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Anexa nr. 1 la 
H.C.L. nr. 83 din 30.09.2004  

 
 

REGULAMENT-CADRU 
de organizare �i func�ionare a Consiliului local 

 
    CAP. 1 
    Constituirea consiliului local 
 
    ART. 1 
    (1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desf��ur�rii alegerilor va avea loc �edin�a de 
constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declara�i ale�i, la �edin�a de constituire a 
consiliului, se face de c�tre prefect, prin ordin. 
    (2) �edin�a este legal constituit� dac� particip� cel pu�in dou� treimi din num�rul consilierilor 
declara�i ale�i. În cazul în care nu se poate asigura aceast� majoritate, peste 3 zile se va organiza o 
nou� �edin��. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dac� nici de aceast� dat� 
nu se prezint� cel pu�in dou� treimi din num�rul consilierilor declara�i ale�i de c�tre biroul electoral 
de circumscrip�ie, prefectul va face o nou� convocare peste alte 3 zile, emi�ând în acest scop un nou 
ordin. 
    (3) Dac� nici la a treia convocare nu se prezint� cel pu�in dou� treimi din num�rul consilierilor 
declara�i ale�i, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la 
�edin�� a consilierilor absen�i. Dac� absen�ele nu au la baz� motive temeinice, determinate de: 
boal�, care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în str�in�tate în interes de 
serviciu; evenimente de for�� major�, cum ar fi: inunda�ii sau alte catastrofe care au împiedicat 
deplasarea, deces în familie sau alte situa�ii similare, prefectul va emite un ordin prin care va 
declara vacante locurile consilierilor declara�i ale�i, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convoc�ri 
anterioare. 
      Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesa�i la instan�a de contencios administrativ în 
termen de 5 zile de la comunicare. Hot�rârea instan�ei este definitiv� �i irevocabil�. 
 
    (4) Înainte de emiterea ordinului prev�zut la alin. (3) prefectul va verifica dac� pe listele de 
candida�i depuse de partidele politice, alian�ele politice sau alian�ele electorale ai c�ror consilieri 
declara�i ale�i au lipsit nemotivat mai sunt suplean�i. În caz afirmativ, prin acela�i ordin se va 
dispune organizarea unei noi �edin�e de constituire la care vor fi convoca�i suplean�ii. 
    (5) Dac� pe listele de candida�i nu mai sunt suplean�i sau ace�tia refuz�, la rândul lor, s� se 
prezinte la �edin��, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor 
declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condi�iile Legii 67/2004 privind 
alegerea autorit��ilor administra�iei publice locale, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului 
�i la acestea vor putea participa toate partidele politice, alian�ele politice sau alian�ele electorale care 
au depus ini�ial liste de candida�i, precum �i candida�i independen�i care nu au fost declara�i ale�i la 
alegerile anterioare. 
    ART. 2 
    La �edin�a de constituire legal întrunit� poate participa �i primarul care a fost declarat ales, chiar 
dac� procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizat�. 
    ART. 3 
    (1) �edin�a de constituire este deschis� de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invit� pe 
cel mai în vârst� dintre consilieri, precum �i pe cei 2 asisten�i ai acestuia s� preia conducerea 
lucr�rilor �edin�ei. Asisten�i ai pre�edintelui de vârst� vor fi desemna�i cei mai tineri consilieri. 
    (2) Dup� preluarea conducerii �edin�ei se ia o pauz�, în timpul c�reia se constituie grupurile de 
consilieri, potrivit prevederilor Statutului ale�ilor locali, iar secretarul unit��ii administrativ-
teritoriale prezint� pre�edintelui de vârst� �i asisten�ilor acestuia dosarele consilierilor declara�i ale�i 
�i pe cele ale suplean�ilor lor, a�a cum acestea au fost primite de la biroul electoral de 
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circumscrip�ie. Dosarele pot fi înso�ite de op�iunile scrise ale consilierilor ale�i care ocup� func�ii 
incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier. 
    (3) Dac� primarul declarat ales a candidat �i pentru func�ia de consilier �i a ob�inut mandatul, 
dosarul acestuia va fi înso�it de op�iunea scris� pentru una dintre cele dou� func�ii. 
    (4) Prevederile alin. (3) se aplic� numai în cazul în care procedura de validare a mandatului 
primarului a fost finalizat�. 
    ART. 4 
    (1) La reluarea lucr�rilor consilierii declara�i ale�i vor alege prin vot deschis, exprimat prin 
ridicare de mâini, o comisie de validare alc�tuit� din 3 - 5 consilieri locali. Num�rul membrilor 
comisiei se stabile�te prin vot deschis, la propunerea pre�edintelui de vârst�. Comisia este aleas� pe 
întreaga durat� a mandatului. 
    (2) Desemnarea candida�ilor pentru comisia de validare se face de c�tre grupurile de consilieri 
constituite potrivit art. 3 alin. (2). Num�rul de locuri cuvenite fiec�rui grup se determin� în func�ie 
de num�rul de mandate ob�inute de grupul în cauz�. 
    (3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorit��ii 
consilierilor prezen�i la �edin�a de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hot�rârea nr. 1. 
    ART. 5 
    Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor s�i un pre�edinte �i un secretar, cu 
respectarea procedurii de vot prev�zute la art. 4 alin. (3). 
    ART. 6 

(1) Dup� alegerea comisiei de validare pre�edintele dispune o nou� pauz�, în timpul c�reia va fi 
examinat� de c�tre comisie legalitatea alegerii fiec�rui consilier, pe baza dosarelor 
prezentate de pre�edintele de vârst�, �i vor fi elaborate propunerile de validare sau de 
invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal. 

(2)  Dac� primarul, al c�rui mandat a fost validat, a fost ales �i consilier �i opteaz� pentru func�ia 
de primar sau dac� consilierii care de�in func�ii incompatibile opteaz� în scris pentru 
renun�area la func�ia de consilier, va fi examinat, în vederea valid�rii, dosarul supleantului, 
respectiv suplean�ilor de pe aceea�i list�, în ordinea în care cei în cauz� au fost înscri�i pe 
lista de candida�i. 

