6ntul
in a doua gedinta privind ceremonia de constituire a consiliului local previzutd la art. 116 din OUG
nr.5712019 sau ?n prima gedinla a consiliului local, dupd caz.

(7) Prevederile alin. (6) se aplicl in mod corespunzdtor supleantului declarat ales al cdrui
mandat a fost invalidat de judecatoria competentS, in primil instan!5, dar care a fost validat prin
hot5r0rea tribunalului.

8) Supleantul al cdrui mandat a fost validat, care nu depune jurdmantul in condi[iile alin. (6)
sau, dupd caz, alin. (7) ori care refuzd sd depund jurdmiintul, este considerat demisionjt de drepi.

9) Prevederile art. 118 alin. (3) din OUG nr. 5712019 se aplici ?n mod corespunzdtor.



Art. 5 Organizarea alegerilor par{iale
(1) in situalia in care consiliul local nu a fost constituit in condiliile art.'118, din OUG nr,

5712019, sunt organizate alegeri pa(iale de completare in condiliile legii privind alegerea
autoriti{ilor administratiei publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit
arl. 116 alin. (10) din OUG nr. 5712019.

(2) Alegerile prevdzute la alin. (1) se organizeazd in termen de g0 de zile de la emiterea
ordinului prefectului prevdzut la art.'118 alin. (4) din OUG nr. 57120219, in condiliile legii privind
alegerea autoritSlilor administratiei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se
face de cdtre Guvern, la propunerea autoritalilor cu atribulii in organizarea alegerilor locale pe
baza solicitdrii prefectului.

Art. 6 Confirmarea caliti[ii de membru at partidului politic sau organiza[iei cetifenilor
apar[inAnd minoritifilor nafionale a candida[ilor declarati alegi gi a suplean[ilor

(1) Partidele politice sau organizaliile cetd{enilor apa(indnd minoriti{ilor na{ionale confirma,
sub semndtura persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calitatea de membru a consilierilor
declarali alegi gi a supleantilor, in urmdtoarele condilii:

a) in termen de 3 zile de la incheierea, de citre biroul electoral de circumscriplie, in condiliile
legii privind alegerea autoritdlilor admtnistraliei publice locale, a procesului-verbal privind
constatarea rezultatului alegerilor gi atribuirea mandatelor;

b) in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii previzute la art. 114 alin. (5) din OUG nr.
57t2019',

c) in termen de 3 zile de la primirea ordinului prefectului prevdzut la art. 118 alin. (5) din OUG
nr.5712019;

d) in termen de 3 zile de la solicitarea secretarului general comunei Pestisani, in situalia
vacanlei mandatelor de consilieri alegi pe liste de candidali constatatd prin hotirAre a consiliului
local sau prin ordin al prefectului.

(2) Confirmirile de la alin. (1)sunt transmise, in termenele prevdzute, secretarului general al
comunei Pestisani.

(3) Secretarul general al comunei Pestisani transmite de indatd confirmdrile primite
judecdtoriei in a cdrei raza teritorialS se afld circumscriplia electorala pentru care au avut loc
alegeri in vederea validdrii mandatelor consilierilor locali declarali alegi, in condiliile art. 114 din
OUG nr. 5712019, sau a validirii mandatelor supleanlilor, in condiliile art. 119 sau art. 122 din
OUG nr 5712019

Art. 7 Validarea mandatelor suplean[ilor pe durata mandatului Consiliului Local
Pegtigani

(1) ln caz de vacan[d a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local,
mandatele supleantilor sunt validate in termen de 10 zile de la data incetirii mandatului
consilierului local, in conditiile art. 204 din OUG nr. 57t2019, de citre judecdtoria in a cdrei razi
teritoriald se afld circumscriptia electoralS pentru care au avut loc alegeri in proceduri
necontencioasS, prin incheiere pronun[ati in camera de consiliu,'fdrd a fi aplicabild procedura de
regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanlilor se realizeazd cu respectarea prevederilor
art. 114 alin. (2) gi art. 121 alin (1) lit d), alin (2) gi (3) ciin OUG nr.57t2019 Supteanlii au
obligalia transmiterir cdtre secretarul general al comunei Pestisani a documentelor doveditoare
prevdzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) din OUG nr 5712019, cu cel pulin 5 zile inainte de implinirea
termenului de 10 zile Dispozitiile art 114 alin. (4)-(7) din OUG nr, S7l2O19 se aplici in mod
corespunzdtor.



(2) Consilierul local al cirui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depunejuram;intul in fata consiliului local, ?n termen de 15 zile de la data la care secretarul general alcomunei Pestisani l-a informat cu privire la validarea mandatului sdu.
(3) Consilierul local declarat ales al cdrui mandat a fost invalidat de judecatoria competenti, inprimd instan{d, dar care a fost validat prin hotdrdrea tribunalului depune jurdmdntul in falaconsiliului local, in termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicatd hotd16rea tribunalului.(4) Consiliul local se convoacd ?n condiliile art. 134 alin. (1) din oUG nr. 57l2o1g pentru

respectarea termenului prevdzut la pct. 2) sau 3), dupd caz.
(5) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat in condiliile alin. (2) sau (3) care nu depunejurdmAntul in termenul de 15 zile ori care refuzd sd depund jur,imdntul este considerat demisionatde drept, cu exceplia cazului in care se afld in una dintre situa{iile prevdzute la art. 1.16 alin. (B) dinOUG nr 5712019.
6) in cazul in care consilierul local al cSrui mandat a fost validat in condi[iile alin. 2) sau 3) seafld, pe pertoada cel-or 15zile prevdzute de aceste puncte, intr-una dintre situa{iile prevdzute la art.116 alin (B) din OUG nr. 5712019, termenul pentru depunerea jurdmAntului se prelungegte piini laincetarea acestei situalii.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 8 Alegerea Viceprimarutui
Rolul, numirea gi eliberarea din funclie a viceprrmarului
(1) Viceprimarul este subordonat primarului gi, in situa{iile prevdzute de lege, inlocuitorul dedrept al acestuia, situalie ?n care exercitS, in numele primarului, atribu[iile ce ii revin acestuia.Primarul poate delega o parte din atribuliile sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolut6, din rAndul membrilorconsiliului local, la propunerea primarului sau a consilieriloi locali.

(3) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul carei se completeaza buletinele devot,
(4) Exercitarea votului se face pe bazd de buletine de vot.
(5) Exercitarea votului se face intr-o cabini special amenajata, dupd urmatoarea procedurd:

fiecare consilier primeste un singur bLrletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidatilor.
lntrdnd in cabinS, din lista candidatilor vor fi bifate ?n cdsuta din dreptul numelui, candidatii pe careconsilierul doreste sd ii aleagd,
Pe buletin va rdmane nebifat numele consilierilor pe care nu doregte si ii aleagd votantul.

(6) Este declarat viceprimar candidatul care a ob{inut votul majoritdtii consilierilor in functie.
, (7) in sjtuatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazutd ta alin. (s), r;';;griii."r.t *i!,doilea tur de scrutin, in aceeasi sedintd, la care vor participa candida{ii fituati pe primele doudlocuri' La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consllierul care a obtinut cel maimare numdr de voturi,

(B) in caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai
candidalii care se afld in aceastd situalie. Va fi declarat ales candidatul care a ob{inut cele maimulte voturi.

(9) Eliberarea din func[ie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotdrAre
adoptatd, prin vot secret, cu majoritatea a doud treimi din numdrul consilierilor in funclie, lapropunerea temelnic motivati a primarului sau a unei treimi clin numlrul consilierilor locali infunctie Eliberarea din func{ie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 lurni ale mandatului
consiliuliri local.



(10) La deliberarea gi adoptarea hotdr6rilor care privesc alegerea sau eliberarea din funclie aviceprimarului participa 9i voteazi consilierul local care candideazd la func{ia de viceprimar,
respectiv viceprimarul in funclie a cdrui schimbare se propune.

(11)Pe durata exercitdrii mandatului, viceprimarul fgi pastreazd statutul de consilier local, fdrd abeneficia de indemnizalia aferenti acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitrilile specificefunctiei 
-de 

viceprimar prevdzute de cartea ltitlul lV din Legea nr. 16112003, cu modificSrile gi
completdrile ulterioare.

(12) Durata mandatului viceprimarului este egald cu durata mandatului consiliului local. in cazulin care mandatul consiliului local inceteazi sau inceteazd calitatea de consilier local, inainte deexpirarea duratei normale de 4 ani, inceteazd de drept gi mandatul viceprimarului, fdrd vreo altdformalitate.

Art.9 Presedintele de sedinti
(1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sdi, in termen demaxim 10 zile lucratoare, un pregedinte de gedin{5, pe o perioJOa Oe cel mult 3luni, care conducegedin{ele consiliului 9i semneazd hotdrArile adoptate de acesta. pregedintele de gedinla se alegeprin vot deschis cu majoritate simpld, prevdzutd ia art. 5, lit. ee) Oin OilC nr.57l2O1g.
(2) Consilierul local ales in condiliile alin. (1) poate fi schimbat din funclie, la iniliativa a celpu!in unei treimi din numdrul consilierilor locali ?n func!ie, prin hotdrAre adoptatd cu majoritate

aDSOtUta.

(3) in cazul in care pregedintele de gedin{a lipsegte, la propunerea consilierilor locali, dinr0ndul acestora este ales un alt pregedinte de gedin{5, piin hotarare adoptati cu majoritate simpld,care conduce gedinta respectivd. Acesta exercitd pentru aceasta gedin{a atribuliile prevdzute deprezentul cod pentru pregedintele de gedinli.
(4) Pregedintele de gedin!5 exerciti urmdtoarele atribulii principale:
a) conduce gedintele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotirari gi anun!d rezultatul votdrii, cuprecizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivi gi a ablinerilor numdrate gi eviden!iate desecretarul general al comunei pestisani in procesul-verbal al gedin{ei;
c) semneazd procesul-verbal al gedinlei;
d) asigurd mentinerea ordinii, in condi{iile prezentului regulament de organizare gi func{ionare

al consiliului local Pegtisani;
e) supune votului consilierilor locali orice problemi care intrd in competenla de solulionare aconsiliului local;
f) aplica, dacd este cazul, sanc{iunile prevdzute la art.233 alin. (1)din OUG nr. s7l2}1g, saupropune consiliului aplicarea unor asemenea sancliuni, dupS caz;
g) indeplinegte alte atribu{li prevazute de lege, de regulamentul de organizare gi funclionare aconsiliului local sau alte insdrcindri date de cdtre consiliul local.

Art. 10 Comisiile de specialitate
1. organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local

(1) Dupa constituire, consiliul local igi organizeazi in termen de 10 zile lucritoare comisii de
specialitate, pe principalele domenii de activitite, dupd cum urmeazd:
Comisia pentru activitSli economico-financiare, administrarea domeniului public Ai privat;
Comlsia de invdtdmAnt, sdndtate, activitdtr social - culturale, culte si famiiie, muncd si protectie
sociald, protec{ie copii;
Comisia administralie publicd, juridic si de disciplind ,

Comisia pentru urbanism gi amenajarea teritoriului, proteclia mediului, agriculturd qi turism;



(2) Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operatiunile desfSgurate in cadrul procedurii de constrtuire a comisiilor de specialitate,

domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numirul 9i denumirea
acestora, numdrul membrilor fiecdrei comisii gi modurl de stabilire a locurilor ce revin fiec6rui grup
de consilieri sau consilieri independenli, precum gi componen!a nominalS a acestora se stabilesc
prin hotdrdre a consiliului local, cu respectarea configuraliei [olitice de la ultimele alegeri locale.
Numdrul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.

(4) Numarul locurilor ce revine fiecirui grup de consilieri sau consilierilor independenli in
fiecare comisie de specialitate se stabilegte de cdtre consiliul local, cu respectarea configuriliei
politlce de la ultimele alegeri locale.

