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Înînţelesulprezentuluiregulament, termeniişiexpresiile de maijos au următoarelesemnificaţii: 

a)aleşiilocali - primarul, viceprimarul, consilieriilocali, preşedinteleconsiliuluijudeţean, 

vicepreşedinţiiconsiliuluijudeţeanşiconsilieriijudeţeni; înexercitareamandatuluilor, 

aleşiilocaliîndeplinesc o funcţie de autoritatepublică; 

b)cvorumul - numărul minim de membriprevăzut de legepentruîntrunireavalabilă a unui organ colegial; 

c) majoritatea - numărul de voturinecesar a fi exprimate de membriiunui organ 

colegialpentruadoptareaunui act administrativ, stabilitîncondiţiilelegii; 

d) majoritateaabsolută - primulnumăr natural strict mai mare decâtjumătate din 

totalulmembrilorînfuncţie ai organuluicolegial; 

e) majoritateacalificată - primulnumăr natural care estemai mare 

decâtvaloareanumericărezultatăînurmaaplicăriifracţiei/procentuluistabilite/stabilitprinlege la 

totalulmembrilororganuluicolegialstabilitîncondiţiilelegii; 

f) majoritateasimplă - primulnumăr natural mai mare decâtjumătate din totalulmembrilorprezenţi la o 

şedinţăaorganuluicolegial, cu condiţiaîndepliniriicvorumului; 

 

CAPITOLUL   I 

Constituirea Consiliului Local al Comunei Tiream 

Art. 1. 

Consiliului Local al Comunei Tireameste constituit conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, denumit în continuare Cod. 

 

Art. 2. 

Consiliul local se compune din consilierilocalialeşiîncondiţiilestabilite de 

legeapentrualegereaautorităţiloradministraţieipublice locale. 

 

Art. 3. 

    (1)  Consiliul local se constituieîncelmult 60 de zile de la data 

desfăşurăriialegerilorautorităţiloradministraţieipublice locale. Anterior constituiriiconsiliului local, 

mandateleconsilierilorlocalideclaraţialeşi sunt validate încondiţiileprevăzute la art. 114 din Cod. 

    (2)  Dupăvalidareamandatelor de consilier local esteorganizată o şedinţăprivindceremonia de 

constituire a consiliului local, ocazie cu care consilieriilocalidepunjurământul. 
 

Art. 4. 

(1)  Pentrufiecareconsiliu local prefectulconvoacăconsilieriilocalipentruşedinţaprivindceremonia de 

constituire a consiliului local încelmult 5 zile de la comunicareaîncheieriijudecătorieiprevăzute la art. 

114 alin. (5) din Codori a comunicăriihotărâriitribunaluluiîncondiţiile art. 114 alin. (6) şi (7) din Cod, 

dupăcaz, însituaţiaîn care numărulmandatelor de consilier local, validate, estemai mare 

decâtprimulnumăr natural strict mai mare decâtjumătate din numărulmembrilorconsiliului local 

stabilitpotrivit art. 112 din Cod. 

    (2)  Prefectulîicomunicăsecretarului general al unităţiiadministrativ-teritoriale data 

şiorastabilitepentruşedinţaprivindceremonia de constituire a consiliului local,la care participăprefectul, 

subprefectulsauun  reprezentant al instituţieiprefectuluidesemnatprinordin de către prefect. Însituaţii 

motivate, cu respectareadispoziţiiloralin. (1) prefectulpoatecomunica o altădatăşi o altăoră. 

    (3)  Secretarul general al unităţiiadministrativ-teritorialecomunicăconsilierilorlocali ale căror mandate 

au fost validate data şioraşedinţeiprivindceremonia de constituireconvocată de prefect, care are loc la 

sediul consiliului local. 

(4)  Şedinţapentruceremonia de constituireestecondusă de celmaiînvârstăconsilier local al căruimandat a 

fostvalidat, ajutat de doidintreceimaitinericonsilierilocali ale căror mandate au fost validate. 

    (5)  Consilieriilocali ale căror mandate au fost validate depunjurământulprevăzut la art. 117 din 

Codîncadrulşedinţeiprivindceremonia de constituire a consiliului local. 

    (6)  Încazulîn care numărulconsilierilorlocali care au depusjurământulîncondiţiilealin. (5) estemai mic 

decâtprimulnumăr natural strict mai mare decâtjumătate din numărulmembrilorconsiliului local 



 
 

stabilitpotrivit art. 112 din Cod, prefectulconvoacăconsilieriilocalipentru o a 

douaşedinţăprivindceremonia de constituireîntermen de 20 de zile de la data primeişedinţe. 

    (7)  Încadrulcelei de a douaşedinţe pot depunejurământulconsilieriilocalivalidaţi care au absentat de la 

prima şedinţăşisupleanţii ale căror mandate au fost validate încondiţiile art. 119 din 

Codşiconsilieriilocalivalidaţiîncondiţiile art. 114 alin. (6) şi (7)din Codşi care nu au fostconvocaţi la 

prima şedinţă de constituire a consiliului local. 

    (8)  Prinexcepţie de la dispoziţiilealin. (7) consilierul local declarat ales care nu a 

pututdepunejurământul, ca urmareaabsenţeipentru motive temeinice, 

poatedepunejurământulîncadrulprimeişedinţe a consiliului local. Sunt considerate motive 

temeinicespitalizareasauimobilizarea la pat, dovedităprincertificat medical, orisituaţii precum 

deplasareaînstrăinătateîninteres de serviciu, evenimente de forţămajoră, cum ar fi 

inundaţiisaualtecatastrofe care au împiedicatdeplasarea, decesînfamilieorialtesituaţiisimilare. 

    (9)  Consilierul local al căruimandat a fostvalidat care nu depunejurământulniciîncea de a 

douaşedinţăprivindceremonia de constituireoriîncondiţiileprevăzute la alin. (8) sau care 

refuzăsădepunăjurământulesteconsideratdemisionat de drept. 

    (10)  Locurileconsilierilorlocalideclaraţialeşi ale căror mandate nu au fost validate sau care sunt 

consideraţidemisionaţi de dreptşi care nu pot fi completate cu supleanţi se declarăvacanteprinordin al 

prefectuluiîntermen de 5 zile de la prima şedinţăordinară a consiliului local. 
 

Art. 5. 

(1)  Consilieriilocalialeşi al cărormandat a fostvalidatdepunurmătoruljurământînlimbaromână: “Jursă 

respect Constituţiaşilegileţăriişisă fac, cu bună-credinţă, tot 

ceeacestăînputerileşipricepereameapentrubinelelocuitorilorcomunei/oraşului/municipiului/judeţului... 

AşasăîmiajuteDumnezeu! Formula religioasă de încheierevarespectalibertateaconvingerilorreligioase, 

jurământulputând fi depusşifără formula religioasă. Jurământul se imprimă pe un formular special şi se 

semnează, îndouăexemplare, de fiecare ales local. 

    (2)  Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se 

înmâneazăconsilierului local ales. Dosarul de constituire se păstrează de cătresecretarul general al 

unităţiiadministrativ-teritoriale. 

 

CAPITOLUL II 

Organizareaconsiliului local 
 

 SECŢIUNEA 1 - Preşedintele de şedinţă 

 

Art.6. 

(1)Dupădeclararea ca legal constituit, consiliullocal alegedintremembriisăi, un preşedinte de şedinţă, pe 

o perioadă de celmult 3 luni, care conduce şedinţeleconsiliuluişisemneazăhotărârileadoptate de acesta. 

Preşedintele de şedinţă se alegeprinvotdeschis cu majoritatesimplă, prevăzută la art. 5, lit. ee) din Cod. 

(2)În ultima şedinţăanterioarădateiexpirăriimandatuluipreşedintelui ales conform alin. 1, se alege un 

preşedinte de şedinţă. 

(3)Consilierul local ales încondiţiilealin. (1)poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a 

celpuţinuneitreimi din numărulconsilierilorlocaliînfuncţie, prinhotărâreadoptată cu majoritateabsolută. 

(4)Încazulîn care preşedintele de şedinţălipseşte, la propunereaconsilierilorlocali, din rândulacestoraeste 

ales un alt preşedinte de şedinţă, prinhotărâreadoptată cu majoritatesimplă, care conduce 

şedinţarespectivă. Acestaexercităpentruaceastăşedinţăatribuţiileprevăzute de prezentul cod 

pentrupreşedintele de şedinţă. 

(5)Preşedintele de şedinţăexercităurmătoareleatribuţiiprincipale: 

a)conduce şedinţeleconsiliului local; 

b)stabileştetimpulalocatdezbateriifiecăruiproiect de hotărâre; 



 
 

c)stabileşte, înfuncţie de timpulalocatfiecăruiproiect de hotărâreşi de numărulconsilierilorînscrişi la 

cuvânt, timpulalocatluării de cuvântfiecăruiconsilier local; 

d) preşedintele de şedinţăesteobligatsăasigureluareacuvântului de 

cătreiniţiatorpentrususţinereaproiectului de hotărâreori de câteoriacesta o solicită; 

e) supunevotuluiconsilierilorlocaliproiectele de hotărârişianunţărezultatulvotării, cu 

precizareavoturilorpentru, a voturilorîmpotrivăşiaabţinerilornumărateşievidenţiate de secretarul general 

al unităţiiadministrativ-teritorialeînprocesul-verbal al şedinţei; 

f) semneazăprocesul-verbal al şedinţei; 

g) asigurămenţinereaordinii, încondiţiileregulamentului de organizareşifuncţionare a consiliului local; 

h)supunevotuluiconsilierilorlocalioriceproblemă care intrăîncompetenţa de soluţionare a consiliului 

local; 

i)aplică, dacăestecazul, sancţiunileprevăzute la art. 233 alin. (1) din 

Codsaupropuneconsiliuluiaplicareaunorasemeneasancţiuni, dupăcaz; 

j)îndeplineştealteatribuţiiprevăzute de lege, de regulamentul de organizareşifuncţionare aconsiliului 

local saualteînsărcinări date de cătreconsiliul local. 

 

SECŢIUNEA a 2-a – Alegerea viceprimarului 

Art. 7. 

(1)  Viceprimarulestesubordonatprimaruluişi, însituaţiileprevăzute de lege, înlocuitorul de drept al 

acestuia, situaţieîn care exercită, înnumeleprimarului, atribuţiileceîirevinacestuia. Primarulpoatedelega o 

parte din atribuţiile sale viceprimarului. 

    (2)  Viceprimaruleste ales, prinvot secret, cu majoritateabsolută, din rândulmembrilorconsiliului local, 

la propunereaprimaruluisau a consilierilorlocali. 

    (3)  Exercitareavotului se face pe bază de buletine de vot. Alegereaviceprimarului se 

realizeazăprinhotărâre a consiliului local. 