    (3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propus� de comisia de validare numai dac� aceasta 
a constatat c� au fost înc�lcate condi�iile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dac� alegerea 
s-a f�cut prin fraud� electoral� constatat� de c�tre biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 
70/1991, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare. Invalidarea mandatului se va 
propune �i în cazurile prev�zute la alin. (2). 

(4)Consilierii care lipsesc motivat de la �edin�a de constituire pot fi valida�i sau invalida�i în 
lips�. 
(5) În cazul în care, pân� la data valid�rii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul 
pe a c�rui list� a fost ales, la cererea scris� a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi 
validat, urmând a fi validat primul supleant pe list�. 

    ART. 7 
    (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetic�, prin votul deschis al 
majorit��ii consilierilor prezen�i la �edin��. Persoana al c�rei mandat este supus valid�rii sau 
invalid�rii nu particip� la vot. 
    (2) Rezultatul valid�rii mandatelor se consemneaz� în hot�rârea nr. 2 care se comunic� de îndat� 
consilierilor care au absentat motivat. 
    ART. 8 
    (1) Dup� validarea mandatelor a cel pu�in dou� treimi din num�rul de consilieri stabilit potrivit 
legii se va proceda la depunerea urm�torului jur�mânt: "Jur s� respect Constitu�ia �i legile ��rii �i s� 
fac cu bun�-credin�� tot ceea ce st� în puterile �i priceperea mea pentru binele locuitorilor 
municipiului Roman. A�a s�-mi ajute Dumnezeu!" 
    (2) Jur�mântul se depune dup� urm�toarea procedur�: secretarul, municipiului va da citire 
jur�mântului, dup� care consilierii valida�i se vor prezenta, în ordine alfabetic�, în fa�a unei mese 
special amenajate, pe care se afl� un exemplar din Constitu�ie �i Biblia. Consilierul va pune mâna 
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stâng� atât pe Constitu�ie cât �i, dac� este cazul, pe Biblie, va pronun�a cuvântul "jur", dup� care va 
semna jur�mântul de credin��, care va fi imprimat pe un formular special. 
    (3) Jur�mântul se semneaz� în dou� exemplare. Un exemplar se p�streaz� la dosarul de validare, 
iar al doilea se înmâneaz� consilierului. 
    (4) Consilierii pot depune jur�mântul f�r� formula religioas�. În acest caz jur�mântul va fi 
imprimat pe formular f�r� aceast� formul� . 
    (5) Consilierii care refuz� s� depun� jur�mântul sunt considera�i demisiona�i de drept, fapt care se 
consemneaz� în procesul-verbal al �edin�ei. În acest caz se va supune valid�rii mandatul primului 
supleant de pe lista partidului politic, alian�ei politice sau alian�ei electorale respective, dac� pân� la 
validarea mandatului partidele politice �i alian�ele politice confirm� în scris apartenen�a la partid a 
consilierului în cauz�. 
    (6) Dup� depunerea jur�mântului de c�tre cel pu�in dou� treimi din num�rul membrilor 
consiliului local pre�edintele de vârst� declar� consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca 
legal constituit se constat� prin hot�rârea nr. 3. 
 
     

CAP. 2 
Organizarea consiliului 

 
    SEC�IUNEA 1 
    Pre�edintele de �edin�� 
 
    ART. 9 
    (1) Dup� declararea consiliului local ca legal constituit, se procedeaz� la alegerea pre�edintelui 
de �edin��. Alegerea se face prin votul deschis al majorit��ii consilierilor în func�ie. Durata 
mandatului pre�edintelui de �edin�� nu poate fi mai mare de 3 luni. 
    (2) Dup� alegerea pre�edintelui de �edin�� acesta preia conducerea lucr�rilor consiliului. 
    (3) Rezultatul alegerii pre�edintelui de �edin�� se consemneaz� în hot�rârea nr. 4. 
    (4) Hot�rârile nr. 1 - 4 se semneaz� de pre�edintele de vârst� �i de cei 2 asisten�i ai acestuia �i se 
contrasemneaz� de secretar. Aceste hot�râri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, 
neputând forma obiectul unor ac�iuni în justi�ie. 
    ART. 10 
    (1) Pre�edintele de �edin�� exercit� urm�toarele atribu�ii principale: 
    a) conduce �edin�ele consiliului local; 
    b) supune votului consilierilor proiectele de hot�râri, asigur� num�rarea voturilor �i anun�� 
rezultatul vot�rii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra �i a ab�inerilor; 
    c) semneaz� hot�rârile adoptate de consiliul local, chiar dac� a votat împotriva adopt�rii acestora, 
precum �i procesul-verbal; 
    d) asigur� men�inerea ordinii �i respectarea regulamentului de desf��urare a �edin�elor; 
    e) supune votului consilierilor orice problem� care intr� în competen�a de solu�ionare a 
consiliului; 
    f) aplic�, dac� este cazul, sanc�iunile prev�zute de statutul ale�ilor locali sau propune consiliului 
aplicarea unor asemenea sanc�iuni. 
    (2) Pre�edintele de �edin�� îndepline�te orice alte atribu�ii prev�zute de lege, de prezentul 
regulament sau îns�rcin�ri date de consiliul local. 
 