(5) Norninalizarea membrilor fiecdrei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a
consilierilor independenti de cdtre consiliul local, av6ndu-se in vedeie,' de reguld, opliunea
acestora, pregdtirea lor profesionali 9i domeniul in care igi desfagoari activitatea. in funcjie de
numdrul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel [u!in o comisie gi din cel mult 3
comisii, dintre care una este comisia de bazd.

(6) Comisiile de specialitate lucreazd valabil in prezenta majoritSlii membrilor si iau hotdrAri cu
votul majorititii membrilor lor.

(7) Comisia poate invita sd participe la sedin{ele sale specialisti din cadrul aparatului propriu al
consiliului local sau din afara acestuia, in special de la unitdtile afiate in subordinea consiliului. Au
dreptul si participe la gedin(ele comisiei sr consilierii care au fdcut propunerile ce stau labaza
lucrdrilor comisiei.

(8) $edin{ele comisiei de specialitate sunt, de regulS, publice, Comisia poate hotdri cu
majoritatea voturilor consilierilor prezenti ca la dezbaterile sale sd fie prezente si alte persoane
interesate sau reprezentati ai mass-media.

(9) Comisia poate hotari cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti ca unele sedinte sau
dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sd se desfdsoare cu usile inchise.

2. Atribufiile comisiilor de specialitate
(1) comisiile de specialitate au urmitoarere atribu[ii principale:
a) analizeazd proiectele de hotdrdri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotdrAri gi asupra problemelor analizate, pe care le

prezintd consiliulur local ;

c) indeplinesc orice alte atribulii stabilite prin regulamentul de organizare gi funcltonare a
consiliului local sau insdrcindri date prin hotdrdri ale consiliului local, daJd acestea au legdturd cu
activitatea lor.

(2) comisiile de specialitate adoptd avize cu majoritate simpld.

3. Pregedintele gi secretarul comisiei de specialitate
(1) Comisiile de specialitate igi aleg, prin votul deschis al majoritdlii absolute a consilierilor

locali ce o compun, c6te un pregedinte gi cdte un secretar.
(2) Pregedintele comisiei de specialitate are urmdtoarele atribulii principale:
a) asigurd reprezentarea comisiei in raporturile acesteia Cu consiliul local, aparatul de

specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicil publice locale gi cu celeialte comisii;
b) convoacd gedintele comisiei conform procedurii prevdzute in regulamentul de organizare gi

func[ionare a consiliului local gi informeazd secretarul general al com-unei pestisani ci privire la
data gi locul gedin[ei;

c) conduce gedin{ele comisiei;
d) sustine in gedintele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anun[a rezultatul votdrii, pe baza datelor comunicate de secretar;



f) indeplinegte orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevdzute de lege, de
regulamentul de organizare gi func!ionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;

g) comunicd secretarului general al comunei Pestisani in termen rezonabil, pAna la finalul
fiecdrei luni calendaristice, prezen!a gi procesele-verbale ale fiecdrei gedin!e ale comisiei de
specialitate.

(3) Pregedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrdrile comisiei sd participe gi
alte persoane din afara acesteia, dacd apreciaza cd este necesar gi poate participa la lucrdrile
celorlalte comisii care examineazd probleme ce prezinti importanld pentru comisia pe care o
conduce.

(4) Secretarul comisiei indepli negte u rmitoarele atri bulii princi pale:
a) efectueazd apelul nominal gi tine eviden{a participarii la gedinle a membrilor comisiel;
b) numara voturile gi il informeazd pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea

fiecdrui aviz gi asupra rezultatului votdrii;
c) asigurd redactarea avizelor, a proceselor-verbale gi a altor documente prevdzute de lege;
d) indeplinegte orice alte sarcini prevdzute de regulamentul de organizare gi funclionare a

consiliului local sau insdrciniri stabilite de comisie sau de cdtre pregedintele acesteia.

Art. 11 Comisiile speciale gi comisiile mixte
(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analizd gi verificare formate din consilieri

locali, pe perioadd determinatd, la propunerea unei treimi din numdrul consilierilor locali in funclie
sau a primarului. Componen!a, obiectivele 9i perioada de desfilgurare a actlvitSlilor acestora se
stabilesc prin hotdrAre a consiliului local. Membrii comisiei aclioneazd in limitele stabillte prin
hotdrAre.

(2) Comisia de analizd gi verificare prezintd consiliului local ori primarului, dupd caz, la
termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor gi verificirilor efectuate. Raportul
cuprinde, dacd este cazul, propuneri concrete de imbundtitire a activitilii in domeniul supus
analizei sau verificirii.

(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie ini{iativd sau din iniliativa primarului, dupd caz,
comisii mixte formate din consilieri locali, funclionari publici gi alli specialigti, pe perioadd
determinatS. Componenla comisiilor mixte, obiectivele gi perioada de desfdgurare a activitdlii
acestora se stabilesc prin hotdrAri ale consiliilor.

Art. 12. Mandatul consiliului local
(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in condiliile legii privind alegerea

autoritdtilor administraliei publice locale.
(2) Mandatul consiliului local se exercitd de la data la care consiliul local este legal constituit

pdnd la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organicS, in caz de rizboi sau

catastrofa ori alte situalii expres previzute de lege atunci c6nd, din cauza acestor situalii, nu pot fi
organizate alegeri in conditiile alin. (1).

CAPITOLUL III

ATRTBUTItLE CONStLtULUI LOCAL PESTISANt

Art.1 3 Atribufiile consiliului local
(1) Consiliul local are initiativa 9i hotdrdgte, in conditiile legii, in toate problemele de interes

local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenla altor autoritdli ale administra{iei
publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exerciti urmdtoarele categorii cle atribu{ii:



a) atributii privind unitatea administrativ-teritoriald, organizarea proprie, precum 9i organizarea
9i funclionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local gi ale
societdlilor gl regiilor autonome de interes local;

b) atributii privind dezvoltarea economico-socialS 9i de mediu a comunei, oragului sau
municipiului;

c) atributii privind administrarea domeniului public ai privat al comunei, oragului sau
municipiului;

d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribulii privind cooperarea interinstitu{ionala pe plan intern gi extern.
(3) ln exercitarea atributiilor prevdzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobd statutul comunei, oragului sau municipiului, precum gi regulamentul de organizare 9ifunctionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se apiobd un model oiientativ al

statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum 9i un model orientativ al regulamentului de
organizare gi functionare a consiliului local;

b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rAndul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a
consilierilor locali, in conditiile art. 1 32 alin. (2).,

c) aprobd, in condi{iile legii, la propunerea primarului, infiinlarea, organizarea gi statul de
functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor pubtice de inferes local,
reorganizarea gi statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precum gi infiinlarea,
reorganizarea sau desfiintarea de societa{i de interes local gi statul de funclii al acestora;d) exercitd, in numele unitd!ii administrativ-teritoriale, toate drepturile 9i obligaliile
corespunzdtoare participatiilor delinute la societdli sau regii autonome, in condi{iile legii;

e) hotaragte infiintarea sau reorganizarea de institu{ti, servicii publice, societd{i gi regii
autonome, in conditiile legii.

(4) in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobi, la propunerea primarului, bugetul unitalil administrativ-teritoriale, virdrile de credite,

modul de utilizare a rezervei bugetare gi contul de incheiere a exerciliului bugetar;
b) aprobd, la propunerea primarului, contractarea gi/sau garantirea imfrumuturilor, precum gi

contractarea de datorie publicd localS prin emisiuni de titluri de valoare, in numeie unitdiii
administrativ-teritoriale, in conditiile legii;

c) stabilegte gi aprobd impozitele gi taxere rocale, in condiliile legii;
d) aproba, la propunerea primarului, documentaliile tehnico-economice pentru lucririle de

investitii de interes local, in condiliile legii;
e) aprobd strategiile privind dezvoltarea economici, sociald gi de mediu a unitdlii

adm in istrativ-teritoriale 
;

f) asiguri un mediu favorabil infiin!arii gi/sau dezvoltdrii afacerilor, inclusiv prin valorificarea
patrimoniului existent, precum 9i prin realizarea de noi investi{ii care sa contribuie la indeplinirea
programelor de dezvoltare economicd regionald gi locald;

g) asiguri realizarea lucrdrilor gi ia mdsurile necesare implementirii gi conformdrii cu
prevederile angajamentelor asumate de Rominia in calitate de stat membru al Uniunii Europene in
domeniul protectiei mediului gi gospoddririi apelor pentru serviciile furnizate cetilenilor

(5) Daca bugetul unitdtii administrativ-teritoriale, previzut la alin. (4) lit. a), hu poate fi adoptat
dupd doud gedinle consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se
desfSgoard pe baza bugetului anului precedent p6nd la adoptarea noului buget, dar nu mai t6rziu
de 45 de zile de la data publicdrii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al RomAniei, partea L

(6) in exercitarea atribuliilor prevarule la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotdrdgte darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosinld gratuitd a

bunurilor proprietate publici a comunei, oragului sau municipiului, dupd caz, precum 9i-a ierviciilor
publice de interes local, in condiliile legii;

IO



b) hotardgte vdnzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosinlri gratuitd sauinchirierea bunurilor proprietate privatd a comunei, oragului sau municipiului, dupi ciz,-in condiliilelegii;
c) avizeazi sau aprob5, in condiliile legii, documentaliile de amenajare a teritoriului giurbanism ale localita[ilor;
d) atribuie sau schimbd, in condi[iile legii, denumiri de strdzi, de pie{e 9i de orice alte obiectivede interes public local.
(7) ln exercitarea atribu[iilor prevdzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asiguri, potrivitcompetentei sale gi in condiliile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publi6e de intereslocal privind:
a) educatia;
b) serviciile sociale pentru proteclia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelorvarstnice, a familiei gi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociali;
c) sdndtatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publicii;
h) situatiile de urgen(a;
i) protec{ia gi refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea gi punerea in valoare a monumentelor istorice gi de arhitecturd, aparcurilor, grddinilor publice 9i rezervaliilor naturale;
k) dezvoltarea urband,
l) evidenta persoanelor,
m) podurile gi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilitd!i publice de interes local;
o) serviciile de urgenld de tip salvamont, salvamar gi de prim ajutor;
p) activitatile de administralie social_comunitard;
q) locuin{ele sociale gi celelalte unitd!i locative aflate in proprietatea unitS[ii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
r) punerea in valoare, in interesul colectivit5lii locale, a resurselor naturale de pe raza unitiliiad m i n istrativ-teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege,
(B) in exercitarea atribu[iilor previzute la alin. (2) lit. d), consrliul local:
a) sprijind, in condiliile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aprobd construirea locuinlelor sociale, criteriild pentru repartizarea locuinlelor sociale gi autilitatilor locative aflate in proprieiatea sau in administrarea sa.
(9) in exercitarea atribuliil'or prevdzute la alin. lil Lit. e), consiliul local:
a) hotdrdgte, in-.condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romAne saustrdine, in vederea finan{arii gi realizdrii in comun a unor acJiuni, lucrdri, servicii sau proiecte deinteres public local;
b) hotdrSgte, in condi{iile legii, infrdlirea comunei, oragului sau municipiului cu unita[iadministrativ-teritoriale din alte !ari;
c) hotdrdgte, in condi[iile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitali administrativ-teritorialedin tari sau din strdindtate, precum gi aderarea la asocialii nalionale gi internalionale aleautoritS[ilor administraliei publice locale, ih vederea promovdrii unor interese comune.
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(10) in exercitarea-atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. a), b) gi d), consiliul local:a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul iitularului'drepiutui de proprietate sau al celuide administrare, lucrdrile 9i fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea gi funclionarea clddirilorin care igi desfdgoard activitatea autorit5li sau institulii publice a ciror activitate prezintd un intereslocal' Bunurile achizi{ionate pentru dotiiri"raman in proprietatea unitdlii administrativ-teritoriale;b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul institu!iei sau autorita!ii publice titulare adreptului de proprietate sau de administrare, lucrdri de amenajare, dotare gi intrelinere a cladirilorsau terenurilor aflate in proprietatea purblicd sau privati a staiului, in scopul cregterii nivelului deatractivitate turisticd a unitalii administrativ-teritoriale, cu condi(ia ca, prin acordul exprimat, titularuldreptului sd permitd accesul publiculur in spallile astfel imnunatalite pe o perioadi de minimum 5ani' Bunurile achizitionate pentru dotdri rdmAn'in proprietatea unitilii administrativ-teritoriale.(11)Pentru realizarea atribuliilor prevdzute la aiin. (2) consiliui local poate solicita informdri girapoarte de la primar,. viceprimar gi de la conducdtorii organismelor prestatoare de servicii publicegi de utilitate publica de interes local.
(12) Consilrul local hotarigte acordarea unor sporuri gi a altor facilltali, potrivit legii,personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primaiului gi serviciilor publice de intereslocal.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romdne sau strdine cu merite deosebitetitlul de cetdtean de onoare al comunei, oragului sau municipiului, in baza unui regulament propriu.Prin acest regulament se stabilesc ai conoiiiite retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fiparte integrantd a statuturu i u nita{ii adm inistiativ-teritJriale.
(14) Consiliul lo^cal indeplinegte orice alte atribulii, in toate domeniile de interes local, cuexceptia celor date in mod expres in competen{a alior autoritd{i publlce, precum gi orice alteatributii stabilite prin lege.