(4)  Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prinhotărâreadoptată, prinvot 

secret, cu majoritatea a douătreimi din numărulconsilierilorînfuncţie, la propunereatemeinicmotivată a 

primaruluisau a uneitreimi din numărulconsilierilorlocaliînfuncţie. Eliberarea din funcţie a 

viceprimarului nu se poate face înultimele 6 luni ale mandatuluiconsiliului local. 

    (5)  La deliberareaşiadoptareahotărârilor care privescalegereasaueliberarea din funcţie a 

viceprimaruluiparticipăşivoteazăconsilierul local care candidează la funcţia de viceprimar, 

respectivviceprimarulînfuncţie a căruischimbare se propune. 

    (6)  Pe durataexercităriimandatului, viceprimarulîşipăstreazăstatutul de consilier local, fără a beneficia 

de indemnizaţiaaferentăacestuistatut, fiindu-iaplicabileincompatibilităţilespecificefuncţiei de 

viceprimarprevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificărileşicompletărileulterioare. 

    (7)  Duratamandatuluiviceprimaruluiesteegală cu duratamandatuluiconsiliului local. Încazulîn care 

mandatulconsiliului local înceteazăsauînceteazăcalitatea de consilier local, înainte de 

expirareadurateinormale de 4 ani, încetează de dreptşimandatulviceprimarului, fărăvreoaltăformalitate. 

 

SECŢIUNEA a 3-a – Constituirea şi funcţionarea comisiilor de specialitate 

Art. 8 

(1)  Dupăconstituire, consiliul local îşiorganizeazăcomisii de specialitate, pe principaleledomenii de 

activitate, întermenulstabilitprinregulamentul de organizareşifuncţionare a consiliului local. 

(2)  Pot fi membri ai comisiilor de specialitatenumaiconsilieriilocali. 

(3) Operaţiuniledesfăşurateîncadrulprocedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de 

activitateîn care se pot organizacomisii de specialitate, numărulşidenumireaacestora, 



 
 

numărulmembrilorfiecăreicomisiişimodul de stabilire a locurilorcerevinfiecăruigrup de 

consilierisauconsilieriindependenţi, precum şicomponenţanominală a acestora se stabilescprinhotărâre a 

consiliului local, cu respectareaconfiguraţieipolitice de la ultimelealegeri locale. 

Numărulmembriloruneicomisiiesteîntotdeauna impar. 

 (4) Numărullocurilorcerevinefiecăruigrup de consilierisauconsilierilorindependenţiînfiecarecomisie de 

specialitate se stabileşte de cătreconsiliul local, cu respectareaconfiguraţieipolitice de la ultimelealegeri 

locale. 

(5) Nominalizareamembrilorfiecăreicomisii se face de fiecaregrup de consilieri, iar a 

consilierilorindependenţi de cătreconsiliul local, avându-se învedere, de regulă, opţiuneaacestora, 

pregătirealorprofesionalăşidomeniulîn care îşidesfăşoarăactivitatea. Înfuncţie de 

numărulmembrilorconsiliului, un consilierpoate face parte din celpuţin o comisieşi din celmult 3 

comisii, dintre care una estecomisia de bază. 

 

Art. 9. 

(1)Comisiile de specialitate au următoareleatribuţiiprincipale: 

    a) analizeazăproiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniullor de activitate; 

    b) întocmescavizeasupraproiectelor de hotărârişiasupraproblemeloranalizate, pe care le 

prezintăconsiliului local; 

    c) îndeplinescoricealteatribuţiistabiliteprinregulamentul de organizareşifuncţionare a consiliului local 

sauînsărcinări date prinhotărâri ale consiliului local, dacăacestea au legătură cu activitatealor. 

(2)  Comisiile de specialitateadoptăavize cu majoritatesimplă. 

 

Art. 10. 

(1)Comisiile de specialitateîşialeg, prinvotuldeschis al majorităţii absolute a consilierilorlocalice o 

compun, câte un preşedinteşicâte un secretar. 

(2)  Preşedintelecomisiei de specialitate are următoareleatribuţiiprincipale: 

    a) asigurăreprezentareacomisieiînraporturileacesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al 

primarului, organismeleprestatoare de serviciipublice locale şi cu celelaltecomisii; 

    b) convoacăşedinţelecomisiei conform proceduriiprevăzuteînregulamentul de organizareşifuncţionare 

a consiliului local şiinformeazăsecretarul general al unităţiiadministrativ-teritoriale cu privire la data 

şiloculşedinţei; 

    c) conduce şedinţelecomisiei; 

    d) susţineînşedinţeleconsiliului local avizele formulate de comisie; 

    e) anunţărezultatulvotării, pe bazadatelorcomunicate de secretar; 

    f) îndeplineşteoricealteatribuţiireferitoare la activitateacomisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de 

organizareşifuncţionare a consiliuluisaustabilite de consiliul local; 

    g) comunicăsecretarului general al unităţiiadministrativ-teritorialeîntermenrezonabil, până la 

finalulfiecăreilunicalendaristice, prezenţaşiprocesele-verbale ale fiecăreişedinţe ale comisiei de 

specialitate. 

(3) Preşedintelecomisiei de specialitatepoatepropune ca la lucrărilecomisieisăparticipeşialtepersoane din 

afaraacesteia, dacăapreciazăcăestenecesarşipoateparticipa la lucrărilecelorlaltecomisii care 

examineazăproblemeceprezintăimportanţăpentrucomisia pe care o conduce. 

(4)  Secretarulcomisieiîndeplineşteurmătoareleatribuţiiprincipale: 

    a) efectueazăapelul nominal şiţineevidenţaparticipării la şedinţe a membrilorcomisiei; 

    b) numărăvoturileşiîlinformează pe 

preşedinteasupracvorumuluinecesarpentruemitereafiecăruiavizşiasuprarezultatuluivotării; 



 
 

    c) asigurăredactareaavizelor, a proceselor-verbaleşiaaltordocumenteprevăzute de lege; 

    d) îndeplineşteoricealtesarciniprevăzute de regulamentul de organizareşifuncţionare a consiliului local 

sauînsărcinăristabilite de comisiesau de cătrepreşedinteleacesteia. 

 

Art. 11. 

(1)Comisiile de specialitatelucreazăînplenşideliberează cu votulmajorităţii simple a membrilorlor. 

(2) Participareamembrilorcomisiei la şedinţeleacesteiaesteobligatorie. Dacăabsenţelecontinuă, fără a fi 

motivate, preşedintelecomisieipoatepropuneconsiliului local aplicareasancţiunilorprevăzute la art. 233. 

(3) Comisiapoateinvitasăparticipe la şedinţele sale specialişti din cadrulaparatului de specialitate al 

primaruluisau din afaraacestuia. Au dreptulsăparticipe la şedinţelecomisieişiiniţiatoriipropunerilorcestau 

la bazalucrărilorcomisiei. Comisiapoateinvitaşialtepersoane care săparticipe la dezbateri. 

(4)  Şedinţelecomisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. 

(5) Comisiapoatehotărî ca uneleşedinţesaudezbatereaunorpuncte de pe ordinea de zisă se desfăşoare cu 

uşileînchise. 

(6) Convocareaşedinţelorcomisiei se face de cătrepreşedinteleacesteia cu celpuţin 3 zileînaintesau de 

îndată, însituaţiaşedinţelorconvocateîncondiţiile art. 134 alin. (4) din Cod. 

(7) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunereapreşedintelui. 

Oricaredintremembriicomisieipoatecereincluderea pe ordinea de zi a unorprobleme. 

(8) Şedinţelecomisiilor de specialitate se desfăşoarăînainteaşedinţelorconsiliului local, 

atuncicândordinea de zi a şedinţeiacestuiacuprindesarcinisauproiecte de hotărâriasupracărorai se 

solicităavizul. 

(9) Pentrudezbatereaproiectelor de hotărârisau a celorlalteproblemerepartizatecomisiei de cătresecretarul 

general al unităţiiadministrativ-teritoriale, preşedinteleacesteiadesemnează un consilier local care 

prezintăîncadrulşedinţeiproiecteleşi, dupăcaz, celelalteproblemeaflate pe ordinea de zi, care nu sunt 

prezentate de iniţiator. 

(10) Secretarulcomisieisau, înlipsaacestuia, consilierul local desemnatînconformitate cu alin. (9) 

întocmeşteavizul, cu caracterconsultativ, al comisiei, pe bazaamendamentelorşi a propunerilor formulate 

de membriiacesteia, care au fostaprobate cu majoritateavoturilorconsilierilorlocaliprezenţi. 

(11) Avizeleîntocmite de comisiecuprindseparat, cu motivareanecesară, 

atâtamendamenteleşipropunerileacceptate, câtşicelerespinse. 

(12) Avizeleîntocmite sunt prezentatesecretarului general al unităţiiadministrativ-teritoriale, care 

asigurătransmitereaacestoracătreconsilieriilocali, celmaitârziuînainte de aprobareaordinii de zi. 

(13) Votulîncomisiieste, de regulă, deschis. Înanumitesituaţiicomisiapoatehotărî ca votulsă fie secret, 

stabilind, de la caz la caz, şimodalitatea de exprimareaacestuia. 

(14)Lucrărileşedinţelorcomisiei se consemnează, pringrijasecretaruluiacesteia, într-un proces-verbal. 

Dupăîncheiereaşedinţei, procesul-verbal estesemnat de cătrepreşedinteleşisecretarulcomisiei. 

(15) Preşedintelepoateîncuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelorsă fie consultate de 

altepersoaneinteresate care nu au participat la şedinţă, cu excepţiaproceselor-verbaleîntocmiteînşedinţele 

ale cărorlucrări s-au desfăşurat cu uşileînchise. 

 

Art. 12. 

(1) Consiliile locale pot organizacomisiispeciale de analizăşiverificareformate din consilierilocali, pe 

perioadădeterminată, la propunereauneitreimi din numărulconsilierilorlocaliînfuncţiesau a primarului. 

Componenţa, obiectiveleşiperioada de desfăşurareaactivităţiloracestora se stabilescprinhotărâre a 

consiliului local. Membriicomisieiacţioneazăînlimitelestabiliteprinhotărâre. 



 
 

(2)Comisia de analizăşiverificareprezintăconsiliului local oriprimarului, dupăcaz, la termenulstabilit de 

acesta, raportulîntocmitînurmaanalizelorşiverificărilorefectuate. Raportulcuprinde, dacăestecazul, 

propuneri concrete de îmbunătăţireaactivităţiiîndomeniulsupusanalizeisauverificării. 

(3) Consiliile locale pot organiza, din proprieiniţiativăsau din iniţiativaprimarului, dupăcaz, 

comisiimixteformate din consilierilocali, funcţionaripublicişialţispecialişti, pe perioadădeterminată. 

Componenţacomisiilormixte, obiectiveleşiperioada de desfăşurareaactivităţiiacestora se 

stabilescprinhotărâri ale consiliilor locale. Şedinţelecomisiilormixte sunt publice. 

 

SECŢIUNEA a 4-a – Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale 

 

Art. 13. 