SEC�IUNEA a 2-a 
Alegerea viceprimarului 

 
    ART. 11 
    (1) Consiliul local alege din rândul membrilor s�i pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret. 
    (2) Propunerea de candida�i pentru alegerea viceprimarului, se face de c�tre oricare dintre 
consilieri sau de grupurile de consilieri. 
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    (3) Dup� înregistrarea candidaturilor se ia o pauz� în timpul c�reia se completeaz� buletinele de 
vot. 
    (4) Exercitarea votului se face într-o cabin� special amenajat�, putându-se folosi, la alegere, una 
dintre urm�toarele modalit��i: 
    a) fiecare consilier prime�te un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor 
candida�ilor. Intrând în cabin�, din lista candida�ilor vor fi barate printr-o linie orizontal� numele 
tuturor candida�ilor pe care consilierul nu dore�te s� îi aleag�. Pe buletin va r�mâne nebarat numele 
consilierului pe care dore�te s� îl aleag� votantul; 
    b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui celui  pe care dore�te s� îl 
voteze; 
    c) alte modalit��i, la alegerea consiliului. 
    (5) Este declarat viceprimar candidatul care a ob�inut votul majorit��ii consilierilor în func�ie. 
    (6) În situa�ia în care nu s-a întrunit majoritatea prev�zut� la alin. (5), se organizeaz� un al doilea 
tur de scrutin, în aceea�i �edin��, la care vor participa candida�ii situa�i pe primele dou� locuri. La al 
doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a ob�inut cel mai mare num�r de 
voturi. 
    ART. 12 
    În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candida�ii care 
se afl� în aceast� situa�ie. Va fi declarat ales candidatul care a ob�inut cele mai multe voturi. 
    ART. 13 
    Alegerea viceprimarului va fi consemnat� în hot�rârea nr. 5 a consiliului local. Prin aceea�i 
hot�râre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul 
acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, alian�ei politice sau alian�ei 
electorale respective, în situa�ia în care conducerea acestora confirm� în scris c� persoana în cauz� 
mai este membru al partidului respectiv. 
    ART. 14 
    Durata mandatului viceprimarului este egal� cu durata mandatului consiliului local. În cazul în 
care mandatul consiliului local înceteaz� înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, înceteaz� de 
drept �i mandatul viceprimarului, f�r� vreo alt� formalitate. 
 

SEC�IUNEA a 3 a 
Constituirea �i func�ionarea comisiilor pe domenii de specialitate 

Organizarea comisiilor de specialitate 
 

ART. 15 În func�ie de specificul local �i nevoile  activit��ii sale, consiliul local organizeaz� 
urm�toarele comisii de specialitate: 

a) Comisia pentru urbanism -  5 consilieri 
b) Comisia pentru buget finan�e – 5 consilieri 
c) Comisia pentru administra�ie public� local� �i sport – 5 consilieri 
d) Comisia pentru cultur�, s�n�tate, înv���mânt, culte – 3 consilieri 
e) Comisia juridic� – 3 consilieri 
Nominalizarea membrilor fiec�rei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a 
consilierilor independen�i, de c�tre consiliul local, avându-se în vedere, de regul�, 
op�iunea acestora, preg�tirea lor profesional� �i domeniul în care î�i desf��oar� 
activitatea. 

               În func�ie de num�rul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1 - 3 
comisii, dintre care una este comisia de baz�. Indemniza�ia de �edin�� se va achita numai pentru 
activitatea desf��urat� în comisia de baz�. 

 
ART. 16 1). Comisiile î�i aleg în prima �edin��, câte un pre�edinte �i un secretar 

(2) Pre�edintele comisiei are urm�toarele atribu�ii: 
a) Reprezint� comisia în raporturile sale cu consiliul local sau celelalte 

comisii 
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b) Propune, dac� este oportun �i necesar ca la lucr�rile comisiei s� 
participe �i alte persoane decât membrii acesteia 

c) Particip� când este cazul la lucr�rile celorlalte comisii 
d) Îndepline�te orice atribu�ii prev�zute de lege sau prezentul 

Regulament 
(3) Secretarul comisiei asigur�, redactarea  actelor, avize, procese verbale etc.. 

 
 

FUNC�IONAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 
 
ART. 17 Convocarea �edin�elor comisiei se face de c�tre pre�edintele acesteia cu cel pu�in 3 zile 
înainte. 
ART. 18 �edin�ele comisiei sunt de regul� publice. Comisia poate invita �i alte persoane care s� 
participe la dezbateri. 

La �edin�� particip� în mod obligatoriu consilierii, membri ai comisiei, membrii 
secretariatului tehnic, cei care au redactat proiectele de hot�râri precum �i al�i func�ionari din 
aparatul propriu al consiliului local, invita�i  în mod expres de membrii comisiei. 

Persoanele prev�zute la alin. 1 �i 2 pot fi ascultate în cadrul �edin�elor comisiei dar nu au 
dreptul de a participa la vot. 

Comisia poate hot�rî ca unele �edin�e sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi s� se 
desf��oare cu u�ile închise 
ART. 19 �edin�ele comisiei sunt conduse  de pre�edintele acesteia care prezint� membrilor 
comisiei, succesiv, proiectele de hot�râri supuse dezbaterii �i aviz�rii. Dezbaterile se consemneaz� 
lunar în procesele verbale de �edin��, semnate de pre�edinte �i de secretarul comisiei precum �i de  
ceilal�i consilieri prezen�i la �edin��. Comisia emite, la proiectele de hot�râri supuse dezbaterii, 
avize consultative. Avizele pot fi favorabile dar cu amendamente la unul sau mai multe articole din 
proiectul de hot�râre. Amendamentele votate sunt consemnate în avizul emis de comisie. Avizele se 
întocmesc în dublu exemplar, �i se semneaz� de pre�edintele �i secretarul comisiei. 
ART. 20 Fiecare comisie întocme�te un program lunar, trimestrial sau semestrial în care vor fi 
consemnate principalele  obiective ce trebuie aduse la îndeplinire �i a ini�ia cel pu�in un proiect de 
hot�râre pe trimestru din domeniul de activitate specific. 
ART. 21 Semestrial fiecare comisie va prezenta în plenul Consiliului Local un raport de activitate. 