Art. 14.lnstitu{iile publice de interes local
(1) Consiliile loca.le pot infiin!a Institu{ii publice de interes local in principalele domenii deactivitate, potrivlt specificului gi nevoilor colectivitS{ii locale, cu respectarea prevederilor legale gi inlimita mijloacelor financiare de care dispurn.
(2) Numirea 9i eliberarea din funclie a personalului din cadrul institu{iilor publice de intereslocal se fac de conducdtorii acestora, in-condiliile legii.
(3) Numirea, sanclionarea, suspendarea, modiiicarea gi incetarea raporturilor de serviciu saude muncd, dupi caz, a conducdtoriior instituliilor prevazute la alin. (1)se fac de cdtre primar, prindispoziIie, in conditiite legit.

Art' 15. Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea UATC pegtigani
Consilierii locali imputernicili sd reprezinte interesele UATC pestisani in societ6!i, regiiautonome de interes local gi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnali, prinhotdrare a consiliu.l.ui local, in condi!iile legii, cu respectarea regimului incompatibilita{ilor aplicabil 9ia configuratiei politice de la ultimelealegeri locale.

Art' 16' Reprezentarea in asocia[iile de dezvoltare intercomunitard gi la niveluloperatorilor regionali

UATC Pestrsani, este reprezentatd de drept in adundrile generale ale asocia{iilor dedezvoltare intercomunitara gi in adundrile generale ale operatorilor regionali 9i locali de cdtreprimari Primarii pot delega calitatea lor dJ reprezentanli ai unitililor administrativ-teritoriale inadundrile generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum gi oricdror alte persoane dinaparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instiiu!ii publiie de interes local.
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CAPITOLUL IV

Functionarea consiliului local

Art.17 Tipurile de gedinle ale consiliului local
(1) Consiliul local se intrunegte in gedinle ordinare, cel pulin o dati pe lund, la convocareaprimarului.
(2) Consiliul local se poate intruni gi in gedinle extraordinare la convocarea:
a) primarului;
b) a cel putin unei treimi din numdrul consilierilor locali in func[ie;
c) primarului, ca urmare a solicitdrii prefectului, in condi{iile previzute la art. 2ST alin. (2), dinOUG nr. 5712019.

Art. 19 Convocarea gedin{elor consiliului local
(1) Consiliul local se convoaci dupa cum urmeazd:
a) prin dispozitie a primarului, in cazurile prevdzute la art.
b) prin convocare semnati de cdtre consilierii locali

prevdzut la art. 17 alin. (2) tit. b).

17 alin. (1), alln (2) tit. a) 9i c)
care au aceastd ini!iativi, in cazul

(2) Consilierii locali sunt convoca!i in scris sau prin mijloace electronice, prin grija secretaruluigeneral al comunei Peqtigani, cel tArziu in ziua ulterioara primirii de cdtre acesta a dispoziliei saudocumentului de convocare iniliat de cel pulin o treime din numdrul consilierilor locali in iunclie.(3) Data gedinlei consiliului local preci2atit cu ocazia convocirii este stabilitd, cu respectarea
modului de calcul al termenelor procedurale, prevdzut de art. 181 din Legea nr. 13412010 privind
Codul de procedurd civild, republicatd, cu modificirile ulterioare, astfel.

a) in terrnen de 5 zile de la data comunicdrii clispoziliei de convocare pentru gedinlele
ordinare;

b) in termen de 3 zile de la data comunicirii dispozi[iei sau documentului de convocare pentru
ged intele extraordinare.

(a) in caz de fo(a majord 9i/sau de maximd urgen!;5 pentru rezolvarea intereselor locuitorilorcomunei Pestisani ori in alte situalii stabilite de iegultamentul de organizare gi func[ionare aconsiliului local, convocarea acestuia pentru gedin(a extraordinard, prin excep[ie de la prevederilealin (3) lit. b), se face de indatd
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmdtoarele informalii despre gedinld:
a) data, ora gi locul desfdguririi;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispozi!ia consilierilor locali, potrivit op{iunilor acestora,

materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate cdrora le-au fost trimise spre avizare proiectele dehotdrdri;
f) invitalia de a formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotdrari.
(6) Secretarul general al comunei Pestisani transmite prefectului, sub semndtura sa, evidenlaprezentei consrlierilor locali la convocdrile'pentru gedinlele care nu s-au putut desfdgura din lipsacvorumului, in termen de 3 zile de la data convocirii. Evrden!a transmisd prefectului precizeazd gisituatlile in care, urmare a ultimei absenle, a intervenit cazul de incetare de drept a mandatuluiprevdzut la art 204 alin. (2) lit. e), din OUG nr 57tZO1g
(7) in toate cazurile, .onuo.rr"a se consemneazd in procesul-verbal al gedinlei.
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Art. 20 Ordinea de zi
(1) Proiectul ordinii de zi se redacteazd de cdtre secretarul general al comunei Pestigani gi

compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pestisani, ci
anexi la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, dupa' caz, in
conditiile legii.

(2) Este obligatorie inscrterea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotarAri care
indeplinesccondiliile prevdzute la art. 136 alin. (B), din oUG nr. s72o1g.

(3) Proiectul ordinii de zi a gedin(ei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotdrdri, cu
mentionarea titlului gl a initiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor
locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informdri ale
conducdtorilor organismelor prestatoare de servicii publice gi de utilitate publica in unit6!ile
administrativ-teritoriale, dupa caz, precum gi orice alte probleme de interes local.

(4) Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local se aduce la cunogtinld locuitorilor comunei
Pestisani, prin aflgarea pe pagina de internet a unitalii administrativ-teritornle sau prin orice alt
mijloc de publicitate.

(5) Scoaterea unui proiect de hotdrdre de pe proiectul ordinii de zi se face in situalia in care
acesta nu indeplinegte condiliile prevazute la art. 136 alin. (B) din OUG nr. 57l2O19 sau numai cu
acordul initiatorului, dacd acesta indeplinegte condi!iile prevdzute la art. 136 alin. (8) din OUG nr.
5712019

(6) Ordineade zi a gedintei se aprobd cu majoritate simpld, la propunerea celui/celor care a/au
cerut convocarea consiliului local.

(7) Suplimentarea ordinii de zi se aprobd numai pentru probleme urgente cu majoritate simpld.
(8) in cazul neaprobirii proiectului ordinii de zi, in conoiliite previzule la alin. (6j, nu se acordi

indemnizatia cuvenitd consilierilor locari pentru gedinla respectivi.

Art.21 Proiectele de hotdrAri ale consiliului local
(1) Proiectele de hotdrAri pot fi iniliate de primar, de consilierii locali sau de cetdleni.

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

(2) Prolectele de hotdrAri 9i referatele de aprobare ale acestora se redacteazdin conformitate
cu normele de tehnicd legislativd.

(3) Proiectele de hotarari ale consiliului local insolite de referatele de aprobare ale acestora gi
de alte documente de prezentare gi de motivare se inregistreazl gi se transmit de secretarul
general al comunei Pestisani:

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

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii gi intocmirii avizelor.
(4) Nominalizarea compartimentelor de resort gi a comisiilor de specialitate cdrora li se

transmit proiectele de hotdrari ale consiliului local, precum gi celelaite documente, potrivit
prevederilor alin. (3), se face de cdtre primar impreuni cu secretarul general al comunei pegiisani.

(5) odata cu transmiterea proiectelor de hotarari se comunice gi data de depunere a
rapoartelor gi a avizelor, avAndu-se grija ca rapoartele compartimentelor de resort sd poatd fi
transmise gi comisiilor de specialitate inainte de pronunlarea acestora.

(6) Dupa examinarea proiectului de hotdrdre, comisia de specialitate a consiliului local emite
un aviz cu privire la adoptarea sau, dupi caz, respingerea proiectului.

(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al comunei pestisani, care dispune
misurile corespunzdtoare inaintirii lui cdtre consilierii locali gi cdtre ini{iatori, dupd caz, cel mai
t6rziu in ziua gedinlei.
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(B) Fiecare proiect de hotdrAre inscris pe ordinea de zi a gedinlei consiliului local este supus
dezbaterii numai dacd este inso{it de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare gi motivare, semnat de iniliator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevdzute de legislalia speciali.
(9) Secretarul general al comunei Pegtiqani aslgurd indeplinirea condiliilor de la alin. (B) gi

aducelacunogtintaconsiliului local cazul neindeplinirii acestorainaintedeadoptareaordinii dezi.
(10) Rapoartele 9i avizele prevdzute la alin. (B) trebuie intocmite in termenul prevdzut la alin.

(5), dar nu mai tArziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotdrAre propuse pentru a fi
inscrise pe proiectul ordinii de zi a gedin[elor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de
cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotdr6re propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de
zi a gedinlelor extraordinare. in situalia gedinlelor extraordinare convocate de indati, rapoartele
compartimentelor de specialitate se intocmesc in proceduri de urgenld, cel tdrziu odati cu
proiectul hotarArii.

(11) lniliatorul proiectului il poate retrage sau poate renun{a, in orice moment, la sus[inerea
acestuia.

Art. 22 Cvorumul gedintelor consiliului local
(1) $edin{ele consiliului local se desfSgoard legal in prezenla majoritSlii consilierilor locali in

functie.
(2)in cazul in care sedintele consiliului local se desfdsoara prin mijloace electronice,

cvorumul se constati prin apel nominal sau prin sms, al celor conectati electronic la data stabilitd
pentru desfdsurarea sedintei si se consemneazdin procesul-verbal de sedin{d

(3) Prezen{a consilierilor locali la gedintd este obligatorie, cu excep!ia cazului prevdzut la alin.
(2), c6nd nu este obligatorie prezen(a fizicit fatd in fa{d, precum si in care acegtia absenteazd
motivat. Absenta este consideratd motivatd dacd se face dovada ci aceasta a intervenit din cauza..