(1) Secretarul general al unităţiiadministrativ-teritorialeîndeplineşte, încondiţiilelegii, 

următoareleatribuţii: 

    a) avizeazăproiectele de 

hotărârişicontrasemneazăpentrulegalitatedispoziţiileprimaruluişihotărârileconsiliului local; 

    b) participă la şedinţeleconsiliului local; 

    c)asigurăgestionareaprocedurilor administrative privindrelaţiadintreconsiliul local şiprimar, precum 

şiîntreaceştiaşi prefect; 

    d) coordoneazăorganizareaarhiveişievidenţastatistică a hotărârilorconsiliului local şi a 

dispoziţiilorprimarului; 

   e) asigurătransparenţaşicomunicareacătreautorităţile, 

instituţiilepubliceşipersoaneleinteresateaactelorprevăzute la lit. a); 

    f) asigurăprocedurile deconvocare a consiliului localşiefectuarealucrărilor de secretariat, 

comunicareaordinii de zi, întocmireaprocesului-verbal al şedinţelorconsiliului local 

şiredactareahotărârilorconsiliului local; 

    g) asigurăpregătirealucrărilorsupusedezbateriiconsiliului localşicomisiilor de specialitate ale acestuia; 

    h) poateatesta, prinderogare de la prevederileOrdonanţeiGuvernului nr. 26/2000 cu privire la 

asociaţiişifundaţii, aprobată cu modificărişicompletăriprinLegea nr. 246/2005, cu 

modificărileşicompletărileulterioare, actulconstitutivşistatutulasociaţiilor de dezvoltareintercomunitară 

din care face parteunitateaadministrativ-teritorialăîncadrulcăreiafuncţionează; 

i) poatepropuneprimarului,  înscriereaunorproblemeînproiectulordinii de zi a şedinţelorordinare ale 

consiliului local; 

    j) efectueazăapelul nominal şiţineevidenţaparticipării la şedinţeleconsiliului local a consilierilorlocali; 

    k) numărăvoturileşiconsemneazărezultatulvotării, pe care îlprezintăpreşedintelui de şedinţăsau, 

dupăcaz, înlocuitorului de drept al acestuia; 

    l) informeazăpreşedintele de şedinţăsau, dupăcaz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la 

cvorumulşi la majoritateanecesarepentruadoptareafiecăreihotărâri a consiliului local; 

    m) asigurăîntocmireadosarelor de şedinţă, legarea, numerotareapaginilor, 

semnareaşiştampilareaacestora; 

    n) urmăreşte ca la deliberareaşiadoptareaunorhotărâri ale consiliului local să nu iaparteconsilieriilocali 

care se încadreazăîndispoziţiile art. 228 alin. (2) din Cod; informeazăpreşedintele de şedinţă, sau, 

dupăcaz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemeneasituaţiişi face 

cunoscutesancţiunileprevăzute de legeînasemeneacazuri; 

    o) certificăconformitateacopiei cu acteleoriginale din arhivaunităţiiadministrativ-teritoriale; 

    p) alteatribuţiiprevăzute de legesauînsărcinări date prinacte administrative de consiliul local sau de 

primar. 



 
 

 

CAPITOLUL III 

FuncţionareaConsiliului local al Comunei Tiream 

 

 
SECŢIUNEA 1 – Atribuţiile Consiliului local al Comunei Tiream 

 

Art. 14. 

(1) Consiliul local exercită, în principal,următoareleatribuţii: 

a)alegeviceprimarul, din rândulconsilierilorlocali, la propunereaprimaruluisau a consilierilorlocali; 

b)aprobăstatutulcomunei precum şiregulamentul de organizareşifuncţionare a consiliului local;  

c) aprobăbugetulunităţiiadministrativ-teritoriale,împrumuturile, virările de credite, modul de utilizare a 

rezerveibugetareşicontul de încheiereaexerciţiuluibugetar; 

d)aprobăînfiinţarea, organizareaşistatul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale 

instituţiilorpublice de interes local, reorganizareaşistatul de funcţii ale regiilorautonome de interes local, 

precum şiînfiinţarea, reorganizareasaudesfiinţarea de societăţi de interes local şistatul de funcţii al 

acestora; 

e) stabileşteşiaprobăimpoziteleşitaxele locale, încondiţiilelegii; 

f) aprobădocumentaţiiletehnico-economicepentrulucrările de investiţii de interes local, încondiţiilelegii; 

  g) avizeazăsauaprobădocumentaţiile de amenajare a teritoriuluişi urbanism ale localităţilor; 

h) administrează, încondiţiilelegii, bunurileproprietatepublicăsauprivată a comunei; 

i) avizeazăsauaprobă, încondiţiilelegii, documentaţiile de amenajare a teritoriuluişi urbanism ale 

localităţilor; 

    j) atribuiesauschimbă, încondiţiilelegii, denumiri de străzi, de pieţeşi de oricealteobiective de interes 

public local; 

k) asigurăcondiţiilenecesarebuneifuncţionări a instituţiilorşiserviciilorpublice de educaţie,  

sănătate,cultură,tineretşi sport, apărareaordiniipublice, de interes local; 

urmărescşicontroleazăactivitateaacestora; 

l) contribuie la organizareaactivităţilorştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement; 

  m) contribuie la asigurareaordiniipublice, analizeazăactivitateapoliţiei locale şipropunmăsuri de 

îmbunătăţireaacesteia; 

  n) acţioneazăpentruprotecţiaşirefacereamediuluiînscopulcreşteriicalităţiivieţii;contribuie la conservarea, 

restaurareaşipunereaînvaloare a monumenteloristoriceşi de arhitectură, a parcurilor, 

grădinilorpubliceşirezervaţiilornaturale; 

  o) contribuie la realizareamăsurilor de protecţieşiasistenţăsocială, asigurăprotecţiadrepturilorcopilului, 

a persoanelor cu handicap, a persoanelorvârstnice, a 

familieişiaaltorpersoanesaugrupuriaflateînnevoiesocială;aprobăcriteriilepentrurepartizarealocuinţelorsoci

ale;  

p) hotărăşte, încondiţiilelegii, cooperareasauasocierea cu persoanejuridiceromânesaustrăine, 

învedereafinanţăriişirealizăriiîncomun a unoracţiuni, lucrări, serviciisauproiecte de interes public local; 

    q) hotărăşte, încondiţiilelegii, înfrăţireaoraşului cu unităţiadministrativ-teritoriale din alteţări; 

    r) hotărăşte, încondiţiilelegii, cooperareasauasocierea cu alteunităţiadministrativ-teritoriale din ţarăsau 

din străinătate, precum şiaderarea la asociaţiinaţionaleşiinternaţionale ale 

autorităţiloradministraţieipublice locale, învedereapromovăriiunorinteresecomune. 

s) sprijină, încondiţiilelegii, activitateacultelorreligioase; 



 
 

(2)  Consiliul local al comuneiTireamîndeplineşteoricealteatribuţii, întoatedomeniile de interes local, cu 

excepţiacelor date în mod expresîncompetenţaaltorautorităţipublice, precum 

şioricealteatribuţiistabiliteprinlege. 

 

SECŢIUNEAa 2-a –Desfăşurarea şedinţelor Consiliului local al Comunei Tiream 

 

Art. 15. 

(1) Consiliul local se alegepentru un mandat de 4 ani 

încondiţiilelegiiprivindalegereaautorităţiloradministraţieipublice locale. 

    (2)  Mandatulconsiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituitpână la 

data la care consiliul local nou-ales este legal constituit. 

    (3) Mandatulconsiliului local poate fi prelungit, prinlegeorganică, încaz de 

războisaucatastrofăorialtesituaţiiexpresprevăzute de legeatuncicând, din cauzaacestorsituaţii, nu pot fi 

organizatealegeriîncondiţiilealin. (1). 

 

 

Art. 16. 

(1) Consiliul local se întruneşteînşedinţeordinare, celpuţin o dată pe lună, la convocareaprimarului. 

    (2) Consiliul local se poateîntrunişiînşedinţeextraordinare la convocarea: 

    a) primarului; 

    b) a celpuţinuneitreimi din numărulconsilierilorlocaliînfuncţie; 

    c) primarului, ca urmare a solicităriiprefectului, încondiţiileprevăzute la art. 257 alin. (2) din Cod. 

 

Art. 17. 

(1)Consiliul local se convoacădupă cum urmează: 

  a) prindispoziţie a primarului, încazurileprevăzute la art. 16 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi c); 

  b) princonvocaresemnată de cătreconsilieriilocali care au aceastăiniţiativă, încazulprevăzut la art. 16 

alin. (2) lit. b). 

(2)Consilieriilocali sunt convocaţiînscrispringrijasecretarului general al unităţiiadministrativ-teritoriale, 

celtârziuînziuaulterioarăprimirii de cătreacesta a dispoziţieisaudocumentului de convocareiniţiat de 

celpuţin o treime din numărulconsilierilorlocaliînfuncţie. 

(3)  Data şedinţeiconsiliului local precizată cu ocaziaconvocăriiestestabilită, cu respectareamodului de 

calcul al termenelorprocedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privindCodul de 

procedurăcivilă, republicată, cu modificărileulterioare, astfel: 

    a) întermen de 5 zile de la data comunicăriidispoziţiei de convocarepentruşedinţeleordinare; 

    b) întermen de 3 zile de la data comunicăriidispoziţieisaudocumentului de 

convocarepentruşedinţeleextraordinare. 

(4)  Încaz de forţămajorăşi/sau de 

maximăurgenţăpentrurezolvareaintereselorlocuitorilororaşuluiconvocareaacestuiapentruşedinţaextraordi

nară, prinexcepţie de la prevederilealin. (3) lit. b), se face de îndată. 

(5)  Documentul de convocarecuprindeobligatoriuurmătoareleinformaţiidespreşedinţă: 

    a) data, oraşiloculdesfăşurării; 

    b) proiectulordinii de zi; 

    c) materialeleînscrise pe proiectulordinii de zi; 

    d) modalitateaprin care sunt puse la dispoziţiaconsilierilorlocali, potrivitopţiuniloracestora, 

materialeleînscrise pe proiectulordinii de zi; 

    e) indicareacomisiilor de specialitatecărora le-au fosttrimisespreavizareproiectele de hotărâri; 

    f) invitaţia de a formula şidepuneamendamenteasupraproiectelor de hotărâri. 



 
 

(6)  Secretarul general al unităţiiadministrativ-teritorialetransmiteprefectului, sub semnăturasa, 

evidenţaprezenţeiconsilierilorlocali la convocărilepentruşedinţele care nu s-au pututdesfăşura din 

lipsacvorumului, întermen de 3 zile de la data convocării. 

Evidenţatransmisăprefectuluiprecizeazăşisituaţiileîn care, urmare a ultimeiabsenţe, aintervenitcazul de 

încetare de drept a mandatuluiprevăzut la art. 204 alin. (2) lit. e)din Cod. 