 
ATRIBU�IILE COMISIILOR DE SPECIALITATE 

 
ART. 22 Comisiile de specialitate avizeaz� proiecte de hot�râri în domeniile de activitate dup� cum 
urmeaz�: 
1.Comisia pentru urbanism avizeaz� proiecte de hot�râri în urm�toarele domenii: 

a) Organizarea �i amenajarea teritoriului 
b) Administrarea domeniului public �i privat al municipiului 
c) Planuri de organizare �i dezvoltare urbanistic� a municipiului 
d) Aprobarea documenta�iilor de urbanism �i amenajare a teritoriului 
e) Aprobarea Regulamentului local de urbanism 
f) Protec�ia �i conservarea monumentelor istorice �i de arhitectur�, a parcurilor �i rezerva�iilor 

naturale 
g) Aprobarea documenta�iilor tehnico-economice pentru lucr�rile de investi�ii de interes local, 

realizarea  de lucr�ri publice 
h) Darea în administrare, concesionare, închirierea, vânzarea sau cump�rarea de bunuri din 

domeniul public sau privat al municipiului 
i) Concesionarea de servicii publice de interes local 
j) Însu�irea de expertize privind  vânzarea de bunuri apar�inând  domeniului privat al 

municipiului, vânzarea de bunuri proprietate privat� a municipiului în condi�iile legii, 
schimburi de terenuri, schimburi de servicii publice de interes local delimitarea sau 
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partajarea imobilelor aflate în indiviziune cu domeniul privat, renun��rile la drepturi în 
favoarea ter�elor persoane. 

k) Orice alt domeniu compatibil cu cele de mai sus. 
 
2. Comisia pentru buget avizeaz� proiecte de hot�râri în urm�toarele domenii: 

a) Studii, prognoze orientative �i programe de dezvoltare economico-social� 
b) Organigrama, statul de func�ii �i num�rul de personal din aparatul propriu �i serviciile 

publice subordonate 
c) Înfiin�area de institu�ii, servicii publice precum �i agen�i economici de interes local 
d) Regulamentul de organizare �i func�ionare al institu�iilor, serviciilor publice subordonate 
�i al societ��ilor comerciale pe care le înfiin�eaz� �i organizeaz�  

e) Instituie norme specifice pentru institu�iile, serviciile publice �i societ��ile de interes  
local 

f) Hot�r��te asupra privatiz�rii societ��ilor comerciale pe care le-a înfiin�at 
g) Buget local, vir�ri de credite, utilizarea rezervei bugetare, împrumuturi, contul de 

încheiere a exerci�iului bugetar 
h) Impozite, taxe locale �i taxe speciale în condi�iile legii 
i) Acordarea de facilit��i la plata impozitelor �i taxelor locale precum �i la plata altor 

venituri la bugetul local pentru persoane fizice �i juridice în condi�iile legii 
j) Nume�te �i elibereaz� din func�ie membrii consiliilor de administra�ie sau reprezentan�ii 

AGA la societ��ile înfiin�ate de Consiliul Local 
k) Numirea sanc�ionarea �i eliberarea din func�ie în condi�iile legii a conduc�torilor 

institu�iei �i serviciilor publice de interes local aflate sub autoritatea consiliului local 
l) Rapoarte de activitate ale persoanelor juridice men�ionate la lit. i 
m) Orice alt domeniu compatibil cu cele de mai sus. 
 
3. Comisia pentru administra�ie public� local�  �i sport avizeaz� proiecte de hot�râre 
pentru urm�toarele domenii: 

a) Statutul municipiului 
b) Regulamentul de organizare �i func�ionare  a consiliului local 
c) Regulamentul de organizare �i func�ionare a aparatului propriu al consiliului local 
d) Organizarea de servicii publice de gospod�rie comunal�, transport local, re�ele 

edilitare �i alte asemenea 
e) Protec�ia copilului �i asisten�� social� 
f) Comer� �i liber� ini�iativ� 
g) Organizarea de pie�e, târguri ,oboare �i bazare 
h) Înfiin�area, organizarea �i func�ionarea institu�iilor de binefacere 
i) Aprobarea desf��ur�rii referendumurilor 
j) Asigurarea desf��ur�rii activit��ilor sportive 
k) Asigurarea condi�iilor necesare bunei func�ion�ri a institu�iilor de tineret �i sport din 

municipiu 
l) Participarea la programe de dezvoltare jude�ean�, regional�, zonal� �i de cooperare 

transfrontalier� 
m) Orice alt domeniu compatibil cu cele de mai sus. 
 

4. Comisia pentru cultur�, s�n�tate, înv���mânt �i culte avizeaz� proiecte de hot�râri 
pentru urm�toarele domenii de activitate: 

a) Activitatea  cultelor religioase   
b) Conferirea persoanelor fizice române sau str�ine cu merite deosebite, a titlului de 

cet��ean de onoare al municipiului 
c) Acordarea de sprijin financiar pentru ac�iuni culturale cu impact deosebit 
d) Protec�ia mediului înconjur�tor 
e) Protec�ia �i conservarea monumentelor istorice �i de arhitectur�, a parcurilor �i 

rezerva�iilor naturale 
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f) Ordine public�, drepturi �i libert��i fundamentale ale cet��enilor 
g) Stabilirea leg�turilor de colaborare, cooperare �i înfr��ire cu localit��i din 

str�in�tate 
h) Colaborarea cu institu�ii �i autorit��i publice din �ar� sau str�in�tate în vederea 

realiz�rii unor ac�iuni de interes comun 
i) Crearea condi�iilor necesare bunei func�ion�ri a institu�iilor de înv���mânt, 

sanitare, de cultur� potrivit legii �i competen�elor legale 
j) Acceptarea dona�iilor �i legatelor de bunuri cu sarcini 
k) Propuneri de denumiri str�zi, alte obiective 
l) Orice alt domeniu compatibil cu cele de mai sus. 
 

5. Comisia juridic� avizeaz� proiecte de hot�râri în situa�ia în care celelalte comisii solicit� 
acordarea avizului �i ori de câte ori ini�iatorul proiectului de hot�râre consider� c� acesta se impune. 