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

b) unei deplasiri in strdinitate;
c) unor evenimente de fo(5 majord;
d) in cazul decesului so{iei/solului consilieruluri local sau al unei rude de pAn;i la gradul al ll-lea

a consilierului local ales ori al sotiei/sotului acestuia, inclusrv;
e) in cazul izoldriilautoizolSrii sau carantinei, intervenite pentru limitarea rispAndlrii unei boli

contagioase.
(3) Consilierul local care absenteazd nemotivat de doud ori consecutiv la gedinlele consiliului

local este sanctionat, in conditiile art. 233.
(4) Consilierii locali sunt obliga[i sa igi inregistreze prezenla in evidenla !inuti de secretarul

general al un ita{ii/subd iviziuni i adm in istrativ-teritoriale.
(5) Consilierul local care nu poate lua parte la gedin!a este obligat sd aduci aceastd situalie la

cunogtinla secretarului general al unitdtii/subdiviziunii administrativ-teritoriale,

Art. 23 Desfigurarea gedin{elor consiliului local
(1) $edintele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al gedin!elor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesati, in condiliile legii, la procesele- verbale ale gedinlelor consiliului

local;
b) accesul celor interesali, in condiliile legii, la proiectele de hotdrAri, la hotdrarile consiliului

local, precum gi la instrumentele de prezentare 9i de motivare a acestora;
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c) posibilitatea cetdlenilor cu domiciliul sau regedinla in unitatea/subunitatea administrativ-teritoriald respectivd de a asista la gedin[ele consiliului locat gi/sau de a le urmdri pe internet, inconditttle regulamentului de organizaie gi funclionare a consiliului local.(3) ln situatii exceptionale, constatite de tdtre autoritrtile abilitate, precum epidemii,pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism si alte situalii similare,sedtntele consiliului local se pot desfdsura prin mijloace ;i".1r;;;;,="Jr".pu.tarea proceduritorstabiltte^la alin. (4), fdra a mai fi obligaii ca acestia sd se intdlneasca fata in fati.(4) ln situatia prevdzutd la alin. i3), 1a 
data si ora strnitii; t"rtr; q"bi;te presedintele deqedintd, secretarul general al comunei si primarul comunei se vor conecta prin mijloace electroniceagreate de consilierii locali si care sunt func{ionale la data desfisuririi sedin[ei, cu fiecare consilierlocal, gedinta desdgurandu-se fiuit afi necesard prur.n'tl ffi;i#r. irta a consitieritor locati.celelalte prevederi din prezentul regulament ram'an apllcabile.

(5) insituatiile previzute la alin, 3, participarea cetdtenilor cu domiciliul sau resedin{a incomuna Pestisani, precum si a persoanelor prevdzute la alin. (6) la gedintele consiliului local siposibilitatea de a lua cuvdntul fdra drept de vot la punctele inscrlse pe ordinea de zi a."oi,tui,'r"realizeazd in doui modalititi: , l

a) prin inscrierea acestora, pe baza unui formular completat on-line pe site-ul primdriei pestisani,
inainte cu minim 1 zi inainte de ora stabilitd pentru inceperea sedintei 

"ri;;;; ,i;;; Jrl inaintede o.19 stabilitd pentru inceperea sedintei exiraordinare, respectiv minim 1 ora ?nainte de orastabilitd pentru inceperea sedintei extraordinare, convocatd de indatd.
cetdtenii care s-au inscris in conditiile mai sus-mentionate vor fi conectati, prin mijloaceelectronice la sedinta consiliului local si vor putea tui cuvantul la punctul de pe ordinea de zi lacare s-au inscris, prin intermediul presedintelui de qedintd;
b) prin accesul in sala de gedin{d, intr-un spaliu special amenajat, cu respectarea mdsurilordispuse de cdtre autoritd{ile competente in materie.,,

(6) Lucrarile gedinleror se desfdgoard in rimba rom6nd.(7) La lucrdrile consiliului tocit pot asista gi lua cuvdntul, fdrd drept de vot, prefectul,pregedintele consiliului judelean sau reprezentanlii acestora, deputa{ii gi senatorii, minigtrii giceilalti membri ai Guvernului, secretarii 9i subsecietarii de stat, conducatorii serviciilor publicedeconcentrate ale ministerelor gi ale celoilalte organe centrale, conducdtorii compartimentelor deresort gi conducdtorii organismelor prestatoare de servlcii publice sau de utilitate publicd dinunita{ile administrativ-teritoriale, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum
9i alte persoane interesate.

(B) Dezbaterea proiectului de hotdrdre sau a problemelor se face, de reguld, in ordinea in careacestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata in conformitate cu prevederile prezentului cod 9iale regulamentului de organizare gi func!ionar* u .onriliului iocal.
(9) Preqedintele de gedinla este obligat sd asigure luarea cuv6ntului de cdtre inlliator pentrusustinerea proiectului de hotdi6re ori de iate ori aiesta o solicitd, precum gi de cdtre delegatulsdtesc, dupd caz.
(10) Consilierii locali participd la dezbateri in ordinea inscrierii la cuv6nt. consilierii locali suntobligati ca in cuvAntul lor sd se iefere exclusiv la problema care formeazdobiectul dezbaterii.(11) Pregedintele de gedinld are dreptul sd limiteze durata ludrilor de cuv6nt, in funclie deobiectul dezbaterii' in acest scop el poate proprr" consiliului local spre aprobare timpul alocatfiecdruivorbitor, precum gi timpul total de dezbaiere a proiectului.
(12) Pregedintele de gedinlii permite oricand unui consilier local si rdspundd intr-o problemdde ordin personal, in probleme firevdzute de regulamentul de organizare gi funclionare a consiliuluisau atunci cdnd a fost nominalizatde un alt vorbitor
(13) Pregedintele de gedinli sau reprezentantul oricdrui grup de consilieri locali poate propuneincheierea dezbaterii unei probleme puse in discu{ia consiriurui local. propunerea de incheiere a
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dezbaterii se supune votului, iar disculiile se sisteazd daca propLrnerea este adoptatd cu majoritatesimplS.
(14) Este interzisd adresarea de insulte sau calomnii de cdtre consilierii locali prezen!i lagedin[4 precum gi dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sali.
(15) Asupra proiectelor de hotdrAri au ioc dezbateri generale gi pe articole, consilierii locali,precum gi ceilalli iniliatori prezen!i la gedinlS putAnd formula amendimente de fond sau de formd.Amendamentele se supun votului consiliuluLi local in ordinea in care au fost formulate.
(16) Sinteza dezbaterilor din gedin!ele consiliulur local, precum gi modul in care gi-a exercitatvotul fiecare consilier local in parte se consemneazd intr-un procur-u"erbal, semnat de'pregedintelede gedinti gi de secretarul general al comunei pestisani.
(17) Pregedintele de gedinla, impreund cu secretarul general al comunei pestigani igi asumd,prin semndturd, responsabilitatea veridicitelii celor consemnate.
(18) La inceputul fiecdrei gedinle, secretarul general al comunei pestisani supune spreaprobare procesul-verbal al gedin!ei anterioare, Consijierii locali gi primarul au dreptul ca, in cadrulgedin(ei curente a consiliului local, sd conteste con!inutul procesului-verbal 9i sd ceardmentionarea exactd a opiniilor exprimate in gedinla anterioard.
(19) Procesul-verbal semnat de pregedintele de gedin{a gi de cdtre secretarul general alcomunei Pestisani, precum 9i documentele care au fost dernetriu in gedinla anterioard se depunintr-un dosarspecial al gedinlei respective, care se numeroteazd gi se sigileazd de pregedintele degedin!5 9i de secretarul general al comunei Pestisani, dupi aprobarea pr6cesulul-verbal.
(20) in termen oe slile de la data aprobarii procesului-verbal al gedin{ei, secretarul general alcomunei Pestisani afigeazd la se<Jiurl primdriei gi publica pe pagina de internet a Comunei pestisani

o copie a procesului-verbal al gedinler vr"vrrvr I v 
'

Art. 24 Procedura de vot
(1) Votul consilierilor locali este individual gi
(2) Votul deschis se exprimi prin oricare din

a) prin ridicarea mdinii;
b) prin aper nominar, efectuat de pregedintere de gedinli;
c) electronic

. -- (3) in situatiiexcep{ionale in care gedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate sedesfdsoard prin mijloace electronice, votul consilierilor locali se exprimd prin mijloace electronice(sms, e'mail, etc.) sau prin apel nominal, care se va desfisura dupi urmdtoarea procedurd:-pregedintele de sedin{d nominalizeazd pe r6nd fiecare consilier, consilierul nominalizat pronun{dcuvdntul "pentru" sau "impotrivd", in functie de optiunea sa, secretarul general consemn6nd inprocesul-verbal de sedintd voturile.
(a) ca reguld generali votul consilieriror este deschis.
a) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal.
b) Votarea prin apel nominal se desfdsoard in modul urmator. presedintele explica obiectulvotdrii gi sensul cuvintelor "pentru" gi "contra". Secretarul general al comunei pestisani va da citirenumelui gi prenumelui fiecdrui consilier, in ordine alfabeticl. Consilierul nominalizat se ridicd sipronun(d cuvantul "pentru" sau "contra" in functie de opliunea sa.

c) Dupa epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care aulipsit la primul tur.
(5) Consiliul local hotdriqte, la propunerea presedintelui de sedintd ca anumite proiecte sd sevoteze cu vot secret sau vot nominal, cu exceptia cazurilor cdnd prin lege se stabileste clarmodalitatea de vot - '-." '-v-
a) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
b) Redactarea buletinelor de vot va fi clari qi precisd, fdri echivoc si fdrd putintd de

poate fi deschis sau secret,
urmitoarele modalitd{i:
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interpretari diferite. Pentru exprimarea op!iunii se vor folosi, de reguli, cuvintele "da" sau "nu".
c) Buletinele de vot se introduc intr-o urnd. La numdratoarea voturilor nu se iau in calcul

buletinele de vot pe care nu a fost exprimatd optiunea clard a consilierului sau au fost folosite
ambele cuvinte prevazute la lit. b.

(6) Abtinerile se contabilizeazd la voturile "contra".
(7) Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal, presedintele amAnd votarea pdna

la intrunirea acestuia.
(B) in cazul in care sedin{ele consiliului local se desfdsoard prin mijloace electronice, cvorumul

se constati prin apel nominal sau prin sms, al celor conectati electronic la data stabilitd pentru
desfdsu rarea sed intei.

(9) Secretarul general al comunei Pestisani consemneazd in procesul-verbal de gedin{a
numdrul de voturi exprimate. Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se
consemneze expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.

(10) Daca pe parcursul desfaguriirii gedintei nu este intrunitd majoritatea legald necesard
pentru adoptarea proiectului de hotdrAre, pregedintele de gedinti am6ni votarea pAnd la intrunirea
acesteia.

(11) Daca in urma dezbaterilor din gedinta consiliului local se impun modificari de fond in
continutul proiectului de hotdrAre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali
9i cu acordul majoritdtii consilierilor locali prezenti, pregedintele de gedin!d retransmite proiectul de
hotirdre, in vederea reexamindrii de cdtre initiator gi de cdtre compartimentele de specialitate.

('12) Proiectele de hotirAri respinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in
cursul aceleiagi gedinte.

Art. 25 Adoptarea hotdr6rilor consiliului local
(1) in exercitarea atribuliilor ce ii revin, consiliul local adopti hotarari, cu majoritate absolutd

sau simpld, dupd caz.
(2) Hotararile qi alte propuneri se adoptd cu votul majoriti{ii consilierilor prezen{i, in afari de

cazul in care, prin lege sau regulament, se dispune altfel
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), hotdrdrile privind dobAndirea sau instrdinarea

dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptd de consiliul local cu majoritatea
calificatd definitd la art. 5lit. dd) din OUG nr.5712019, de doud treimi din numdrul consilierilor locali
in functie.

(a) Se adopta cu majoritatea absoluti prevdzutd la art 5lit. cc) din OUG nr.5712019, a
consilierilor locali in functie urmdtoarele hotdrAri ale consillului local:

a) hoti16rile privind bugetul local;
b) hotirdrile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;
c) hotarArile prin care se stabilesc impozite gi taxe locale;
d) hotardrile privind participarea la programe de dezvoltare judeteanS, regionalS, zonal6 sau

de cooperare transfrontal ieri ;

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

f) hotarArile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritSli publice, cu persoane juridice
romAne sau striine;

g) hotdrdri le privind adm in istrarea patrimoniului 
;

h) hotirdrile privind exercitarea atributiilor prevdzute la art. 92;
i) alte hotdrari necesare bunei funcliondri a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau

regulamentul de organizare gi functionare a consiliului local.
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Art' 26 Semnarea gi contrasemnarea hotirdrilor consiliului local
(1) Dupe desfdgurarea gedinlei, hotdrdrile consiliului local se semneazd de cdtre pregedintele

de gedinta gi se contrasemneazi, pentru legalitate, de cdtre secretarul general 
'al 

tomunei
Pestigani.