(7)  Întoatecazurile, convocarea se consemneazăînprocesul-verbal al şedinţei. 
 

Art. 18. 

(1) Proiectulordinii de zi se redactează de cătresecretarul general al unităţiiadministrativ-

teritorialeşicompartimentele de resort din cadrulaparatului de specialitate al primarului, ca anexă la 

documentul de convocare la propunereaprimaruluisau a consilierilorlocali, dupăcaz, încondiţiilelegii. 

(2)  Este obligatorieînscrierea pe proiectulordinii de zi a proiectelor de hotărâri care 

îndeplinesccondiţiileprevăzute la art. 136 alin. (8) din Cod. 

(3) Proiectulordinii de zi a şedinţeiconsiliului local poatecuprindeproiecte de hotărâri, cu 

menţionareatitluluişi a iniţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilorlocali, 

ale comisiilor de specialitate, ale comisiilorspecialesaumixte, rapoartesauinformări ale 

conducătorilororganismelorprestatoare de serviciipubliceşi de utilitatepublicăînunităţileadministrativ-

teritoriale, dupăcaz, precum şioricealteprobleme de interes local. 

(4)  Proiectulordinii de zi a şedinţeiconsiliului local se aduce la cunoştinţălocuitorilororaşului, 

prinafişarea pe pagina de internet a unităţiiadministrativ-teritoriale. 

(5) Încomunele, înoraşelesauînmunicipiileîn care cetăţeniiaparţinânduneiminorităţinaţionale au o 

pondere de peste 20% din numărullocuitorilor, stabilit la ultimulrecensământ, proiectulordinii de zi se 

aduce la cunoştinţapublicăşiînlimbaminorităţiinaţionale respective. 

(6) Scoatereaunuiproiect de hotărâre de pe proiectulordinii de zi se face însituaţiaîn care acesta nu 

îndeplineştecondiţiileprevăzute la art. 136 alin. (8) din Codsaunumai cu acorduliniţiatorului, 

dacăacestaîndeplineştecondiţiileprevăzute la art. 136 alin. (8) din Cod. 

(7) Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu majoritatesimplă, la propunereacelui/celor care a/au 

cerutconvocareaconsiliului local. 

(8)  Suplimentareaordinii de zi se aprobănumaipentruproblemeurgente cu majoritatesimplă. 

(9)  Încazulneaprobăriiproiectuluiordinii de zi, încondiţiileprevăzute la alin. (7), nu se 

acordăindemnizaţiacuvenităconsilierilorlocalipentruşedinţarespectivă. 

 

Art. 19. 

(1) Şedinţeleconsiliului local se desfăşoară legal înprezenţamajorităţiiconsilierilorlocaliînfuncţie. 

(2) Prezenţaconsilierilorlocali la şedinţăesteobligatorie, cu excepţiacazuluiîn care 

aceştiaabsenteazămotivat. Absenţaesteconsideratămotivatădacă se face dovadacăaceastaaintervenit din 

cauza: 

    a) uneiboli care a necesitatspitalizareasau a uneistări de sănătatepentru care s-a eliberatcertificat de 

concediu medical; 

    b) uneideplasăriînstrăinătate; 

    c) unorevenimente de forţămajoră; 

    d) încazuldecesuluisoţiei/soţuluiconsilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a 

consilierului local ales ori al soţiei/soţuluiacestuia, inclusiv; 

(3) Consilierul local care absenteazănemotivat de douăoriconsecutiv la şedinţeleconsiliului local 

estesancţionat, încondiţiile art. 233 din Cod. 

(4) Consilieriilocali sunt obligaţisăîşiînregistrezeprezenţaînevidenţaţinută de secretarul general al 

unităţiiadministrativ-teritoriale. 



 
 

(5) Consilierul local care nu poateluaparte la şedinţăesteobligatsăaducăaceastăsituaţie la 

cunoştinţasecretarului general al unităţiiadministrativ-teritoriale. 

 

Art. 20. 

(1) Lucrărileşedinţelor se desfăşoarăînlimbaromână. Înconsiliile locale în care 

consilieriilocaliaparţinânduneiminorităţinaţionalereprezintăcelpuţin 20% din numărul total, la 

şedinţeleconsiliului local se poatefolosişilimbaminorităţiinaţionale respective. Înacestecazuri se asigură, 

pringrijaprimarului, traducereaînlimbaromână. Întoatecazurile, documenteleşedinţelor de consiliu local 

se întocmescşi se aduc la cunoştinţăpublicăînlimbaromână. 

(2)La lucrărileconsiliului local pot asistaşiluacuvântul, fărădrept de vot, prefectul, 

preşedinteleconsiliuluijudeţeansaureprezentanţiiacestora, deputaţiişisenatorii, miniştriişiceilalţimembri 

ai Guvernului, secretariişisubsecretarii de stat, conducătoriiserviciilorpublice deconcentrate ale 

ministerelorşi ale celorlalteorganecentrale, conducătoriicompartimentelor de resort 

şiconducătoriiorganismelorprestatoare de serviciipublicesau de utilitatepublică din 

unităţileadministrativ-teritoriale, înproblemeleceprivescdomeniilelor de responsabilitate, precum 

şialtepersoaneinteresate. 

(3) Dezbatereaproiectului de hotărâresau a problemelor se face, de regulă, înordineaîn care acestea sunt 

înscrise pe ordinea de ziaprobatăînconformitate cu prevederileprezentului cod şi ale regulamentului de 

organizareşifuncţionare a consiliului local. 

(4) Preşedintele de şedinţăesteobligatsăasigureluareacuvântului de 

cătreiniţiatorpentrususţinereaproiectului de hotărâreori de câteoriacesta o solicită, precum şi de 

cătredelegatulsătesc, dupăcaz. 

(5) Consilieriilocaliparticipă la dezbateriînordineaînscrierii la cuvânt. Consilieriilocali sunt obligaţi ca 

încuvântullorsă se refereexclusiv la problema care formeazăobiectuldezbaterii. 

(6)  Preşedintele de şedinţă are dreptulsălimitezedurataluărilor de cuvânt, înfuncţie de obiectuldezbaterii. 

Înacestscop el poatepropuneconsiliului local spreaprobaretimpulalocatfiecăruivorbitor, precum şitimpul 

total de dezbatere a proiectului. 

(7) Preşedintele de şedinţăpermiteoricândunuiconsilier local sărăspundăîntr-o problemă de ordin 

personal, înproblemeprevăzute de regulamentul de organizareşifuncţionare a consiliuluisauatuncicând a 

fostnominalizat de un alt vorbitor. 

(8) Preşedintele de şedinţăsaureprezentantuloricăruigrup de 

consilierilocalipoatepropuneîncheiereadezbateriiuneiproblemepuseîndiscuţiaconsiliului local. 

Propunerea de încheiere a dezbaterii se supunevotului, iardiscuţiile se 

sisteazădacăpropunereaesteadoptată cu majoritatesimplă. 

(9) Este interzisăadresarea de insultesaucalomnii de cătreconsilieriilocaliprezenţi la şedinţă, precum 

şidialoguldintrevorbitorişipersoaneleaflateînsală. 

(10)Asupraproiectelor de hotărâri au loc dezbaterigeneraleşi pe articole, consilieriilocali, precum 

şiceilalţiiniţiatoriprezenţi la şedinţăputând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele 

se supunvotuluiconsiliului local înordineaîn care au fost formulate. 

(11) Sintezadezbaterilor din şedinţeleconsiliului local, precum şimodulîn care şi-a 

exercitatvotulfiecareconsilier local înparte se consemneazăîntr-un proces-verbal, semnat de preşedintele 

de şedinţăşi de secretarul general al unităţiiadministrativ-teritoriale. 

(12)Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul general al unităţiiadministrativ-teritorialeîşiasumă, 

prinsemnătură, responsabilitateaveridicităţiicelorconsemnate. 

(13)La începutulfiecăreişedinţe, secretarul general al unităţiiadministrativ-

teritorialesupunespreaprobareprocesul-verbal al şedinţeianterioare. Consilieriilocalişiprimarul au dreptul 



 
 

ca, încadrulşedinţeicurente a consiliului local, săcontesteconţinutulprocesului-verbal 

şisăcearămenţionareaexactăaopiniilorexprimateînşedinţaanterioară. 

(14)Procesul-verbal semnat de preşedintele de şedinţăşi de cătresecretarul general al 

unităţiiadministrativ-teritoriale, precum şidocumentele care au fostdezbătuteînşedinţaanterioară se 

depunîntr-un dosar special al şedinţei respective, care se numeroteazăşi se sigilează de preşedintele de 

şedinţăşi de secretarul general al unităţii/subdiviziuniiadministrativ-teritoriale, dupăaprobareaprocesului-

verbal sau de cătrepersoana cu atribuţiiînacestsens, desemnatăîncondiţiilelegii. 

    (17)  Întermen de 3 zile de la data aprobăriiprocesului-verbal al şedinţei, secretarul general al 

unităţiiadministrativ-teritorialeafişează la sediulprimărieişipublică pe pagina de internet a 

unităţiiadministrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei. 

 

Art. 21. 

(1) Înexercitareaatribuţiilorceîirevin, consiliul local adoptăhotărâri, cu majoritateabsolutăsausimplă, 

dupăcaz. 

(2)Prinexcepţie de la prevederilealin. (1), hotărârileprivinddobândireasauînstrăinareadreptului de 

proprietateîncazulbunurilorimobile se adoptă de consiliul local cu majoritateacalificatădefinită la art. 5 

lit. dd) din Cod, de douătreimi din numărulconsilierilorlocaliînfuncţie. 

(3) Se adoptă cu majoritateaabsolutăprevăzută la art. 5 lit. cc) din Cod a 

consilierilorlocaliînfuncţieurmătoarelehotărâri ale consiliului local: 

    a) hotărârileprivindbugetul local; 

    b) hotărârileprivindcontractarea de împrumuturi, încondiţiilelegii; 

    c) hotărârileprin care se stabilescimpoziteşitaxe locale; 

    d) hotărârileprivindparticiparea la programe de dezvoltarejudeţeană, regională, zonalăsau de 

cooperaretransfrontalieră; 

    e) hotărârileprivindorganizareaşidezvoltareaurbanistică a localităţilorşiamenajareateritoriului; 

    f) hotărârileprivindasociereasaucooperarea cu alteautorităţipublice, cu 

persoanejuridiceromânesaustrăine; 

    g) hotărârileprivindadministrareapatrimoniului; 

    h) hotărârileprivindexercitareaatribuţiilorprevăzute la art. 92 din Cod; 

i) altehotărârinecesarebuneifuncţionări a consiliului local, stabiliteprinlegispecialesauregulamentul de 

organizareşifuncţionare a consiliului local. 

 

Art. 22. 

(1) Dupădesfăşurareaşedinţei, hotărârileconsiliului local se semnează de cătrepreşedintele de şedinţăşi se 

contrasemnează, pentrulegalitate, de cătresecretarul general al unităţiiadministrativ-teritoriale. 