 
ART. 23 Absen�a nemotivat� de la �edin�ele de comisie constituie abatere sau abatere disciplinar� 
�i se sanc�ioneaz� potrivit prevederilor „Regulamentului de func�ionare al Consiliului Local al 
municipiului Roman” sau Codului Muncii. 
    ART. 24 
    �edin�ele comisiilor de specialitate se desf��oar�, de regul�, înaintea �edin�elor consiliului, atunci 
când ordinea de zi a �edin�ei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hot�râri asupra c�rora i se 
solicit� avizul. 
    ART. 25 
    (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hot�râri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei 
pre�edintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul �edin�ei o scurt� prezentare a 
problemei aflate pe ordinea de zi, dac� aceasta nu este prezentat� de ini�iator. 
    (2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor �i 
a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor 
consilierilor prezen�i. 
    (3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesar�, atât 
amendamentele �i propunerile acceptate, cât �i cele respinse. 
    (4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) �i (3) se prezint� secretarului unit��ii administrativ-
teritoriale, care se va îngriji de multiplicarea �i difuzarea acestuia c�tre consilieri, o dat� cu ordinea 
de zi. 
    ART. 26 
    Votul în comisii este, de regul�, deschis. În anumite situa�ii comisia poate hot�rî ca votul s� fie 
secret, stabilind de la caz la caz �i modalitatea de exprimare a acestuia. 
      ART. 27 
    (1) Lucr�rile �edin�elor comisiei se consemneaz�, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-
verbal. Dup� încheierea �edin�ei procesul-verbal va fi semnat de c�tre pre�edintele �i secretarul 
comisiei. 
    (2) Pre�edintele poate încuviin�a ca procesele-verbale ale �edin�elor s� fie consultate de alte 
persoane interesate care nu au participat la �edin��, cu excep�ia proceselor-verbale întocmite în 
�edin�ele ale c�ror lucr�ri s-au desf��urat cu u�ile închise. 
     ART. 28 
    Dac� în urma dezbaterilor din �edin�a consiliului local se impun modific�ri de fond în con�inutul 
proiectului, pre�edintele de �edin�� poate hot�rî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de c�tre 
comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul. 
   ART. 29 
    (1) Consiliul local poate hot�rî organizarea unor comisii speciale de analiz� �i verificare, la 
propunerea consilierilor sau a primarului. 
    (2) Componen�a nominal� a comisiilor prev�zute la alin. (1), obiectivele �i tematica activit��ii 
acestora, perioada în care vor lucra �i mandatul lor se stabilesc prin hot�râre a consiliului local. 
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    (3) Comisia de analiz� �i verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, 
raportul întocmit în urma analizelor �i verific�rilor efectuate. Raportul va cuprinde, dac� este cazul, 
propuneri concrete de îmbun�t��ire a activit��ii în domeniul supus analizei sau verific�rii. 
    ART. 30 
    Opera�iunile desf��urate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, num�rul 
�i denumirea acestora, num�rul membrilor fiec�rei comisii �i modul de stabilire a locurilor ce revin 
fiec�rui grup de consilieri sau consilieri independen�i, precum �i componen�a nominal� a acestora se 
stabilesc prin hot�rârea nr. 6 a consiliului local. 
 

SEC�IUNEA a 4-a 
Alte dispozi�ii 

 
    ART. 31 
    (1) Dup� preluarea conducerii lucr�rilor consiliului local de c�tre pre�edintele de �edin�� se trece 
la ceremonia de depunere a jur�mântului de c�tre primar, dac� procedura de validare a mandatului 
acestuia a fost finalizat�. În acest scop judec�torul sau alt� persoan� desemnat� de pre�edintele 
judec�toriei prezint� în fa�a consiliului local hot�rârea de validare. 
    (2) Dup� prezentarea hot�rârii de validare primarul va depune jur�mântul prev�zut la alin. (1) al 
art. 8, folosindu-se procedura stabilit� în acela�i text. 
    ART. 32 
    (1) Dup� depunerea jur�mântului primarul intr� în exerci�iul de drept al mandatului. 
    (2) Primarul va ocupa în sala de �edin�e un loc distinct. 
    (3) Dac� la lucr�rile consiliului local particip� prefectul, pre�edintele consiliului jude�ean sau 
reprezentan�ii acestora, ace�tia vor ocupa un loc distinct. 
   ART. 33 
    Primarul particip� la �edin�ele consiliului �i are dreptul s� î�i exprime punctul de vedere asupra 
tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaz�, în 
mod obligatoriu, în procesul-verbal de �edin��. 
    ART. 34 
    (1) Secretarul municipiului particip� în mod obligatoriu la �edin�ele consiliului. Secretarului îi 
revin urm�toarele atribu�ii principale privitoare la �edin�ele consiliului local: 
    a) asigur� îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a 
cel pu�in unei treimi din num�rul consilierilor în func�ie; 
    b) asigur� efectuarea lucr�rilor de secretariat; 
    c) efectueaz� apelul nominal �i �ine eviden�a particip�rii la �edin�e a consilierilor; 
    d) num�r� voturile �i consemneaz� rezultatul vot�rii, pe care îl prezint� pre�edintelui de �edin��; 
    e) informeaz� pe pre�edintele de �edin�� cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiec�rei 
hot�râri a consiliului local; 
    f) asigur� întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispozi�ie consilierilor înaintea 
fiec�rei �edin�e procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiat� a �edin�ei anterioare, asupra 
con�inutului c�rora solicit� acordul consiliului; 
    g) asigur� întocmirea dosarelor de �edin��, legarea, numerotarea paginilor, semnarea �i 
�tampilarea acestora; 
    h) urm�re�te ca la deliberare �i adoptarea unor hot�râri ale consiliului local s� nu ia parte 
consilierii care se încadreaz� în dispozi�iile art. 47 alin. (1) din Legea administra�iei publice locale 
nr. 215/2001. Îl informeaz� pe pre�edintele de �edin�� cu privire la asemenea situa�ii �i face 
cunoscute sanc�iunile prev�zute de lege în asemenea cazuri; 
    i) prezint� în fa�a consiliului local punctul s�u de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de 
hot�râri sau a altor m�suri supuse deliber�rii consiliului; dac� este cazul, refuz� s� contrasemneze 
hot�rârile pe care le consider� ilegale; 
    j) contrasemneaz�, în condi�iile legii �i ale prezentului regulament, hot�rârile consiliului local pe 
care le consider� legale; 
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    k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a �edin�elor 
ordinare ale consiliului local; 
    l) acord� membrilor consiliului asisten�� �i sprijin de specialitate în desf��urarea activit��ii, 
inclusiv la redactarea proiectelor de hot�râri sau la definitivarea celor discutate �i aprobate de 
consiliu. Asemenea obliga�ii revin �i aparatului propriu al consiliului local. 
    (2) Secretarul îndepline�te orice alte atribu�ii stabilite de lege, de regulamentul de organizare �i 
func�ionare a consiliului sau îns�rcin�ri date de consiliul local privitoare la buna organizare �i 
desf��urare a �edin�elor consiliului. 