(2) ln cazul in care pregedintele de gedinld refuzd, in scris, sd semneze, hotdrArea consiliului
local se semneazd de cel pulin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la gedinla. Alegerea
consilierilor se face prin propunerea acestora si votarea lor de majoritatea consilierilor locali
prezenti
la gedin{d' Propunerile pentru cei 2 consilieri si votul acestora se consemne azdin procesul-verbal
de sedin{5

(3) Secretarul general al comunei Pestisani nu contrasem neazd hotdrdrea in cazul in care
considerd ci aceasta este ilegald. in acest caz,in urmitoarea gedinld a consiliului local, depunein
scris gi expune in fata acestuia opinia sa motivatd, care se consem neazd in procesul-verbal al
gedin{ei.

Art. 27 Func{ionarea comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate se intrunesc cel putin o datd pe lund, lucreazd in plen 9idelibereazd cu votul majoritalii simple a membrilor lor.
(2) Particlparea membrilor comisiei la gedinlele acesteia este obligatorie. Dacd absenlele

continud, fard a fi motivate, pregedintele comisiei poate propune consilrului local aplicarea
sanc[iunilor prevdzute la art. 233 din OUG nr. 37l2O1g.

(3) Comisia poate invita si participe la gedin!ele sale specialigti din cadrul aparatului de
specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul si participe la gedin{ele comisiei gi
ini{iatorii propunerilor ce stau labaza lucrdrilor comisiei. iomisia poate invita gi uttrpersoane care
sa participe la dezbateri.

(a) $edintele comisiei de speciaritate sunt, de regurd, publice.
(5) ln situa{ii exceplionale, constatate de cdtre autoritdtile abilitate, precum epidemii, pandemri,

fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism si alte situa{ii similare, sedintele comisiilor
de specialitate ale consiliului local se pot desfdsura prin mijloace electronice, fdrd a fi necesari
intdlnirea acestora fa{a in fa!5. Rezultatul votul,uilavizul va fi transmis prin mijloace electronice
secretarului general al comunei Pestisani, care va redacta avizul si il va transmite cdtre consilierii
locali si iniliatori, cel mai tArziu in ziua sedin{ei, anterior aprobarii ordinii de zi. Avizul va fi sustinut
de citre presedintele comisiei de specialitate, in cadrul sedintei consiliului local, desfisurate prin
mijloace electronice.

(6) Comisia poate hotdri ca unele gedinle sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sd
se desfdgoare cu ugile inchise.

(7) Presedintele comisei convoacd gedin{a si informeazd pe secretarul general al comunei
Pegtisani, cu cel pu{in 3 zile inainte de desfdsurare, sau de indaid, in situa[ia gedinletor convocate
in conditiile art. 134 atin (4), din OUG nr. 57t2o1g.

(B) Ordinea de zi se aprobd de comisie la propunerea pregedintelui. Oricare dintre membrii
comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(9) $edintele comisiilor de specialitate se desfdgoard inaintea gedinlelor consiliului local,
atunci cAnd ordinea de zi a gedin{ei acestuia cuprind-e sarcini sau pioiecie de hotdrari asupra
cdrora i se solicitd avizul.

(10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarAri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei
de cdtre secretarul general al comunei Peqtisani, pregedintele acesieia desemnieazd un consilier
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local care prezintd in cadrul gedintei proiectele gi, dupd caz, celelalte probleme aflate pe ordinea
de zi, care nu sunt prezentate de initiator.

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

(12) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesari, atdt
amendamentele gi propunerile acceptate, cdt gi cele respinse.

(13) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general al unitSlii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale, care asigurd transmiterea acestora citre consilierii locali, cel mai tArziu
inainte de aprobarea ordinii de zi.

(14) Votul in comisii este, de reguld, deschis. in anumite situalii comisia poate hotiri ca votul
sd fie secret, stabilind, de la caz lacaz, gi modalitatea de exprimare a acestuia.

(15) Lucrdrile gedintelor comisiei se consemneazd, prin grija secretarului acesteia, intr-un
proces-verbal. Dupi incheierea gedin{ei, procesul-verbal este semnat de cdtre pregedintele gi
secretarul comisiei.

(16) Pregedintele poate incuviinla ca procesele-verbale ale gedin{elor sa fie consultate de alte
persoane interesate care nu au participat la gedintd, cu excep[ia proceselor-verbale intocmite in
gedintele ale cdror lucriri s-au desfdgurat cu ugile inchise,

Art. 28 Delegatul sdtesc
(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alegi in consiliile locale sunt reprezenta{i la

gedintele consiliului local de un delegat sitesc. Delegatul sdtesc este asimilat alegilor locali.
(2) Delegatul sdtesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, in termen de 20 de zile

de la data constituirii acestuia, de o adunare sdteascd, convocatd de primar cu cel pu{in 1S zile
inainte gi desfaguratd in prezenta primarului sau a viceprimarului gi a secretarului general al
comunei Pestisani.

(3) Alegerea delegatului sdtesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenli la aceastd
adunare, consemnatd intr-un proces-verbal care se prezinta in prima gedinla a consiliului local. La
adunarea siteascd pot participa toti cetatenii cu drept de vot din satul respectiv.

(4) incetarea de drept a mandatului delegatului sdtesc are loc in urmitoarele
a) demisie;

situatii:

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

c) schimbarea domiciliului intr-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizirii comunei Pegtisani;
d) condamnarea, prin hotdrdre judecatoreascd rdmasd definitivd, la o pedeapsd privativd de

libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;
e) punerea sub interdiclie judecatoreascS;
f) pierderea drepturilor electorale;
g) deces.
(5) in situaliile prevdzute la alin. (4) se alege un nou delegat satesc, cu respectarea

prevederilor alin. (1)-(3), care se aplicd in mod corespunzdtor.
(6) Adunarea sdteascS, convocatd de cdtre primar, poate hotdri oricdnd eliberarea din funclie

a delegatului sdtesc Ai alegerea, in termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane in
aceasti funclie, in condi{iile alin. (2) care se aplicd in mod corespunzitor.

(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintd, delegalii sdtegti sunt invitall
in mod obligatoriu. Delegatii sategti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele discutate,
opinia acestora fiind consemnatd in procesul-verbal al gedinlei
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CAPITOLUL V
Dizolvarea consiliului local

Art. 29 Situatiile de dizolvare a consiliului local
(1) Consiliul local se dizolvd de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvd de

drept:
a) in cazul in care acesta nu se intrunegte cel putin intr-o gedinti ordinard sau extraordinar5,

pe durata a patru luni calendaristice consecutive, degi a fost convocat conform prevederilor legale;
b) in cazul in care nu a adoptat nicio hotdr6re in 3 gedlnte ordinare sau extraordinare tinute pe

durata a patru luni calendaristice consecutive;
c) in cazul in care numdrul consilierilor locali in funclie este mai mic decdt jumatatea

numdrului membrilor consiliului local gi nu a putut fi completat cu suplean{i in condi{iile art. 122 din
OUG nr 5712019.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al comunei Pestisani, prefectul sau orice altd
persoand interesatii sesizeazd instanta de contencios administrativ cu prlvire la cazurile prevdzute
la alin. (1). lnstanla analizeazi situalia de fapt gi se pronun{d cu privire la dizolvarea consiliului
local. Hotdr6rea instantei este definitiva 9i se comunici prefectului.

Art. 30 Referendumul local
(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in condillile legii.

Referendumul se organizeazd ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel putin
25% din numdrul cetdtenilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau
regedrn[a in comuna Pestisani.

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele gi prenumele, data gi locul
nagterii, seria gi numdrul buletinului sau ale ca(ii de identitate gi semndtura olografi ale cetdtenilor
care au solicitat organizarea referendumului.

Art. 31 Organizarea referendumului local
(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportd din bugetul comunei

Pestiqani
(2) Referendumul local este organizat de cdtre o comisie numitd prin ordin al prefectului,

compusd dintr-un reprezentant al prefectului, cAte un reprezentant al primarului, al consiliului local
9i al consiliului judetean gi un judecitor de la judecdtoria in a cdrei razd teritoriald se afla UATC
Pes,tigani. Secretariatul comisiei este asigurat de institutia prefectului.

(3) Referendumul local este valabil dacd s-au prezentat la urne cel pulin 30% din numdrul total
al locuitorilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau regedin{a in comuna
Pegtiqani. Activltatea consiliului local inceteazd inainte de termen dacd s-au pronunlat in acest
sens cel putin jumatate plus unu din numdrul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul
referendumului a fost validat in conditiile legii.

Art. 32 Organizarea alegerilor dupd dizolvarea consiliului local sau dupa validarea rezultatului
referendumului

(1) in termen de maximum 90 de zile de la rdmAnerea definitiva a hotarArii judecdtoregti prin
care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dupd caz, de la validarea rezultatului
referendumului se organizeazd alegeri pentru un nou consiliu local.

(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de cdtre Guvern, la
propunerea autorit5lilor cu atributii in organizarea alegerilor locale, pe baza solicitdrii prefectului.
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Art. 33 Rezolvarea treburilor publice curente in cazul dizolvdrii consiliului local
(1) PAnd la constituirea noului consiliu local, prrmarul sau, in absen[a acestuia, secretarul

comunei Pestisanl rezolvd problemele curente ale comunei Pestisani, cu respectarea
competen{elor gi atributiilor ce ii revin, potrivit legii.

(2) ln situatia exceptionald in care consiliul local a fost dizolvat in condiliile art. 143, din OUG
nr.5712019, primarul se afla in imposibilitatea exercitdrii atribu{iilor sale ca urmare a incetdrii sau
suspenddrii mandatului sdu ori a altor situa[ii previzute de lege, iar funclia de secretar general al
comunei este vacantd, prefectul numegte prin ordin o persoani prin detagare, in condiliie pa(ii a
Vl-a titlul ll, care sd exercite atribu{iile de secretar general al comunei Pestisani pentru a iezolva
problemele curente ale comunei, pdnd la ocuparea funcliei publice de conducere de secretar
general al comunei Pestisani, in condi!iile legii.

(3) Persoana desemnatd potrivit prevederilor alin. (2) trebuie sd indeplineascd condiliile de
studii gi vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcliei de secretar general al
unitd[iilsubdiviziunii administrativ-teritoriale prevdzute la titlul Vll al prerentei per{i gi la pa"rtea a Vl-
a titlul ll, din OUG nr. 5712019

J1) ! situa{ia prevdzutd la alin (2), prin exceplie de la prevederite parlii a Vt-a tilul 1 din OUG
nr.5712019, concursul pentru ocuparea funcliei publice de conducere-de secretar general al
comunei, al oragului sau al municipiului, dupd caz, se organizeazd de institu[ia prefectuluL

(5) Numirea in funclia de secretar general al comunei, al oragului sau al municipiului, dupl
caz, se face, in situatia prevdzuti la alin. (2) sau in situa{ia in cire procedura de organizare a
concursului a fost demarati anterior situaliei exceplionale prevdzute la alin. (2), de cdiie prefect,
dacd nu a incetat situatia care a determinat imposibilitatea exercitdrii atribuliiloi de cdtre primar.

CAPITOLUL VI
Mandatul de ales local

Art. 34 Mandatul alegilor locali
Mandatul primarului, consilierului local, este de 4 ani gi se exerciti in condiliile legii.

Art. 35 Conditii speciale de exercitare a mandatului alegilor locali
(1) Consiliul local si primarul, alegi in cursul unui mahdat, ca urmare a dizolvarii consiliului

local, respectiv a vacanlei func{iei de primar, incheie mandatul precedentei autoritali a
administratiei publice locale.