(2) Încazulîn care preşedintele de şedinţărefuză, înscris, săsemneze, hotărâreaconsiliului local se 

semnează de 2 consilierilocalidintrecei care au participat la şedinţăprintragere la sorţi.  

(3)Secretarul general al unităţiiadministrativ-teritoriale nu contrasemneazăhotărâreaîncazulîn care 

considerăcăaceastaesteilegală. Înacestcaz, înurmătoareaşedinţă a consiliului local, 

depuneînscrisşiexpuneînfaţaacestuiaopiniasamotivată, care se consemneazăînprocesul-verbal al 

şedinţei. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SECŢIUNEAa 3-a – Elaborarea proiectelor de hotărâri 

 

Art. 23. 

(1)  Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilieriilocalisau de cetăţeni. 

Elaborareaproiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinulsecretarului general al 

unităţiiadministrativ-teritorialeşi al compartimentelor de resort din cadrulaparatului de specialitate al 

primarului. 

(2)  Proiectele de hotărârişireferatele de aprobare ale acestora se redacteazăînconformitate cu normele de 

tehnicălegislativă. 

(3)  Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare ale acestoraşi de 

altedocumente de prezentareşi de motivare se înregistreazăşi se transmit de secretarul general al 

unităţiiadministrativ-teritoriale: 

    a) compartimentelor de resort din cadrulaparatului de specialitate al 

primaruluiînvedereaanalizăriişiîntocmiriirapoartelor de specialitate; 

    b) comisiilor de specialitate ale consiliului local învedereadezbateriişiîntocmiriiavizelor. 

(4) Nominalizareacompartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitatecărora li se transmit 

proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum şicelelaltedocumente, potrivitprevederiloralin. (3), se 

face de cătreprimarîmpreună cu secretarul general al unităţiiadministrativ-teritoriale. 

(5) Odată cu transmitereaproiectelor de hotărâri se comunicăşi data de depunere a rapoartelorşiaavizelor, 

avându-se grijă ca rapoartelecompartimentelor de resort săpoată fi transmiseşicomisiilor de 

specialitateînainte de pronunţareaacestora. 

(6) Dupăexaminareaproiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu 

privire la adoptareasau, dupăcaz, respingereaproiectului. 

(7)Avizulcomisiei se transmitesecretarului general al unităţiiadministrativ-teritoriale, care 

dispunemăsurilecorespunzătoareînaintăriiluicătreconsilieriilocalişicătreiniţiatori, dupăcaz, 

celmaitârziuînziuaşedinţei. 

(8) Fiecareproiect de hotărâreînscris pe ordinea de zi a şedinţeiconsiliului local 

estesupusdezbateriinumaidacăesteînsoţit de: 

    a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentareşimotivare, semnat de iniţiator; 

    b) rapoartelecompartimentelor de resort din cadrulaparatului de specialitate al primarului; 

    c) avizele cu caracterconsultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

    d) altedocumenteprevăzute de legislaţiaspecială. 

(9)Secretarul general al unităţiiadministrativ-teritorialeasigurăîndeplinireacondiţiilor de la alin. (8) 

şiaduce la cunoştinţaconsiliului local cazulneîndepliniriiacestoraînainte de adoptareaordinii de zi. 

(10) Rapoarteleşiavizeleprevăzute la alin. (8) trebuieîntocmiteîntermenulprevăzut la alin. (5), dar nu 

maitârziu de 30 de zile de la înregistrareaproiectelor de hotărârepropusepentru a fi înscrise pe 

proiectulordinii de zi a şedinţelorordinare ale consiliului local, respectivîntermen de celmult 3 zile de la 

înregistrareaproiectelor de hotărârepropuse a fi înscrise pe proiectulordinii de zi a 

şedinţelorextraordinare. Însituaţiaşedinţelorextraordinareconvocate de îndată, 

rapoartelecompartimentelor de specialitate se întocmescînprocedură de urgenţă, celtârziuodată cu 

proiectulhotărârii. 

(11) Iniţiatorulproiectuluiîlpoateretragesaupoaterenunţa, înorice moment, la susţinereaacestuia. 

 

SECŢIUNEAa 3-a – Procedura de vot 

 

Art. 24. 



 
 

(1)  Votulconsilierilorlocalieste individual şipoate fi deschissau secret. 

(2)  Votuldeschis se exprimăprinoricare din următoarelemodalităţi: 

    a) prinridicareamâinii; 

    b) prinapel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă; 

    c) electronic. 

(3) Consiliul local poatestabili ca unelehotărârisă fie luateprinvot secret. Hotărârile cu caracter 

individual cu privire la persoane sunt luateîntotdeaunaprinvot secret, cu excepţiileprevăzute de lege. 

(4)  Pentruexercitareavotului secret se folosescbuletine de vot. 

(5) Redactareabuletinelor de vottrebuiesă fie fărăechivoc. Pentruexprimareaopţiunii se folosesc, de 

regulă, cuvintele da sau nu. 

(6) Buletinele de vot se introducîntr-o urnă. La numărareavoturilor nu se iauîncalculbuletinele de vot pe 

care nu a fostexprimatăopţiuneaconsilierului local sau au fostfolositeambelecuvinteprevăzute la alin. (5). 

(7)  Abţinerile se numără la voturileîmpotrivă. 

(8) Dacă pe parcursuldesfăşurăriişedinţei nu 

esteîntrunitămajoritatealegalănecesarăpentruadoptareaproiectului de hotărâre, preşedintele de 

şedinţăamânăvotareapână la întrunireaacesteia. 

(9)Dacăpână la finalulprogramului de lucru, cvorumul nu esteîndeplinit, preşedintele de şedinţăva face o 

invitaţieprecizând data, oraşiloculcontinuăriişedinţei. 

(10) Dacăînurmadezbaterilor din şedinţaconsiliului local se impunmodificări de fond 

înconţinutulproiectului de hotărâre, la propunereaprimarului, a secretaruluisau a consilierilorlocalişi cu 

acordulmajorităţiiconsilierilorlocaliprezenţi, preşedintele de şedinţăretransmiteproiectul de hotărâre, 

învedereareexaminării de cătreiniţiatorşi de cătrecompartimentele de specialitate. 

(11)  Proiectele de hotărârirespinse de consiliul local nu pot fi 

readuseîndezbatereaacestuiaîncursulaceleiaşişedinţe. 

 

SECŢIUNEAa 4 -a – Accesul cetăţenilor la şedinţele Consiliului local al Comunei Tiream 

 

Art. 25. 

(1)  Şedinţeleconsiliului local sunt publice. 

(2)  Caracterul public al şedinţelorconsiliului local estedat de: 

    a) accesulcelorinteresaţi, încondiţiilelegii, la procesele- verbale ale şedinţelorconsiliului local; 

    b) accesulcelorinteresaţi, încondiţiilelegii, la proiectele de hotărâri, la hotărârileconsiliului local, 

precum şi la instrumentele de prezentareşi de motivareaacestora; 

    c) posibilitateacetăţenilor cu domiciliulsaureşedinţaînunitateaadministrativ-teritorialărespectivă de 

aasista la şedinţeleconsiliului local, încondiţiileregulamentului de organizareşifuncţionare a consiliului 

local. 

(3) La lucrărileconsiliului local pot asistaşiluacuvântul, fărădrept de vot, prefectul, 

preşedinteleconsiliuluijudeţeansaureprezentanţiiacestora, deputaţiişisenatorii, miniştriişiceilalţimembri 

ai Guvernului, secretariişisubsecretarii de stat, conducătoriiserviciilorpublice deconcentrate ale 

ministerelorşi ale celorlalteorganecentrale, conducătoriicompartimentelor de resort 

şiconducătoriiorganismelorprestatoare de serviciipublicesau de utilitatepublică din 

unităţileadministrativ-teritoriale, înproblemeleceprivescdomeniilelor de responsabilitate, precum 

şialtepersoaneinteresate. 

 

      CAPITOLUL IV – Întrebări, interpelări, petiţiişiinformareaconsilierilorlocali 
 

Art. 26. 



 
 

(1) Primarulesteobligat ca, prinintermediulsecretarului general al unităţiiadministrativ-teritorialeşi al 

aparatului de specialitate, săpună la dispoziţieconsilierilorlocali, la cerereaacestora, întermen de celmult 

10 zilelucrătoare, informaţiilenecesareînvedereaîndepliniriimandatuluiîncondiţiilelegii. 

 

(2) Consilieriilocali pot adresaîntrebărişiinterpelăriprimaruluişi/viceprimarului. 

(3) Răspunsulsolicitatînconformitate cu prevederilealin. (2) se transmite, de regulă, imediatsau, dacă nu 

esteposibil, la următoareaşedinţă a consiliului local. 

(4) Celinterpelat are obligaţia de a răspundeînscrissau, dupăcaz, oral pânăcelmaitârziu la 

următoareaşedinţă a consiliului local, 

 

Art. 27. 

(1)Oricepersoanăfizicăsaujuridică are dreptulsă se adreseze cu petiţiiConsiliuluiLoal al comuneiTiream. 

Acestea se înscriuîntr-un registru special la cabinetulSecretarului general al unităţiiadministrativ-

teritoriale, care le vacentralizaşiînaintaspreanalizăcomisiilor de specialitateînfuncţie de 

specificulsolicitării, care le voranalizaîn prima şedinţă. Petiţiilevor fi prezentate la aceeaşidată de 

cătreSecretarul general al unităţiiadministrativ-teritorialeşiprimarului, spreinformare. 

(2)SemestrialConsiliulanalizeazămodul de soluţionare a petiţiilor. 

 

 CAPITOLUL V – Drepturileşiobligaţiilealeşilorlocali 

 

SECŢIUNEA 1 – Drepturile aleşilorlocali 

 

Art. 28. 

(1)Dupădepunereajurământului de primaracestuiai se înmâneazălegitimaţia, semnată de 

preşedinteleşedinţeiîn care a fostadoptatmodelulacesteia, un semndistinctiv al calităţii de primar, 

respectiv de preşedinte al consiliuluijudeţean, pe care aceştia au dreptulsă le poarte, potrivitlegii, pe 

întreagadurată a mandatului, precum şi o eşarfă, înculoriledrapeluluinaţional al României. 

Legitimaţiaprimaruluiesteînmânată de cătresecretarul general al unităţiiadministrativ-teritoriale. 

(2) Dupăalegereaviceprimaruluiacestuiai se înmâneazălegitimaţia, semnată de 

primarsaupreşedinteleconsiliuluijudeţean, dupăcaz, precum şi un semndistinctiv al calităţii de 

viceprimar. Legitimaţiaviceprimaruluiesteînmânată de cătresecretarul general al unităţiiadministrativ-

teritoriale. 