 
 

CAP. 3 
Func�ionarea consiliului local 

 
SEC�IUNEA 1 

Desf��urarea �edin�elor 
 
 
    ART. 35 
    (1) Ordinea de zi a �edin�elor consiliului local cuprinde proiecte de hot�râri, rapoarte ale 
comisiilor de specialitate, rapoarte sau inform�ri ale conduc�torilor unit��ilor subordonate sau care 
se afl� sub autoritatea consiliului, timpul acordat, întreb�rilor, interpel�rilor, peti�iilor �i altor 
probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscris� în cuprinsul invita�iei de 
�edin�� transmise consilierilor �i se aduce la cuno�tin�� locuitorilor prin mass-media sau prin orice 
alt mijloc de publicitate. 
    (2) Proiectul ordinii de zi se întocme�te la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, 
comisiilor de specialitate sau la solicitarea cet��enilor. 
    (3) Proiectul ordinii de zi se supune aprob�rii consiliului. 
    (4) Proiectele de hot�râri �i celelalte probleme asupra c�rora urmeaz� s� se delibereze se înscriu 
pe ordinea de zi numai dac� sunt înso�ite de avizul comisiilor de specialitate c�rora le-au fost 
transmise în acest scop �i de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al 
consiliului local. Raportul compartimentului de resort se întocme�te �i se depune la secretarul 
unit��ii administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de c�tre comisia de specialitate, spre 
a putea fi avut în vedere de c�tre aceast� comisie. 
(5) În comunele sau ora�ele în care cet��enii apar�inând unei minorit��i na�ionale au o pondere de 
peste 20% din num�rul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cuno�tin�� public� �i în limba matern� 
a cet��enilor apar�inând minorit��ii respective. 
    ART. 36 
    (1) Consilierii sunt obliga�i s� fie prezen�i la lucr�rile consiliului �i s� î�i înregistreze prezen�a în 
eviden�a �inut� de secretar. 
    (2) Consilierul care nu poate lua parte la �edin�� este obligat s� comunice acest lucru primarului, 
pre�edintelui de �edin�� sau secretarului unit��ii administrativ-teritoriale. 
        ART. 37 
    (1) Dezbaterea problemelor se face de regul� în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea 
de zi aprobat�. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hot�râre sau a problemei 
înscrise pe ordinea de zi, pe care o face ini�iatorul. Apoi se d� cuvântul pre�edintelui comisiei de 
specialitate �i, dac� este cazul, �efului compartimentului care a întocmit raportul. 
    (2) Dup� efectuarea prezent�rilor prev�zute la alin. (1) se trece la dezbateri. 
    (3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Pre�edintele de �edin�� are 
dreptul s� limiteze durata lu�rilor de cuvânt, în func�ie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate 
propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiec�rui vorbitor, precum �i timpul total de 
dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul s�u s� se refere exclusiv la problema 
care formeaz� obiectul dezbaterii. Pre�edintele de �edin�� va urm�ri ca prezen�a la dezbateri s� se 
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fac� din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un 
anumit timp fiec�rui grup de consilieri, în func�ie de m�rimea acestuia. 
    ART. 38 
    (1) Pre�edintele de �edin�� va permite oricând unui consilier s� r�spund� într-o problem� de ordin 
personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor. 
    (2) Prevederile alin. (1) se aplic� �i în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la 
regulament. 
    ART. 39 
    Pre�edintele de �edin�� sau reprezentantul oric�rui grup de consilieri poate propune încheierea 
dezbaterii unei probleme puse în discu�ia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune 
votului. Discu�iile vor fi sistate dac� propunerea a fost acceptat� de majoritatea consilierilor. 
    ART. 40 
    Este interzis� proferarea de insulte sau calomnii de c�tre consilierii prezen�i la �edin��, precum �i 
dialogul dintre vorbitori �i persoanele aflate în sal�. 
    ART. 41 
    În cazul în care desf��urarea lucr�rilor este perturbat�, pre�edintele de �edin�� poate întrerupe 
dezbaterile. El poate aplica sanc�iunile stabilite de Statutul ale�ilor locali în competen�a sa ori poate 
propune consiliului aplicarea de sanc�iuni corespunz�toare. 
    ART. 42 
    Asupra proiectelor de hot�râri au loc dezbateri generale �i pe articole, consilierii putând formula 
amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în 
ordinea formul�rii lor. Dac� s-a adoptat textul ini�iatorului în form� ini�ial�, amendat� sau nu de 
comisia de specialitate, sau un amendament formulat anterior altuia sau altora , celelalte se socotesc 
respinse f�r� a se mai supune votului. 
 