(2) Consiliul local, precum gi primarul, alegi in urma organizdrii unor noi unitali administrativ-
teritoriale, igi exercitd mandatul numai pAna la organizarea urmdtoarelor alegeri locale generale,

Art. 36
Suspendarea mandatului de consilier local
(1) Mandatul de consilier local, se suspendd in urmdtoarele situalii:
a) a fost dispusi mdsura arestdrii preventive;
b) a fost dispusi mdsura arestului la domiciliu;
c) a fost insdrcinat de cdtre Consiliul Local Pestisani, de citre Guvern sau de cdtre parlament

cu exercitarea unei misiuni in lara sau in striinitate.
(2) Masurile prevdzute la alin (1) lit a) gi b) dispuse in condl!lile Legii nr l3Sl2010, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare, se comunicd de indata de ietre instanla de judecatd
prefectului care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comrnicare, 

'constatd

suspendarea mandatului.
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(3) Documentele corespunzdtoare situaliei prevdzute la alin. (1) lit. c) se comunicd de citre
emitent, in termen de 5 zile lucrdtoare de la desemnare, secretarului general al comunei Pestigani
9i primarului, iar in prima gedintd ulterioard comunicdrii, consiliul local ia act de aceastd situalie,
prin hotdr6re,

(4) Suspendarea dureazd pAnd la incetarea situa[iei prevdzute la alin. ('l).
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaliile prevdzute la alin. (1) lit. a) gi b), respectiv

hotdr6rea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in condiliile alin. (1) lit. c) se
comunici de indatd consilierului local, in termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului,
respectiv hotdrarii consiliului, dupd caz.

(6) in cazul in care fala de consilierul local, al cirui mandat a fost suspendatin condiliile alin.
(1) lit. a) gi b), a fost dispusd clasarea ori renunlarea la urmdrirea penalS sau instanla
judecdtoreascd a dlspus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul ia
despdgubiri, in condi{iile legii.

Art. 37 incetarea mandatului de consilier local
(1) Calitatea de consilier local, inceteazd la data declaririi ca legal constituit a noului consiliu

ales.
(2) Calitatea de consilier local, inceteazd de drept inainte de expirarea duratei normale a

mandatului, in urmdtoarele cazuri'.
a) demisie;
b) constatarea gi sanctionarea, in conditiile Legii nr. 17612010,

ulterioare, a unei stiri de incompatibilitate;
cu modificdrile 9i completdrile

c) schimbarea domiciliului intr-o altd unitate administrativ-teritoriald, inclusiv ca urmare a
reorganizdrii acesteia;

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

e) lipsa nemotivatd de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice,
care determind imposibilitatea desfdgurdrii, in conditiile legii, a gedinlelor ordinare 9i/sau
extraordinare;

f) imposibilitatea exercitirii mandatului pe o perioadd mai mare de 6 luni consecutive, cu
exceptia cazurilor prevdzute de lege;

g) condamnarea, prin hotirdre judecdtoreascd rdmasd definitivd, la o pedeapsd privativd de
libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executdrii pedepsei;

h) punerea sub interdiclie judecdtoreascd;
i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calitSlii de membru al partidulur politic sau al organizaliei minoritS!ilor nalionale pe

a cdrei listd a fost ales;
k) condamnarea prin hotdrAre judecdtoreascd rdmasa definitivd pentru sdvArgirea unei

infractiuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul cdruia a fost ales, indiferent de
pedeapsa aplicatd 9i de modalitatea de individualizare a executdrii acesteia;

l) deces.
(3) Data incetdrii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) gi l), este

data aparitiei evenimentului sau a implinirii condiliilor care determind situalia de incetare, dupd
caz.

(4) Data incetdrii de drept a mandatului, in cazul prevdzut la alin. (2) lit. b), in situalia in care
legalitatea raportulul de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost
contestatd, este data expiririi perioadei in care consilierul local, are dreptul sd conteste raportul de
evaluare, in conditiile Legii nr.17612010, cu modificdrile gi completirile ulterioare.
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(5) Data incetdrii de drept a mandatului in cazul prevazut la alin. (2) lit. j) este data comunicirii
citre prefect, secretarul general al comunei Pestisani gi cdtre consilierul local, a hotarArii forului
competent sd decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaliei
cetdlenilor apa(indnd minoritatilor nationale pe a cdrei listd consilierul local sau consilierul
judetean a fost ales, in situalia in care legalitatea acesteia nu a fost contestatd.

(6) ln situaliile prevdzute la alin (2) lit a), c)-f) gi l) constatarea incetdrii de drept a mandatului
de consilier local, precum gi vacantarea locului de consilier local se realizeazd printr-o hotirAre de
constatare a Consiliului Local Pestisani, la propunerea primarului sau a oricdrui alt ales local,
adoptatd in prima gedintd desfdgurata dupd apari!ia evenimentului. HotdrArea autoritSlii
deliberative este comunicatd de indatd judecdtoriei competente si valideze mandatul supleantului,
in conditiile art. 122, din ouG nr.57l2a1g, precum gi consilierului local.

(7) Consiliul local Pestigani are obligatia de a adopta hotdrArea previzutd la alin. (6) in termen
de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar
gi de secretarul general al comunei Pes,tigani, cu privire la una dintre situaliile prevdzute la alin. (2)
lit. a), c)-fl 9i l). in termen de maximum 10 zile de la explrarea termenului stabilit pentru consiliul
local, constatarea incetdrii mandatului, precum gi vacantarea locului de consilier local se realizeazd
de cdtre prefect prin ordin, in baza referatului constatator comunicat de cdtre secretarul general al
comunei Pestisani, in situatia neadoptdrii acestei hotirAri de cdtre consiliul local sau consiliul
jude{ean, dupd caz.

(8) in situaliile prevdzute la alin. (2) lit b), g)-k) constatarea incetdrii de drept a mandatului de
consilier local, precum gi vacantarea locului de consilier local se fac de cdtre prefect prin ordin, in
termen de maximum 30 de zile de la data ingtiinlarii transmise prefectului de cdtre autoritatea
responsabila de asigurarea integritatii in exercrtarea demnitS{ilor gi func{iilor publice gi prevenirea
corupliei institutionale sau de cdtre instantS, dupd caz.

(9) Ordinul prefectului emis in situatiile prevdzute la alin. (7) gi (B) se transmite de indatd
judecdtoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in condiliile art. 122, din OUG nr,
5712019, consilierului local gi secretarului general al comunei Pes,tiqani.

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

(11) Ordinul prefectului are la bazA, pentru situaliile prevdzute la alin. (2) lit. g), i), k),
ingtiinlarile transmise prefectului de cdtre instanld.

(12) in cazul prevdzut la alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data comunicdrii hotdrArii
forului competent sd decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaliei
cetdtenilor apa(inand minoritatilor nalionale pe a carei listd consilierul local sau consilierul
judetean a fost ales, prefectul constati, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local inainte
de expirarea duratei normale a acestuia 9i declari vacant locul consilierului local. Ordinul
prefectului se transmite de indatd judecdtoriei competente sa valideze mandatul supleantului, in
condiliile art. 122, din OUG nr.5712019 consilierului local gi secretarului general al comunei
Pestisani.'tf 

Si in cazurile prevdzute la alin. (2) lit. c)-f) hotarirea poate fi atacati de consilierul local in
cauzd la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. lnstanla se
pronunld in termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabild procedura de regularizare a cererii. in
acest caz, procedura prealabili nu se mai efectueazi, iar hotdrArea primei instanle este definitivd.

(1a) in toate cazurile, hotdrArea instanlei se comunica parlilor, prefectuiui gi secretarului
general al comunei Peqtisani, care are obligatia afigdrii acesteia la sediul comunei Pestisani, in
termen de maximum 2 zile de la comunicare.

(15) Functia constatati vacanti in condiliile alin. (6)-(B) se completeazd cu supleantul
desemnat de partidul politic, alianla politicd sau alianla electoralS respecttvd, care este validat 9i



depune jurdmAntul, in condiliile art. 117, din OUG nr. 5712019, ulterior rdmAnerii definitive a
hotirArii instan[ei.

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

('17) lncetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se constata in prima gedinld a
consiliului desfiguratd dupd apari[ia evenimentului gi in baza demisiei scrise inaintate seiretarului
general al comunei, primarului, pregedintelui de gedin{a. HotdrArea consiliului prin care se ia act de
demisie 9i se declard vacant locul consilierului local, se comunicd de indatd judecdtoriei
competente sd valideze mandatul supleantului, in condiliile arl. 122, din OUG nr. STl2O1g.

(18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) gi k) devin aplicabile numai dupd rimAnerea definitivi a
hotirdrii judecitoregti. [n aceste cazuil, data respectivd este gi data la care inceteazd de drept
mandatul.

(19) in situa{ia in care este contestatd legalitatea actului prevdzut la alin. (4) sau a hotdrdrii
prevdzute la alin. (5), data incetdrii de drept a mandatului este data rimAnerii definitive a hotdrarii
judecatoregti.

(20) De la data incetirii mandatului, consilierul local :

a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru gedinlele
autoritdtii Consiliului Local Pestisani;

b) nu mai poate participa la vot in cadrul gedinlelor Consiliului Local Pestisani din care face
parte, precum gi in cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

c) nu mai are dreptul la indemniza\ia lunard.

Art' 38 incetarea mandatului de viceprimar ca urmare a incetdrii mandatului de consilier
(1)incetareamandatului deconsllier,incondiliileart.2O4alin.(2),dinOUG nr.STl2Olgareca

efect incetarea de drept, la aceeagi datd, gi a mandatului de viceprimar.
(2) Mandatul de viceprimar, poate inceta inainte de termen in urma eliberdrii acestuia din

funclie in conditiile OUG nr. 57t2019.

CAPITOLUL VII
Drepturile gi obligatiile alegilor locali

Art. 39 Drepturile alegilor locali
Legitimatia gi semnul distinctiv ale alegilor locali
(1) Dupa depunerea jurim6ntului de primar, acestuia ise inmAneaza legitimalia, semnatd de

pregedintele gedintei in care a fost adoptat modelul acesteia, un semn dlstinctiv al calitdlii de
primar, pe care acesta are dreptul sd o poarte, potrivit legii, pe intreaga durati a mandatului,
precum gi o egarfi, in culorile drapelului nalional al Romdniei. Legitima{ia primarului este inminati
de cdtre secretarul general al comunei pestisani.

(2) Dupe alegerea viceprimarului, acestuia i se inmAneazd legitimalia, semnatd de primar,
precum gi un semn distinctiv al calitdlii de viceprimar. Legitimalia viceprimarului este inmdnata de
cdtre secretarul general al comunei Pestisani.

(3) Dupe declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor in func!ie li se elibereazi
o legitima{ie care atestd calitatea de membru al consiliului local, semnatd de primar, gi primesc un
semn distinctiv al calitalii lor de reprezentanli alegi ai colectivitalii locale, pe care a1r dreptul sd il
poarte pe intreaga duratd a mandatului.

(4) Modelul legitimatiei de primar, de viceprimar, de consilier local, gi modelul semnului
distinctiv pentru acegtia se stabilesc prin hot6r6re a Guvernului.
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(5) Cheltuielile pentru confectionarea legitimatiilor, semnelor distinctive, respectiv a egarfelor
se suportd din bugetul local.

(6) Legitimatla gi semnul distinctiv se pot pdstra, dupd incetarea mandatului, cu titlu evocativ.
(7) Egarfa in culorile drapelului nalional al RomAniei se poarti in mod obligatoriu la Ziua

Nationald a Romdniei, la solemnitdti, receplii, ceremonii publice 9i la celebrarea cdsdtoriilor,
indiferent de locul de desfdgurare a acestora.