(3)  Dupădeclararea ca legal constituit a consiliului local consilierilorînfuncţie li se eliberează o 

legitimaţie care atestăcalitatea de membru al consiliului localsemnată de primarşiprimesc un 

semndistinctiv al calităţiilor de reprezentanţialeşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptulsăîlpoarte pe 

întreagadurată a mandatului. 

(4) Modelullegitimaţiei de primar, de viceprimar, de consilier local 

şimodelulsemnuluidistinctivpentruaceştia se stabilescprinhotărâre a Guvernului. 

(5)  Cheltuielilepentruconfecţionarealegitimaţiilor, semnelor distinctive, respectiv a eşarfelor se suportă 

din bugetul local. 

(6)  Legitimaţiaşisemnuldistinctiv se pot păstra, dupăîncetareamandatului, cu titluevocativ. 

(7) Eşarfaînculoriledrapeluluinaţional al României se poartăîn mod obligatoriu la ZiuaNaţională a 

României, la solemnităţi, recepţii, ceremoniipubliceşi la celebrareacăsătoriilor, indiferent de locul de 

desfăşurareaacestora. 

 

Art. 29. 



 
 

(1)Libertatea de opinieînexercitareamandatuluialesului local 

pentrusoluţionareaşigestionareatreburilorpubliceîninteresulcolectivităţii locale pe care o 

reprezintăestegarantată. 

(2) Aleşiilocali nu pot fi traşi la 

răspunderejuridicăpentruopiniilepoliticeexprimateînexercitareamandatului. 

(3) Reţinerea, dispunereamăsuriiarestării preventive, aarestului la 

domiciliusautrimitereaînjudecatăpenală a aleşilorlocali, precum şifaptelesăvârşite care au 

determinatluareamăsurilor se aduc la cunoştinţăatâtautorităţiiadministraţieipublice din care fac parte, 

câtşiprefectului, întermen de celmult 24 de ore, de cătreorganele care au dispusmăsurile respective. 

(4) Pe întreagadurată a mandatului, aleşiilocali se considerăînexerciţiulautorităţiipubliceşi se bucură de 

protecţiaprevăzută de lege. 

(5)  De aceeaşiprotecţieprevăzută la alin. (4) beneficiazăşimembriifamilieialesului local - soţ, 

soţieşicopii - încazulîn care agresiuneaîmpotrivaacestoraurmăreştenemijlocitexercitarea de 

presiuniasupraalesului local înlegătură cu exercitareamandatuluisău. 

 

Art. 30. 

(1) Consilieriilocali se pot constituiîngrupuri, înfuncţie de partidelesaualianţelepolitice pe ale cărorliste 

au fostaleşi, dacă sunt înnumăr de celpuţin 3. 

(2) Consilieriilocali care nu îndeplinesccondiţiileprevăzute la alin. (1) pot constitui un grupprinasociere. 

(3) Grupul de consilierilocaliestecondus de un lider, ales prinvotuldeschis al 

majorităţiimembrilorgrupului. 

(4)  Prevederilealin. (1) şi (2) se aplicăşiconsilierilorindependenţi. 

(5) Consilieriilocali nu pot forma grupuriînnumeleunorpartide care nu au participat la alegerisau care nu 

au întrunitnumărul de voturinecesarpentrua intra înconsiliu cu celpuţin un consilier. 

(6)  Încazulfuzionării, douăsaumaimultepartide, care sunt reprezentateînconsiliul local sau care au 

dejaconstituitegrupuri, pot forma un grup distinct. 

 

Art. 31. 

(1) Pe perioadaexercităriimandatului de primarşiviceprimarse suspendăcontractul de muncă, 

respectivraportul de serviciu al acestuia, încadruluneiinstituţiisauautorităţipublice, 

oriîncadrulregiilorautonomesausocietăţilor cu capital integral orimajoritar de stat sau al 

unităţiloradministrativ-teritoriale, cu excepţiasituaţiilorprevăzute de lege. 

(2) Consilierul local al căruiraport de serviciuori contract individual de muncăestesuspendat, 

încondiţiilelegii, la data începeriiexercităriimandatului, îşireiaactivitateaînexecutareaaceluiaşiraport de 

serviciusau contract individual de muncă, dupăcaz, la încetareamandatului de consilier local. 

(3) Sunt exceptate de la suspendareacontractului de muncăsauaactului de numirecadreledidactice, 

cercetătoriiştiinţifici, persoanele care deţinfuncţiisaudesfăşoarăactivităţiîndomeniulcreaţieiliterar-

artistice. 

(4) Înfuncţiiledeţinute de persoanele ale cărorcontracte de muncăsauacte de numire au 

fostsuspendatepotrivitalin.(1) pot fi numitesauangajatealtepersoane, numai pe duratădeterminată. 

(5) Laîncetareamandatului de primarsau de 

viceprimarpersoaneleîncauzăîşireiauactivitateaînexecutareaaceloraşicontracte de muncăsauraporturi de 

serviciu, dupăcaz. La stabilireaclaseişi a gradului de încadrare se 

iauîncalculşiperioadelelucrateînfuncţiile de demnitatepublicăalese. 

(6) Încazulîn care conducereapersoaneijuridicerefuzăreluareaactivităţiiînfuncţiadeţinută anterior alegerii, 

persoanaîncauză se poateadresainstanţei de judecatăcompetente, cerereafiindscutită de taxa de 

timbrujudiciar. 



 
 

(7) Persoanelorprevăzute la alin. (1) nu li se poatemodificasaudesfacecontractul de muncăpentru motive 

ce nu le sunt imputabiletimp de 2 ani de la data încetăriimandatului, cu excepţiileprevăzute de lege. 

 

Art. 32. 

(1)  Persoanele care începând cu anul 1992 au deţinutcalitatea de primarsauviceprimarşi care 

îndeplinesccondiţiilevârstei standard de pensionare, ale vârstei standard de pensionarereduseaşa cum 

sunt prevăzute de legislaţiaprivindsistemul de pensiipublicesauceleprevăzute de altelegispeciale au 

dreptul, la încetareamandatului, la o indemnizaţielunarăpentrulimită de vârstă. 

(2)  Indemnizaţiapentrulimită de vârstăreprezintăsuma de baniacordată lunar persoanelor care au 

exercitatcalitatea deprimarsauviceprimar. 

(3)Primariişiviceprimariibeneficiază de indemnizaţiepentrulimită de vârstă de la data la care li se 

acordădrepturile de pensiepentrulimită de vârstă, dar nu maidevreme de data 

încetăriimandatuluiaflatînderulare. 

(4) Cuantumulindemnizaţieipentrulimită de vârstă se acordăînlimita a 3 mandate, cu condiţia ca 

persoaneleprevăzute la alin. (1) să fi exercitatcelpuţin un mandatcomplet de primarsauviceprimar. 

(5) Cuantumulindemnizaţieipentrulimită de vârstă se calculează ca produs al număruluilunilor de 

mandat cu 0,40% din indemnizaţiabrutălunarăaflatăînplată. 

(6) Însituaţiaîn care persoaneleprevăzute la alin. (1) au exercitatmaimult de trei mandate diferite, acestea 

pot optapentruoricaredintreaceste mandate pentru a fi luateînconsiderare la 

stabilireaindemnizaţieipentrulimită de vârstă, înlimitaprevăzută la alin. (4). 

(7) Încazulexercităriiunor mandate diferiteîncondiţiileprevăzute la alin. (4), la 

calcululindemnizaţieilunarepentrulimită de vârstă se voraveaînvedereindemnizaţiilelunare brute 

aflateînplată, corespunzătoarepentrufiecarefuncţie. 

(8) Încazulexercităriiunor mandate diferite, la calculareaindemnizaţieipentrulimită de vârstă se 

vaprocedadupă cum urmează: 

    a) pentrufiecare tip de mandatexercitat se aplicămodalitatea de calculprevăzută la alin. (5); 

    b) cuantumulindemnizaţieipentrulimită de vârstă la care au dreptulpersoaneleprevăzute la alin. (1) 

reprezintăsumavalorilorobţinuteprinaplicareaprevederilor lit. a). 

(9) Încazulîn care persona care beneficiază de indemnizaţiapentrulimită de 

vârstăpotrivitprevederiloralin.(1) începeexercitareaunuinoumandat, încondiţiilelegii, 

acordareaindemnizaţiei se întrerupe, aceastafiindreluatădupăîncetareamandatului, 

încuantumulrecalculatprinvalorificareaperioadei de mandatexercitat, la cerereapersoaneiinteresate, 

încondiţiileprevăzute la alin. (4) şi (5). 

(10)  Indemnizaţiapentrulimită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensiestabilităînsistemul public de 

pensiisauîn alt sistem de pensiineintegratsistemului public. 

(11)  Indemnizaţiapentrulimită de vârstăestesupusăimpozitului pe venitşicontribuţiei de asigurărisociale 

de sănătate. 

(12) Cuantumulindemnizaţieipentrulimită de vârstă se suportă din bugetul de stat 

şiesteprevăzutpentrufiecareunitateadministrativ-teritorialăprinanexădistinctă la legeaanuală de aprobare 

a bugetului de stat. 

(13)Cerereapentruacordareaindemnizaţieipentrulimită de vârstă se depune la unitateaadministrativ-

teritorială pe razacăreiaşi-a exercitatsolicitantulmandatul. Situaţiacentralizatoare pe 

fiecareunitateadministrativ-teritorială se transmiteadministraţiilorfinanţelorpublicejudeţene, 

respectivdirecţieigeneraleregionale a municipiuluiBucureşti, dupăcaz, care le centralizează pe judeţ, 

respectiv pe municipiulBucureştişi le 



 
 

transmiteMinisteruluiFinanţelorPubliceînvedereafundamentăriianexei la legeabugetului de stat pe 

fiecareunitateadministrativ-teritorială. 

(14) Proceduraşimetodologia de aplicare a prevederilorprezentuluiarticol se aprobăprinhotărâre a 

Guvernului. 

(15) De indemnizaţiapentrulimită de vârstăprevăzută la alin. (1) nu beneficiazăprimariişiviceprimarii 

care au fostcondamnaţidefinitivpentrucomiterea, încalitate de primarsau de viceprimar, a uneiinfracţiuni 

de corupţie. 

(16) Sumelerămasenecheltuite la sfârşitulanului se restituie la bugetul de stat, încondiţiilelegii. 

 

Art. 33. 

Aleşiilocali au dreptul de iniţiativăînpromovareaactelor administrative, individual sauîngrup. 
 

 

Art. 34. 

(1) Pentruparticiparea la şedinţeleconsiliuluişi ale comisiilor de specialitate, consilieriilocaliau dreptul la 

o indemnizaţielunară. Primarilor, viceprimarilor, preşedinţilorşivicepreşedinţilorconsiliilorjudeţene nu li 

se acordăindemnizaţiepentruparticiparea la şedinţe. 

(2) Indemnizaţialunarăpentruconsilieriilocalicare participă la şedinţeleordinareori la 

şedinţeleextraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitateesteîncuantum de până la 10% 

din indemnizaţialunară a primarului, încondiţiileprevăzute de cod. 