SEC�IUNEA a 2-a 
Elaborarea proiectelor de hot�râri 

 
    ART. 43 
    (1) Dreptul la ini�iativ� pentru proiectele de hot�râri ale consiliului local apar�ine primarului, 
consilierilor locali �i cet��enilor. 
    (2) Proiectele de hot�râri vor fi înso�ite de o expunere de motive �i vor fi redactate de c�tre cei 
care le propun în conformitate cu normele de tehnic� legislativ�. În acest scop secretarul unit��ii 
administrativ-teritoriale �i personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda 
sprijin �i asisten�� tehnic� de specialitate. 
    ART. 44 
    (1) Proiectele de hot�râri se înscriu pe ordinea de zi a �edin�elor prin men�ionarea titlului �i a 
ini�iatorului. 
    (2) Proiectele de hot�râri se aduc la cuno�tin�� consilierilor de îndat�, cu indicarea comisiilor 
c�rora le-au fost trimise spre avizare �i cu invita�ia de a formula �i depune amendamente. 
    (3) Opera�iunile prev�zute la alin. (2) se realizeaz� prin grija secretarului unit��ii administrativ-
teritoriale. 
    ART. 45 
    (1) Proiectele de hot�râri �i celelalte materiale se transmit spre dezbatere �i avizare comisiilor de 
specialitate ale consiliului local, precum �i compartimentelor de resort ale aparatului propriu al 
consiliului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor �i compartimentelor c�rora li 
se trimit materiale spre analiz� se face de c�tre primar împreun� cu secretarul. 
    (2) O dat� cu transmiterea proiectelor se va preciza �i data de depunere a raportului �i a avizului, 
avându-se grij� ca raportul s� poat� fi trimis �i comisiei de specialitate înainte de întocmirea de 
c�tre aceasta a avizului. 
    (3) Ini�iatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renun�a, în orice 
moment, la sus�inerea lor. 
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    ART. 46 
    (1) Dup� examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local 
întocme�te un aviz cu privire la adoptarea sau, dup� caz, respingerea proiectului ori propunerii 
examinate. Dac� se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente. 
    (2) Avizul se transmite secretarului unit��ii administrativ-teritoriale, care va dispune m�surile 
corespunz�toare difuz�rii lui c�tre primar �i c�tre consilieri, cel mai târziu o dat� cu invita�ia pentru 
�edin��. 
    ART. 47 
    Proiectele de hot�râri �i celelalte propuneri, înso�ite de avizul comisiei de specialitate �i de 
raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi �i 
se supun dezbaterii �i votului consiliului în prima �edin�� ordinar� a acestuia. 
 
 

SEC�IUNEA a 3-a 
Procedura de vot 

 
    ART. 48 

(1) Proiectele de hot�râre înscrise pe ordinea de zi aprobat� se supun votului în forma ini�ial� cu 
avizul comisiei de specialitate.  
Dac� la comisia de specialitate s-au formulat amendamente iar proiectul de hot�râre s-a 
aprobat în forma ini�ial� acestea se consider� respinse f�r� a se mai supune votului.             
Amendamentele propuse în plenul �edin�elor se supun votului consiliului în ordinea 
formul�rii lor.  
Dac� s-a adoptat un amendament formulat anterior celelalte se consider� respinse f�r� a se 
mai supune votului.  

    (2) Votul consilierilor este individual �i poate fi deschis sau secret. 
    (2) Votul deschis se exprim� public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal. 
    (3) Consiliul local hot�r��te, la propunerea pre�edintelui de �edin��, ce modalitate de vot se va 
folosi, în afar� de cazul în care prin lege sau regulament se stabile�te o anumit� modalitate. 
    ART. 49 
    (1) Votarea prin apel nominal se desf��oar� în modul urm�tor: pre�edintele explic� obiectul 
vot�rii �i sensul cuvintelor "pentru" �i "contra". Secretarul unit��ii administrativ-teritoriale va da 
citire numelui �i prenumelui fiec�rui consilier, în ordinea alfabetic�. Consilierul nominalizat se 
ridic� �i pronun�� cuvântul "pentru" sau "contra", în func�ie de op�iunea sa. 
    (2) Dup� epuizarea listei votul se repet� prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit 
la primul tur. 
    ART. 50 
    (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. 
    (2) Redactarea buletinelor de vot va fi clar� �i precis�, f�r� echivoc �i f�r� putin�� de interpret�ri 
diferite. Pentru exprimarea op�iunii se vor folosi, de regul�, cuvintele "da" sau "nu". 
    (3) Buletinele de vot se introduc într-o urn�. La num�rarea voturilor nu se iau în calcul buletinele 
de vot pe care nu a fost exprimat� op�iunea clar� a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte 
prev�zute la alin. (2). 
    ART. 51 
    (1) Hot�rârile �i alte propuneri se adopt� cu votul majorit��ii consilierilor prezen�i, în afar� de 
cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune altfel. 
    (2) Ab�inerile se contabilizeaz� la voturile "contra". 
    (3) Dac� în sala de �edin�e nu este întrunit cvorumul legal, pre�edintele amân� votarea pân� la 
întrunirea acestuia. 
    ART. 52 
    Consilierii au dreptul s� solicite ca în procesul-verbal s� se consemneze expres modul în care au 
votat, secretarul fiind obligat s� se conformeze. 
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    ART. 53 
    Proiectele de hot�râri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia 
în cursul aceleia�i �edin�e. 
 
 

CAP. 4 
Întreb�ri, interpel�ri, peti�ii �i informarea consilierilor locali 

 
 

    ART. 54 
    (1) Consilierii pot adresa întreb�ri primarului, viceprimarului �i secretarului unit��ii 
administrativ-teritoriale, precum �i �efilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local 
sau ai serviciilor �i unit��ilor subordonate. 
    (2) Prin întrebare se solicit� informa�ii cu privire la un fapt necunoscut. 
    (3) Cei întreba�i vor r�spunde, de regul�, imediat sau, dac� nu este posibil, la urm�toarea �edin�� 
a consiliului. 
    ART. 55 
    Interpelarea const� într-o cerere prin care se solicit� explica�ii în leg�tur� cu un fapt cunoscut. Cel 
interpelat are obliga�ia de a r�spunde în scris, pân� la urm�toarea �edin�� a consiliului, sau oral, la 
proxima �edin��, potrivit solicit�rii autorului interpel�rii. 
    ART. 56 
    (1) Consilierii pot solicita informa�iile necesare exercit�rii mandatului, iar compartimentul, 
serviciul sau unitatea vizat� sunt obligate s� i le furnizeze la termenul stabilit. 
    (2) Informa�iile pot fi cerute �i comunicate în scris sau oral. 
    ART. 57 
    (1) Orice cet��ean are dreptul s� se adreseze cu peti�ii consiliului local. Acestea se înscriu într-un 
registru special, sunt analizate �i solu�ionate potrivit reglement�rilor legale în vigoare. 
    (2) Semestrial consiliul analizeaz� modul de solu�ionare a peti�iilor. 
 