Art, 40 Protectia alegilor locali
(1) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru solu!ionarea gi

gestionarea treburilor pub[ice in interesul colectivitilii locale pe care o reprezinti este garantatd.
(2) Aleqii locali nu pot fi tragi la rdspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in

exercitarea mandatului.
(3) Re{inerea, dispunerea mdsurii arestdrii preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea in

judecati penald a alegilor locali, precum 9i faptele sdvArgite care au determinat luarea mdsurilor se
aduc la cunogtintd atAt autoritdtii administratiel publice din care fac parte, cat gi prefectului, in
termen de cel mull24 de ore, de cdtre organele care au dispus mdsurile respective.

(a) Pe intreaga duratd a mandatului, alegii locali se considerd in exerci!iul autoritSlii publice gi
se bucuri de protectia prevdzuta de lege,

(5) De aceeagi proteclie prevdzuti la alin. (4) beneficiaza 9i membrii familiei alesului local -
sot, solie gi copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmdregte nemijlocit exercitarea
de presiuni asupra alesului local in legdturi cu exercitarea mandatului siu.

Art. 41 Grupurile de consilieri locali.
(1) Consillerii locali gi consilierii judeleni se pot constitui in grupuri, in funclie de partidele sau

alian{ele politice pe ale cdror liste au fost ale9i, dacd sunt in numdr de cel pulin 3.
(2) Consilierii locali care nu indeplinesc condiliile previzute la alin. (1) pot constitui un grup

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

membrilor grupului.
(4) Prevederile alin. (1)gi (2) se aplicd gi consilierilor independenli.
(5) Consilierir locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri

sau care nu au intrunit numdrul de voturi necesar pentru a intra ?n consiliu cu cel pu!in un consilier.
(6) in cazul fuziondrii, doud sau mai multe partide, care sunt reprezentate?n consiliul local sau

care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Art. 42 Raporturile de muncd sau de serviciu delinute anterior
(1) Pe perioada exercitirii mandatului de primar, viceprimar, se suspendd contractul de

munc5, respectiv raportul de serviciu al acestuia, in cadrul unei instrtu!ii sau autoritali publice, ori in
cadrul regiilor autonome sau societdtllor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unitalilor
administrativ-teritoriale, cu exceplia situa{iilor previizute de lege.

(2) Consilierul local, al cdrui raport de serviciu ori contract individual de muncd este
suspendat, in condi{iile legii, la data inceperii exercitdrii mandatului, igi reia activitatea in
executarea aceluiagi raport de serviciu sau contract individual de muncd, dupd caz, la incetarea
mandatului de consilier local.

(3) Sunt exceptate de la suspendarea
didactice, cercetitorii gtiintificl, persoanele
creatiei literar-artistice.

contractului de muncd sau a actului de numire cadrele
care detin functii sau desfdgoari activitati in domeniul

(a) in funcliile delinute de persoanele ale cdror contracte de muncd sau acte de numire au fost
suspendate potrivit alin. (1) potfi numite sau angajate alte persoane, numai pe duratd determinatd.



(5) La incetarea mandatului de primar, de viceprimar, persoanele in cauzd igi reiau activitateain executarea aceloragi contracte de muncd sau raporturi de serviciu, dup6 caz. Lastabilirea claseigi a gradului de incadrare se iau in calcul gi perioadele lucrate in funcliile de demnitate publicd
alese.

(6) in cazul in care conducerea persoanei juridice refuzd reluarea activitdlii in func{ia deJinutdanterior alegerii, persoana in cauzd se poate adresa instanlei de judecati compet"nt., ."r"r",fiind scutitd de taxa de timbru judiciar.
(7) Persoanelor prevdzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncdpentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data incetdrir mandatului, cu excepliileprevdzute de lege

Art. 43 Dreptul de iniliativd in promovarea actelor administrative
Alegii locali au dreptul de ini!iativd in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.

Art. 44lndemniza[ia
(1) Pentru participarea la gedin!ele consiliului 9i ale comisiilor de specialitate, consilierii locali,au dreptul la o indemnizalie lunarS. Primarilor, viceprimarilor, nu li se acordd indemnizalie pentruparticiparea la gedinte.
(2) lndemnizalia lunard pentru consilierii locali, care participd la gedinlele ordinare ori lagedinlele extraordinare ale consiliului local 9r ale comisiilor de specialitate este in cuantum de 10%din indemniza[ia lunard a primarului, conform hotdrdrii Consiliului Local pestisani.
(3) Consilierii locali,au dreptul la indemniza[ia lunard doar daca participd la cel pu(in o gedinlaa Consiliului Local Pegtigani 9i o gedinla a comisiei de specialitate, pe lund, deifagurate inconditille legii.
(4) Plata indemnizaliilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueazd exclusiv dinveniturile sec{iunii de funclionare din bugetul UATC pestisani.
(5) Consilierilor locali, li se aplica in mod corespunzdtor prevederile art. 153 alin. (2), din OUGnr.5712019.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplicd in mod corespunzitor gi delegatului sdtesc.
(7) Consillul local, poate hotari diminuarea cuantumului indemnirili"i prevdzute la alin. (2) gi acotei in care se face decontarea conform prevederilor altn. (5), in coniordan!5 cu posibilitalile definantare.
(8) Drepturile binegti cuvenite alegilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu altevenituri, in condiliile legii.
(9) Consilierii locali gi delegatul sdtesc care participd la gedinlele de consiliu local, respectivjudetean, organizate in timpul programului de lucru, se considera invoili de drept, f1uit a le fi afectatsalariul gi celelalte drepturi ce re revin, potrivit legii, de la locul de munci.

Art. 45 Transportul
Alegii locali care folosesc autoturismul proprietate personald sau mijloacele de transport incomun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliazi in localitatea in care se desfdgoardgedinta consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.

Art. 46 Formarea profesionald
(1)Alegii locali au dreptul la pregdtire, formare gi perfec{ionare profesionald.
(2) Alegii locali beneficiazd de plata programelor de pregitir", formare 9i perfeclionare

profesionald organ.izate. in condiliile iegii, in dicursul mandatului, a cheltuielilor de transport,cazate, masd, a indemnizatiilor de delegare sau deplasare, dupd caz, in condi{iile legii.
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(3) UATC Pestisani are obligalia sd prevadi in bugetul local sumele necesare pentru
programele de pregdtire, formare gi perfec{ionare profesionald organizate de lnstitutul Nalional de
Administra[ie sau al{i furnizori de formare gi perfeclionare profesionali in decursul mahdatului,
cheltuielile prevdzute la alin. (2) destlnate alegilor locali, organizate la ini!iativa ori in interesul
autoritdtii sau institutiei publice.

Art.47 Dreptul la informare
(1) Dreptul alegilor locali de a avea acces la orice informalie de interes public nu poate fi

ingridit
(2) Autoritdlile administratiei publice centrale gi locale, institu!iile, serviciile publice, precum gi

persoanele juridice de drept privat sunt obligate sd asigure informarea corectd a alegilor locali,
potrivit competen{elor ce le revin, asupra treburilor publrce 9i asupra problemelor de interes local.

Art. 48 Dreptul la asociere
Alegii locali se pot asocia liber in partide politice gi in alte forme de asociere, in condi!iile legii.

Art. 49 Obligatiile alegilor localr
Respectarea legii
(1) Alegii locali sunt obligati sd respecte constitulia gi legile

regulilor de curtoazie gi disciplina gi sd nu foloseascd in cuv6ntul
tirii, precum gi sd se supuni
lor sau in relaliile cu cetitenii

expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
(2) consilierii locali sunt obligali sa respecte regulamentul

consiliului local.
de organizare gi functionare a

Art, 50 Participarea la lucrdrile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate
Consilierii locali gi viceprimarii nu pot lipsi de la lucrdrile consiliului local, sau ale comisiilor de

specialitate din care fac parte, cu exceplia situaliilor previzute in regulamentul de organizare 9ifunctionare.

Art. 51 Buna-credin[a gi fidelitatea
Consilierii locali, aflali in serviciul colectivitdlii locale, precum gi primarul, in calitatea lor de

reprezentan[i legali ai comunei Pestisani, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la
exercitarea competen{elor autoritdlilor administraliei publice locale din care fac parte sau pe care le
reprezinta, dupd caz, cu buni-credinla gi fidelitate fa!5 de !ard gi de colectivitatea care i-a ales.

Art, 52 Probitatea 9i discretia profesionali
Alegii locali sunt obligati la probitate 9i discre{ie profesionald.

Art. 53 Cinstea gi corectitudinea
(1) in exercitarea mandatului, alegii

corectitudine; este interzis alesului local sd
locali sunt obliga{l si dea dovadd de cinste gi
cear5, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase

materlale sau alte avantaje.
(2) Alegii locali nu pot face uz gi nu

activitati de interes personal.
se pot prevala de aceastd calitate in exercitarea unei

Art. 54 Dispozitii privind obliga!iile de informare pentru alegii locali
(1)Alegli locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sd organizeze periodic, cel pulin o

datd pe trimestru, intAlniri cu ceta[enii, si acorde audienle 9i sa prezinte in consiliul local, o
informare privind problemele ridicate ra intalnirea cu cetd(enii.



(2) Fiecare consilier local, precum gi viceprimarul, sunt obligati sd prezinte un raport anual de
activitate, care este fdcut public prin grija secretarului general al comunei Pestisant

(3) Fiecare pnmar prezintd anual, in fala Comunei Pestisani, un raport privind starea
economic5, socialS 9i de mediu a UATC Pestisani.

(a) in urma efectuirii unor deplasdri in strdindtate pentru exercitarea unor atribu{ii stabilite prin
lege, alegii locali sunt obligali sa prezinte la prima gedinta ordinard a Consiliului Local Pestisani o
informare privind deplasdrile efectuate. Termenul maxim de prezentare a informdrii este de 45 de
zile de la data incheierii deplasdrii.

(5) in cazul nerespectdrii prevederilor alin. (4), alegii locali suportd cheltuielile deplasarii.

Art, 55 Transparen{a activitdtii
(1) Primarul, este obligat ca, prin intermediul secretarului general al comunei Pestiganl gi al

aparatului de specialitate, sd puni la dispoziIie consilierilor locali, la cererea acestora, in termen de
cel mult 10 zile lucrdtoare, informatiile necesare in vederea indeplinirli mandatului in condi!iile legii.

(2) Consilierii locali, pot adresa intrebiri gi interpeldri primarului, viceprimarului.
(3) Rispunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin, (2) se transmite, de reguld, imediat

sau, daci nu este posibil, la urmdtoarea gedintd a consiliului local.
(a) Cel interpelat are obligatia de a rispunde in scris sau, dupd caz, oral pdnd cel mai tArziu la

urmdtoarea gedintd a consiliului local.

CAPITOLUL VII
lncompatibilitatile alegilor locali gi conflictul de interese

Art. 56 Regimul incompatibilitatilor aplicabil alegilor locali
(1) Regimul incompatibilitatilor aplicabil funcliei de primar, viceprimar si consilier local, este cel

prevdzut in cartea I titlul lV din Legea nr. 1 61 12003, cu modificarile gi completdrile ulterioare.
(2) Constatarea gi sanc{ionarea stdrii de incompatibilitate 9i a confilctului de interese pentru

persoanele care ocupa funcliile previzute la alin. (1) se fac in condiliile Legii nr. 17612010, cu
modificarile gi completdrile ulterioare, gi ale OUG nr. 5712019

(3) Prin activitdti in domeniul didactic pe care primarul gi viceprimarul le pot desfigura, in
condiliile legislatiei speciale privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenlei in exercitarea
demnitdtilor publice gi a functiilor publlce, se inteleg activitatile previzute la art. 462 alin. (2), din
OUG nr 5712019

Art. 57 Regimul general apllcabil conflictului de interese pentru alegii locali
(1)Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile prevdzute de cartea I titlul lV din Legea

nr. 161 12003, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, are obligalia sd se abtina de la emiterea sau
participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau participarea la
incheierea actuluijuridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

a) so[, sotie sau rude ori afini pAni la gradul al ll-lea inclusiv;
b) orice persoand fizicit sau juridica fa{a de care alesul local are calitatea de debitor al unei

obligatii;
c) o societate la care detine calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la care

obline venituri;
d) o alta autoritate din care face parte;
e) orice persoand fizicit sau juridicd, alta decdt autoritatea din care face parte, care a fdcut o

platd cdtre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asociatie sau fundatie din care face parte.
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(2) in exercitarea funcliei, consilierul local aflat in una dintre situaliile prevdzute la alin. (1)are
obligatia sd anunte la inceputul gedintei consiliulul local, interesul personal pe care il are la
adoptarea hotirarii respective, anun! care se consemneazdin mod obligatoriu in procesul-verbal al
gedin!ei.