 (3) Consilieriilocali, respectivconsilieriijudeţeni au dreptul la indemnizaţialunarădoardacăparticipă la 

celpuţin o şedinţăaautorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, 

desfăşurateîncondiţiilelegii. 

(4) Plata indemnizaţiilorstabilitepotrivitprevederiloralin. (2) se efectueazăexclusiv din veniturilesecţiunii 

de funcţionare din bugetulunităţiiadministrativ-teritoriale. 

(5) Consilierilorlocali li se aplicăîn mod corespunzătorprevederile art. 153 alin. (2) din Cod. 

(6) Prevederilealin. (1)-(5) se aplicăîn mod corespunzătorşidelegatuluisătesc. 

(7)Consiliul local poatehotărîdiminuareacuantumuluiindemnizaţieiprevăzute la alin. (2) şi a coteiîn care 

se face decontarea conform prevederiloralin. (5), înconcordanţă cu posibilităţile de finanţare. 

(8) Drepturilebăneşticuvenitealeşilorlocali, potrivitlegii, pot fi cumulate cu pensiasau cu altevenituri, 

încondiţiilelegii. 

(9) Consilieriilocalişidelegatulsătesc care participă la şedinţele de consiliu 

localorganizateîntimpulprogramului de lucru, se considerăînvoiţi de drept, fărăa le fi 

afectatsalariulşicelelaltedrepturice le revin, potrivitlegii, de la locul de muncă. 

 

Art. 35. 

Primariişiviceprimariiau dreptul la concedii de odihnă, concediimedicale, concediifărăplată, precum şi la 

concediiplătiteîncazulunorevenimentefamilialedeosebite, potrivitlegii. 

 

 

Art. 36. 

(1) Durataconcediului de odihnăanualpentrupersoaneleprevăzute la art. 35 este de 25 de zilelucrătoare. 

(2) Planificareaconcediului de odihnă al persoanelorprevăzute la art. 35 se face 

deprimarulunităţiiadministrativ-teritoriale, înlunadecembrieaanuluipremergătorceluiîn care se 

efectueazăconcediul, pe bazaconsultării cu viceprimarul. 

(3) Primarulşiviceprimarulaceleiaşiunităţiadministrativ-teritoriale nu pot efectuaconcediul de 

odihnăsimultan. 



 
 

(4) Însituaţiaîn care mandatulpersoanelorprevăzute la art. 35începeîntimpulanului, durataconcediului de 

odihnă se stabileşteproporţional cu timpulefectivlucratsau cu timpul care va fi lucratînanulrespectiv. 

(5) Pentruperioadaconcediului de odihnăprimarulşiviceprimarulbeneficiază de o indemnizaţie de 

concediucereprezintă media zilnicăaindemnizaţiei din luna/lunileîn care esteefectuatconcediul, 

multiplicată cu numărul de zile de concediu de odihnă. Media zilnicăaindemnizaţiei din luna/lunileîn 

care esteefectuatconcediul se calculeazăprinîmpărţireaindemnizaţieiaferentelunii/lunilorîn care 

esteefectuatconcediul la numărul de zilelucrătoare din luna/lunilerespectivă/respective. 

(6)  Primarulşiviceprimarulefectueazăconcediul de odihnăînfiecare an. 

(7) Concediul de odihnă al persoanelorprevăzute la art. 35poate fi întreruptîn mod 

excepţionaldacăintereselecolectivităţii locale impunprezenţaacestoraînunitateaadministrativ-teritorială. 

Înasemeneasituaţii, înlocuitoruldesemnatîlînştiinţează de îndată pe primar, iarconcediul de odihnă al 

acestuia se întrerupe. La încetareacauzelor care au determinatîntrerupereaconcediului de odihnă, 

acestaestereluat, durataluiprelungindu-se cu perioadacât a fostîntrerupt. 

 

Art. 37. 

(1) Înafaraconcediului de odihnăprimarulşiviceprimarul au dreptul la concediimedicale, dovedite cu 

certificatmedical,  concediu de maternitate, precum şi la alteconcedii, înconformitate cu 

legislaţiaînvigoare. 

(2) Persoaneleprevăzute la art. 35beneficiază de concediufărăplatăşiconcediupentruformareprofesională, 

potrivitprevederilorLegii nr. 53/2003 - Codulmuncii, republicată, cu 

modificărileşicompletărileulterioare. 

(3) Pentruevenimentefamilialedeosebite, persoaneleprevăzute la art. 35 au dreptul, 

înafaraconcediuluianual de odihnă, la zile de concediuplătitdupă cum urmează: 

    a) 5 zilepentrucăsătoriaceluiîncauză; 

    b) 3 zilepentrunaştereasaucăsătoriaunuicopil; 

    c) 3 zileîncaz de deces al soţului/soţieisau al unei rude sauafin de până la gradul II inclusiv. 

(4) Concediilefărăplatăsaupentruevenimentefamilialedeosebite, precum şidurataacestora, 

încazulviceprimarilorse aprobă de cătreprimar. 

 

Art. 38. 

Aleşiilocali care folosescautoturismulproprietatepersonalăsaumijloacele de transport încomunpentru a se 

deplasa din localitateaîn care domiciliazăînlocalitateaîn care se desfăşoarăşedinţaconsiliului local sau a 

comisiilor de specialitateprimesccontravaloareatransportului. 

 

Art. 39. 

(1)  Aleşiilocali au dreptul la pregătire, formareşiperfecţionareprofesională. 

(2) Aleşiilocalibeneficiază de plataprogramelor de pregătire, 

formareşiperfecţionareprofesionalăorganizateîncondiţiilelegii, îndecursulmandatului, a cheltuielilor de 

transport, cazare, masă, aindemnizaţiilor de delegaresaudeplasare, dupăcaz, încondiţiilelegii. 

(3) Autorităţileşiinstituţiilepublice au obligaţiasăprevadăînbugetul local 

sumelenecesarepentruprogramele de pregătire, formareşiperfecţionareprofesionalăorganizate de 

InstitutulNaţional de Administraţiesaualţifurnizori de 

formareşiperfecţionareprofesionalăîndecursulmandatului, cheltuielileprevăzute la alin. (2) destinate 

aleşilorlocali, organizate la iniţiativaoriîninteresulautorităţiisauinstituţieipublice. 

 

Art. 40. 



 
 

(1) Dreptulaleşilorlocali de aaveaacces la oriceinformaţie de interes public nu poate fi îngrădit. 

(2) Autorităţileadministraţieipublicecentraleşi locale, instituţiile, serviciilepublice, precum 

şipersoanelejuridice de dreptprivat sunt obligate săasigureinformareacorectăaaleşilorlocali, 

potrivitcompetenţelorce le revin, asupratreburilorpubliceşiasupraproblemelor de interes local. 

 

 

Art. 41. 

Aleşiilocali se pot asocia liber înpartidepoliticeşiînalteforme de asociere, încondiţiilelegii. 

 

 

 

 

SECŢIUNEA a-2-a  – Obligaţiile aleşilorlocali 

 

Art. 42. 

(1) Aleşiilocali sunt obligaţisărespecteConstituţiaşilegileţării, precum şisă se supunăregulilor de 

curtoazieşidisciplinăşisă nu foloseascăîncuvântullorsauînrelaţiile cu cetăţeniiexpresiiinjurioase, 

ofensatoareoricalomnioase. 

(2) Consilieriilocali sunt obligaţisărespecteregulamentul de organizareşifuncţionare a consiliului local. 

 

Art. 43. 

Consilieriilocalişiviceprimarul nu pot lipsi de la lucrărileconsiliului local sau ale comisiilor de 

specialitate din care fac parte, cu excepţiasituaţiilorprevăzuteînregulamentul de organizareşifuncţionare. 

 

Art. 44. 

Consilieriilocaliaflaţiînserviciulcolectivităţii locale, precum şiprimariiîncalitatealor de 

reprezentanţilegali ai unităţiloradministrativ-teritoriale, au îndatorirea de a participa, pe 

duratamandatului, la exercitareacompetenţelorautorităţiloradministraţieipublice locale din care fac 

partesau pe care le reprezintă, dupăcaz, cu bună-credinţăşifidelitatefaţă de ţarăşi de colectivitatea care i-a 

ales. 

 

Art. 45. 

Aleşiilocali sunt obligaţi la probitateşidiscreţieprofesională. 

 

Art. 46. 

1) Înexercitareamandatului, aleşiilocali sunt obligaţisădeadovadă de cinsteşicorectitudine; 

esteinterzisalesului local săceară, pentru sine saupentrualtul, bani, foloasematerialesaualteavantaje. 

(2) Aleşiilocali nu pot face uzşi nu se pot prevala de aceastăcalitateînexercitareauneiactivităţi de interes 

personal. 

 

Art. 47. 

(1) Aleşiilocali sunt obligaţi ca, înexercitareamandatului, săorganizeze periodic, celpuţin o dată pe 

trimestru, întâlniri cu cetăţenii, săacordeaudienţeşisăprezinteînconsiliul local o 

informareprivindproblemeleridicate la întâlnirea cu cetăţenii. 

(2) Fiecareconsilier local precum şiviceprimarul sunt obligaţisăprezinte un raportanual de activitate, care 

estefăcut public pringrijasecretarului general al unităţiiadministrativ-teritoriale. 



 
 

(3) Fiecareprimarprezintăanual, înfaţaautorităţii deliberative, un raportprivindstareaeconomică, socialăşi 

de mediu a unităţiiadministrativ-teritoriale. 

(4)  Înurmaefectuăriiunordeplasăriînstrăinătatepentruexercitareaunoratribuţiistabiliteprinlege, aleşiilocali 

sunt obligaţisăprezinte la prima şedinţăordinarăaautorităţii deliberative o 

informareprivinddeplasărileefectuate. Termenul maxim de prezentareainformăriieste de 45 de zile de la 

data încheieriideplasării. 

(5)  Încazulnerespectăriiprevederiloralin. (4), aleşiilocalisuportăcheltuieliledeplasării. 

 

CAPITOLUL VI – Răspunderi, abaterişisancţiuni 

 

Art. 48. 

Aleşiilocalirăspund, dupăcaz, administrativ, civil sau penal 

pentrufaptelesăvârşiteînexercitareaatribuţiilorce le revin, încondiţiilelegiişi ale prezentului cod. 

 

Art. 49. 

(1) Consilieriilocalirăspundînnumepropriu, pentruactivitateadesfăşuratăînexercitareamandatului, precum 

şisolidar, pentruactivitateaconsiliului din care fac parteşipentruhotărârile pe care le-au votat. 

(2)Înprocesul-verbal al şedinţeiconsiliului local se consemneazărezultatulvotului, iar, la 

cerereaconsilierului local se menţioneazăîn mod expresvotulacestuia. 

 

Art. 50. 

(1) Pentruîncălcarea de cătreconsilieriilocali a prevederilorprezentului cod, a 

prevederilorlegalereferitoare la conflictul de intereseşi a prevederilorregulamentului de 

organizareşifuncţionare a consiliului local,consiliul local poateaplicaurmătoarelesancţiunidisciplinare: 

    a) avertismentul; 

    b) chemarea la ordine; 

    c) retragereacuvântului; 

    d) eliminarea din sala de şedinţă; 

    e) excludereatemporară de la lucrărileconsiliuluişi ale comisiei de specialitate; 

    f) diminuareaindemnizaţieilunare cu 10% pentru maximum 6 luni; 

    g) retragereaindemnizaţieilunarepentru una saudouăluni. 

(2)  Sancţiunileprevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de cătrepreşedintele de şedinţă, iarcele de la alin. 

(1) lit. e)-g) de cătreconsiliul localprinhotărâre. 

(3)  Sancţiunileprevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabileşiviceprimarului. 

(4) Pentruaplicareasancţiunilorprevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmitecomisiei de specialitate care 

are înobiectul de activitateşiaspectelejuridice, aceastaprezentând un raportîntocmit pe 

bazacercetărilorefectuate, inclusivaexplicaţiilorfurnizate de celîncauză. 

 

Art. 51.  

La prima abatere, preşedintele de şedinţăatrageatenţiaconsilierului local 

înculpăşiîlinvităsărespecteregulamentul. 

 

Art. 52. 

(1) Consilieriilocali care nesocotescavertismentulşiinvitaţiapreşedintelui de şedinţăşicontinuăsă se abată 

de la regulament, precum şicei care încalcăîn mod grav, chiarpentru prima dată, 

dispoziţiileregulamentului sunt chemaţi la ordine. 

(2)  Chemarea la ordine se înscrieînprocesul-verbal de şedinţă. 



 
 

(3) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local esteinvitat de cătrepreşedintele de 

şedinţăsăîşiretragăsausăexplicecuvântuloriexpresiile care au generatincidentulşi care 

aratrageaplicareasancţiunii. 

(4) Dacăexpresiaîntrebuinţată a fostretrasăoridacăexplicaţiile date sunt apreciate de preşedintele de 

şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se maiaplică. 

 

Art. 53. 

Încazulîn care, dupăchemarea la ordine, un consilier local continuăsă se abată de la regulament, 

preşedintele de şedinţăîivaretragecuvântul, acestanemaiputândluacuvântul pe 

perioadadesfăşurăriişedinţeiconsiliului. Însituaţiaîn care un consilierpersistăsă se abată de la regulament, 

preşedintele de şedinţăîlvaelimina din sală. Eliminarea din salăechivalează cu absenţanemotivată de la 

şedinţă. 

 

 

Art. 54. 

(1) Încazulunorabateri grave, săvârşiteîn mod repetat, sau al unorabaterideosebit de grave, consiliul local 

poateaplicasancţiuneaexcluderiitemporare a consilierului local de la lucrărileconsiliului local şi ale 

comisiilor de specialitate. 

(2)Gravitateaabateriiestestabilită de comisia de specialitate care are înobiectul de 

activitateaspectejuridice, încelmult 10 zile de la sesizare. 

(3) Excludereatemporară de la lucrărileconsiliului local şi ale comisiilor de specialitate nu 

poatedepăşidouăşedinţe consecutive. 

(4)Excluderea de la lucrărileconsiliului local şi ale comisiilor de specialitate are 

dreptconsecinţăneacordareaindemnizaţieilunare. 

(5)  Încaz de opunere, interzicereaparticipării la şedinţe se execută cu ajutorulpersonalului care 

asigurăordineapublicălocală. 

 

Art. 55. 

(1) Sancţiunileprevăzute la art.50alin. (1) lit. e) şi f) se aplicăprinhotărâreadoptată de consiliul local cu 

majoritateaabsolută. 

(2) Pe perioadaaplicăriisancţiunilorprevăzute la art.  50 alin. (1) lit. e) şi f), consilieriilocaliîncauză nu 

vor fi socotiţi la cvorumulpentruşedinţă. 

(3) Pentrumenţinereaordiniiînşedinţelecomisiilor de specialitate, preşedinţiiacestora au aceleaşidrepturi 

ca şipreşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplicasancţiunileprevăzute la art.50alin. (1) lit. a)-d). 

(4) Sancţiunileprevăzute la art.50alin. (1) se pot aplicaîn mod corespunzătorviceprimarilor, 

pentruabaterilesăvârşiteîncalitatealor de consilier local. 

 

Art. 56. 

 

(1) Pentruabateri grave şi/saurepetate, săvârşiteînexercitareamandatului de 

viceprimarpersoanelorîncauză li se pot aplicaurmătoarelesancţiuni: 

    a) mustrare; 

    b) avertisment; 

    c) diminuareaindemnizaţiei cu 5-10% timp de 1-3 luni; 

    d) eliberarea din funcţie. 



 
 

(2) Sancţiunileprevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică, prinhotărâre a consiliului local la 

propunereamotivată a primarului. Motivele care justificăpropunerea de sancţionare sunt aduse la 

cunoştinţăconsilierilorlocalidupăcaz, cu celpuţin 5 zileînainteaşedinţei. 

(3)  Încazulsancţiunilorprevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptăprinvot secret cu majoritateacalificată 

de douătreimi din numărulconsilierilorlocaliînfuncţie. 

(4)  Prinexcepţie de la prevederilealin. (3), aplicareasancţiuniiprevăzute la alin. (1) lit. d) se face cu 

respectareaprevederilor art. 152 din Cod. 

(5) Împotrivasancţiunilorprevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) persoanaîncauză se poateadresainstanţei de 

contenciosadministrativcompetente. Proceduraprealabilă nu esteobligatorie. 

(6) Aplicareasancţiuniiprevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciunefectasupramandatului de consilier local 

al viceprimarului. 

 

Art. 57. 

(1) Primarulrespectivpreşedintele de şedinţă al consiliului localprinsemnare, învesteşte cu formulă de 

autoritateexecutareaactelor administrative emisesauadoptateînexercitareaatribuţiilor care 

îirevinpotrivitlegii. 

(2) Apreciereanecesităţiişioportunitateaadoptăriişiemiteriiactelor administrative 

aparţineexclusivautorităţilor deliberative, respectiv executive. Întocmirearapoartelorsauaaltordocumente 

de fundamentareprevăzute de lege, contrasemnareasauavizareapentrulegalitateşisemnareadocumentelor 

de fundamentareangajeazărăspundereaadministrativă, civilăsaupenală, dupăcaz, a semnatarilor, 

încazulîncălcăriilegii, înraport cu atribuţiilespecifice. 

(3) Acteleautorităţiloradministraţieipublice locale angajează, încondiţiilelegii, 

răspundereaadministrativă, civilăsaupenală, dupăcaz, a funcţionarilorpublicişipersonalului contractual 

din aparatul de specialitate al primaruluicu încălcareaprevederilorlegale, fundamentează din punct de 

vederetehnicşi al legalităţiiemitereasauadoptarealorsaucontrasemneazăoriavizează, dupăcaz, 

pentrulegalitateacesteacte. 

(4)  Încazulîn care printr-un act administrativ al autorităţiloradministraţieipublice locale 

emissauadoptatfără a fi fundamentat, contrasemnatsauavizat din punct de vederetehnicsau al legalităţii s-

au produsconsecinţevătămătoare, esteangajatărăspundereajuridicăaautorităţii executive sauautorităţii 

deliberative, dupăcaz, încondiţiilelegiişi ale prezentului cod. 

(5) Funcţionariipublicisaupersonalul contractual, dupăcaz, responsabili cu operaţiunileprevăzute la alin. 

(3) pot formula obiecţiiorirefuzaefectuareaacestoraîncondiţiile art. 490, respectiv art. 553 din Cod. 

(6) Prevederilealin. (1) -(5) se aplicăşiîncazulaltoracte administrative 

sauasimilateacestoraîncondiţiilelegiiemise, respectivadoptate de autorităţileadministraţieipublice locale. 

 

Art. 58. 

(1) Constituiecontravenţii la dispoziţiileprezenteisecţiuni, dacă nu sunt săvârşiteînastfel de 

condiţiiîncâtsă fie considerate, potrivitlegiipenale, infracţiuni: 

    a)nepunereaînaplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilorconsiliului local de cătreprimar; 

b) neprezentarea, întermenulprevăzut de legislaţia care reglementeazăfinanţelepublice locale, a 

proiectuluibugetuluiunităţiiadministrativ-teritoriale de cătreprimar din culpa lor; 

    c) neprezentarea de cătrealeşiilocali a rapoartelorprevăzute de lege, din culpa lor; 

    d) neluareamăsurilornecesare, stabilite de lege, de cătreprimarîncalitateaacestuia de reprezentant 

alstatuluiînunităţileadministrativ-teritoriale; 

    e) netransmitereaîntermenulprevăzut la art. 243 alin. (3) din Codcătre camera notarilorpublici a 

sesizăriipentrudeschidereaproceduriisuccesorale. 



 
 

(2)  Contravenţiileprevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. 

(3)Constatareacontravenţiilor, instituireamăsurilor de remediere, urmărireaîndepliniriimăsurilor de 

remediereşiaplicareaamenzilor se fac de către prefect, încalitateasa de autoritatepublică, reprezentant al 

Guvernului pe plan local, încondiţiilelegii. 

(4) Dispoziţiileprezentuluiarticol se completeazăîn mod corespunzător cu 

prevederilelegislaţieiprivindregimuljuridic al contravenţiilor. 

 

CAPITOLUL VII – Dispoziţii finale 

 

 Art. 59. 

(1) La şedinţeleConsiliului local al comuneiTiream pot participareprezentanţii mass-media. 

Aceştiavorocupa un loc însala de şedinţă,înspatelelocurilorocupate de consilieriilocali, la 

indicaţiapreşedintelui de şedinţă. 

(2) Declaraţiile de presăsauinterviurileconsilierilorlocalisau aaltorpersoanevoravea loc 

exclusivînafarasălii de şedinţăaConsiliului local al comuneiTiream. 

(3) Secretarul general al unităţiiadministrativ-teritorialepregăteşteşedinţeleconsiliului local, 

asigurădocumentareaşiinformareaconsilierilor, întocmireaşidifuzareacătreaceştia a dosarelor de 

şedinţăşi a oricărormateriale, prinpersoanaresponsabilă cu aplicarea Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională   în administratia publică locală , republicată.. 

(4)Aprobarea, modificareasauabrogareaprezentuluiRegulament se face pe 

bazapropunerilorconsilierilorlocali, prinhotărâreadoptată cu votulmajorităţii absolute a 

consilierilorlocaliînfuncţie. 

(5) PrevederileprezentuluiRegulament se completeazăîn mod corespunzător cu prevederile O.U.G. nr. 

57/2019 privindCodulAdministrativ. 
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