(3) Ulterior anuntdrii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in calcul pentru
cvorumul necesar adoptdrii hotdririi consiliului cu privire la care acesta gi-a anunlat interesul 9i nu
are drept de vot la adoptarea acestei hotdr6ri.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incdlcarea
prevederilor alin. (1)sunt lovite de nulitate absolutd in conditiile Legii nr.17612010, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare.

(5) Fapta alegilor locali de aincdlca prevederile alin. (1)gi legislalia in materie privind conflictul
de interese constituie abatere disciplinara 9i se sanclioneazd cu diminuarea indemnizaliei cu 10%
pe o perioadd de maximum 6 luni.

Art. 58 Declaratia de interese gi declaratia de avere
Alegii locali au obligalia sd intocmeascd, sd depund gi sd actualizeze declara[ii de avere gi

declaratii de interese in conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, cu modificarile gi
completdrile u lterioare.

Art. 59 Sancliuni pentru nedepunerea declaratiei de avere gi a declaratiei de interese
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraliei de avere

gi de interese previzute de lege atrage sanctiunile prevdzute de Legea nr. 17612010, cu
modificdrile gi completdrrle ulterioare.

CAPITOLUL VIII
Rdspunderea alegilor locali

Art. 60 Tipurile de rdspundere a alegilor locali
Alegii locali rispund, dupd caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele sdvArgite in

exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii gi ale prezentului cod.

Art. 61 Rdspunderea consilierilor locali gi a consilierilor judeleni
(1) Consilierii locali rispund in nume propriu, pentru activitatea desfdguratd in exercitarea

mandatului, precum gi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte gr pentru hotdrArile pe
care le-au votat.

(2) in procesul-verbal al gedinlei consiliului local, se consemneazd rezultatul votului, iar, la
cererea consilierului local, se men{ioneazdin mod expres votul acestuia.

Art. 62 Sanctiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali
(1) Pentru incdlcarea de cdtre consilierii locali, a prevederilor OUG nr.5712019, a prevederilor

Iegale referitoare la conflictul de interese 9i a prevederilor regulamentului de organizare gi
functionare a consiliului local, consiliul local poate aplica urmdtoarele sancliuni disciplinare:

a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvAntului;
d) eliminarea din sala de gedinla;
e) excluderea temporari de la lucrdrile consiliului gi ale comisiei de specialitate;
f) diminuarea indemnizatiei lunare cu 1)ok pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizatiei lunare pentru una sau doud luni.
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(2) Sanctiunile prevdzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplicd de cdtre pregedintele de gedin{d, iar
cele de la alin. (1)lit. e)-g) de cdtre consiliul local, prin hotdrAre.

(3) Sanctiunile prevdzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile 9i viceprimarului.
(4) Pentru aplicarea sanctiunilor prevdzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de

specialitate care are in obiectul de activitate gi aspectele juridice, aceasta prezentAnd un raport
intocmit pe baza cercetdrilor efectuate, inclusiv a explica{iilor furnizate de cel in cauzd.

Art. 63 Avertismentul
La prima abatere, pregedintele de gedintd atrage atenlia consilierului local in culpd gi il invita

sd respecte regulamentul.

Art. 64 Chemarea la ordine
(1) Consilierii locali, care nesocotesc avertismentul gi invitatia pregedintelui de gedin{a gi

continud sd se abatd de la regulament, precum gi cei care incalcd in mod grav, chiar pentru prima
datd, dispoziliile regulamentului sunt chemati la ordine.

(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de gedinta.
(3) inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local, este invitat de cdtre pregedintele de

gedinta sd igi retragd sau sd explice cuvdntul ori expresiile care au generat incidentul 9i care ar
atrage aplicarea sanctiunii.

(4) Daca expresia intrebuintatd a fost retrasd ori dacd explica{iile date sunt apreciate de
pregedintele de gedinld ca satisfdcdtoare, sancliunea nu se mai aplici.

Art. 65 Retragerea cuvAntului gi eliminarea din sald
in cazul in care, dupi chemarea la ordine, un consilier local, continui sd se abatd de la

regulament, pregedintele de gedintri ii va retrage cuv6ntul, acesta nemaiputAnd lua cuvAntul pe
perioada desfSgurdrii gedinlei consiliului. in situalia in care un consilier persistd sd se abati de la
regulament, pregedintele de gedintd il va elimina din sali. Eliminarea din salS echivaleazd cu
absenta nemotivatd de la gedintd.

Art. 66 Excluderea temporard de la lucririle consiliului gi ale comisiei de specialitate
(1) in cazul unor abateri grave, sdvArgite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de

grave, consiliul local poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului local, de la
lucrdrile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate.

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

(3) Excluderea temporari de la lucrarile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate nu
poate depagi doua gedin[e consecutive.

(4) Excluderea de la lucrdrile consiliului local, gi ale comisiilor de specialitate are drept
consecintd neacordarea indemnizatiei lu na re.

(5) ln caz de opunere, interzicerea partlciparii la gedrnle se executi cu ajutorul personalului
care asigurd ordinea publica locald.

Art. 67 Aplicarea sanctiunilor
(1) Sancliunile prevdzute la art.3 alin. (1) lit. e) gi f) se aplicd prin hotdrdre adoptata de

consiliul local, cu majoritatea absolutd.
(2) Pe perioada aplicarii sancliunilor prevdzute la art. 3 alin. (1) lit. e) gi f), consilierii locali in

cauzd nu vor fi socotiti la cvorumul pentru gedin{5.
(3) Pentru mentinerea ordinii in gedintele comisiilor de specialitate, pregedinlii acestora au

aceleagi drepturi ca gi pregedintele de gedinld. Acegtia pot aplica sancliunile prevdzute la art. 3
alin. (1) lit a)-d).
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(4) Sanctiunile prevdzute la art. 3 alin. (1) se pot aplica in mod corespunzdtor viceprimaruluipentru abaterile sdv6rgite in calitatea sa de consiliei local

Art. 68 Sanctiuni aplicabile viceprimarului
(1) Pentru abateri grave gi/sau re-petate, sivdrgite in exercitarea mandatului de viceprimar,persoanei in cauzd li se pot aplica urmdtoarele sanclilni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaliei cu 5-10% timp de 1-3 runi;
d) eliberarea din funclie.

(2) sanc[iunile prevdzute la alin (1) lit. a)-c) se aplicS, prin hotdrare a consiliului local, lapropunerea motivatd a primarului. Motivele care justifica propunerea de sanc{ionare sunt aduse lacunogtinld consilierilor locali, cu cel pulin 5 zile inaintea gedinlei.
(3) in cazul s-ancliunilor prevazute la alin. 1tl, nota,,area se adopta prin vot secret cumajoritatea calificatd de doud treimi din numirur consirieriror rocari.
(4) Prin exceplie de la prevederilealin. (3), aplicarea sancliunii prevdzute Ia alin. (1) Iit. d) seface cu respectarea prevederilor art. 1s2 din ouc nr. 571201g.
(5) impotriva sancliunilor prevdzute la alin. (1) lit, c) gi d) persoana in cauzdse poate adresainstan{ei de contencios administrativ competente. Procedura prealabild nu este obligatorie.(6) Aplicarea.sancliunii prevdzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului deconsilier local al viceprimarului.

Art. 69 Rispunderea aferentd acteror administrative
(1) Primarul respectiv pregedintele de gedinlri al consiliului local, prin semnare, investegte cuformuld de autoritate execufarea actelor adniinistrative emise sa'u adoptate in exercitareaatributiilor care ii revin potrivit legii.
(2) Aprecierea necesita[ii 9i oportunitatea adoptirii gi emiterii actelor administrative apa(ineexclusiv autorititilor deliberative, respectiv executiru. into.rirea rapoartelor sau a altor documentede fundamentare prev.Szute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate 9i semnareadocumentelor de fundamentare a-ngaieazd rdspunderea administraiivd, civild sau penali, dupdcaz, a semnatarilor, in cazul incilcdrii legii, in raport cu atribuliile specifice.(3) Actele autoritS[ilor administraliei publice tocaL angajeazd, in condi[iile legii, rdspundereaadministrativa, civild sau penala, dupb caz, a funcllonarilor publici gi personalului contractual dinaparatul de specialitate al primarului, care, cu incalcarea prevederilor legale, fundamenteazd dinpunct de vedere tehnic ai al legalitalii emiterea sau adoptarea lor sau contrasemneazd oriavizeazd, dupd caz, pentru legalitate aceste acte.
(4) ln cazul in care printr-un act administrativ al autoritd{ilor administraliei publice locale emissau adoptat fard a fi fundamentat, contrasemnat sau avizal din punct de vedere tehnic sau allegalititii s-au produs consecin[e vdtdmdtoare, este angajatd r;ispunderea juridici a autoritaliiexecutive sau autoritS!ii deliberative, dupd caz, in condi{iile tegii gi ale prezentului cod.(5) Func{ionarii publici sau personalul contractual, du[d'caz, 'responsabili 

cu operaliunileprevdzute la alin' (3) pot formula obieclii ori refuza efectuarea acestora in condiliile art. 490,respectiv art. 553 din OUG nr STl2Olg.
(6) Prevederile alin' (1) -(5) se aplicd gi in cazul altor acte administrative sau asimilateacestora in conditiile legii emise, respectiv adoptate de autoritilile administra{iei publice locale.
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CAPITOLUL IX
intrebdri, interpeliri, petifii gi informarea consilieriror Iocari

Art.70(1)Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului si secretarului general al
comunei Peqtisani, precum si sefilor de compartimente din aparatul de specialitate al primarului
sau al serviciilor si unitatilor subordonate.
(2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta

a consiliului.

Art.71 lnterpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt
necunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pAnd la urmdtoarea sedinta a
consiliului, sau oral, la proxima qedin{a, potrivit solicitarii autorului interpeldrii

Art.72 (1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul,
biroul sau unitateavizall sunt obligate sd i lefurnizeze la termenul stabilit.
(2) lnformaliile pot fi cerute qi comunicate in scris sau oral.
(3) Datele si^informaliile comunicate trebuie sa fie reale, complete si sa aibd acoperire in
documente.in caz contrar intervine rdspunderea administrativa sau penali, dupa caz.

Art' 73 (1) Orlce cetilean are dreptul sd se adreseze cu petitii consiliului local. Acestea se inscriu
intr-un registru special, sunt analizate gi solutionate potrivit reglementdrilor legale in vigoare.
(2) semestrial consiliul analizeazi modul de solutionare a petitiilor.

CAPITOLUL X
Dispozi{ii finale

Art.74 Secretarul general al comunei precum si functionarii si personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului asigura consilierilor locali asistentd de specialitate in
desfdgu rarea activitd{ii.

Art. 75 Adoptarea si modificarea prezentului regulament se poate face ori de cAte ori apar
modiflcdri legale .

Art.76 in situatia in care apar modificdri legislative cu aplicabilitate de indata privind funclionarea
consiliului local, prezentul regulament se considerd modificat de drept pAna la modificarea acestuia
prin hotdrArea consiliului local

Pregedinte de gedinfi
Gheorghe Ciolofan Secretar general UATC Pestisani
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