 

CAP. 5 
Dispozi�ii privind exercitarea mandatului de consilier 

 
SEC�IUNEA 1 

Drepturile �i obliga�iile consilierilor locali 
 
 
   
  ART. 58 
         Dup� validarea alegerilor consilierului i se elibereaz� legitima�ia de consilier, precum �i 
semnul distinctiv prev�zut de Statutul ale�ilor locali. 
    ART. 59 
    (1) Pentru participarea la �edin�ele consiliului local �i ale comisiilor de specialitate consilierul 
prime�te o indemniza�ie de �edin�� în cuantumul �i în condi�iile stabilite de lege. 
    (2) Consilierul are dreptul, dup� caz, la diurna de deplasare �i plata cheltuielilor de transport �i de 
cazare pentru activit��ile prilejuite de exercitarea mandatului. 
    ART. 60 
    Schimb�rile survenite în activitatea consilierului, în timpul exercit�rii mandatului, se aduc la 
cuno�tin�� consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora. 
    ART. 61 
    (1) Participarea consilierilor la �edin�ele consiliului local �i ale comisiilor de specialitate este 
obligatorie. 
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    (2) Consilierul nu poate lipsi de la �edin�ele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care 
face parte, decât în cazul în care a ob�inut aprobarea consiliului, respectiv a pre�edintelui comisiei, 
dac� are motive temeinice. 
    ART. 62 
    Consilierul local care absenteaz� nemotivat la dou� �edin�e consecutive va fi sanc�ionat, potrivit 
prevederilor Statutului ale�ilor locali. 
    ART. 63 
    Consilierul local poate demisiona anun�ând în scris consiliului. Solu�ionarea cererii se va face în 
condi�iile �i cu procedura stabilite de Statutul ale�ilor locali. 
 
 

SEC�IUNEA a 2-a 
Sanc�iuni 

    ART. 64 
        În exercitarea atribu�iilor ce-i revin cu privire la men�inerea ordinii �i respectarea 
regulamentului în timpul �edin�ei consiliului pre�edintele de �edin�� poate aplica una dintre 
urm�toarele sanc�iuni: 
    a) avertismentul; 
    b) chemarea la ordine; 
    c) retragerea cuvântului; 
    d) eliminarea din sala de �edin��. 

(2) Eliminarea din sala de �edin�� echivaleaz� cu absen�a nemotivat�. 
ART. 65 
Înc�lcarea de c�tre consilieri a obliga�iilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie 

abatere �i se sanc�ioneaz� potrivit prevederilor legii statutului ale�ilor locali. 
ART. 66 

    Pân� la aprobarea statutului ale�ilor locali, Consiliul local poate hot�rî cu votul a cel pu�in dou� 
treimi din num�rul membrilor s�i aplicarea urm�toarelor sanc�iuni consilierilor locali care, în 
exercitarea mandatului, au s�vâr�it abateri de la prevederile legii �i ale prezentului regulament: 
    a) interzicerea de a participa la lucr�rile urm�toarei �edin�e a consiliului; 
    b) excluderea temporar� de la lucr�rile consiliului �i ale comisiei de specialitate; 
    c) retragerea indemniza�iei de �edin��, pentru 1 - 2 �edin�e. 
    (2) Pentru aplicarea sanc�iunilor prev�zute la alin. (1) lit. a) �i b) cazul se va transmite comisiei 
de specialitate care are în obiectul de activitate �i aspectele juridice, aceasta prezentând un raport 
întocmit pe baza cercet�rilor efectuate, inclusiv a explica�iilor furnizate de cel în cauz�. 
    ART. 67 
    Pe perioada sanc�ion�rii consilierii în cauz� nu sunt lua�i în calcul la stabilirea cvorumului de 
lucru. 
    ART. 68 
    Interzicerea particip�rii la urm�toarea �edin�� a consiliului, precum �i excluderea de la lucr�rile 
consiliului �i ale comisiilor de specialitate au drept consecin�� neacordarea indemniza�iei de �edin�� 
pe perioada respectiv�. 
     
     ART. 69 
    Excluderea temporar� de la lucr�rile consiliului �i ale comisiilor de specialitate nu poate dep��i 
dou� luni. 
    ART. 70 
    Pentru men�inerea ordinii în �edin�ele comisiilor de specialitate pre�edin�ii acestora au acelea�i 
drepturi ca �i pre�edintele de �edin��. Ace�tia pot aplica sanc�iunile prev�zute la art. 64 alin. (1). 
 

CAP. 6 
Aparatul permanent al consiliului local 
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    ART. 71 
    (1) Pentru buna organizare a lucr�rilor consiliului local, precum �i pentru solu�ionarea altor 
aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanent� la comune �i ora�e �i 1 
- 2 posturi la municipiu, pe care vor fi încadrate, prin hot�râre, persoane care au studii superioare, 
de regul� juridice sau administrative. 
    (2) Func�iile pe care vor fi încadrate persoanele prev�zute la alin. (1) se stabilesc prin hot�râre a 
consiliului local, iar selec�ionarea acestor persoane se face pe baz� de concurs sau examen organizat 
în condi�iile legii. Comisia de concurs se stabile�te de consiliul local. 
    ART. 72 
    Salarizarea persoanelor prev�zute la art. 71 se face potrivit anexei nr. II la Ordonan�a de urgen�� a 
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz� pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar, aprobat� prin Legea nr. 383/2001, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, iar cheltuielile aferente se suport� din bugetul local. 
    ART. 73 
    (1) Ap�rarea intereselor consiliului local în fa�a instan�elor de judecat� se face de persoanele 
angajate, potrivit art. 71, dac� acestea au preg�tirea profesional� corespunz�toare, sau de un 
ap�r�tor ales, în m�sura în care asisten�a juridic� nu poate fi asigurat� altfel. Cheltuielile se suport� 
din bugetul local. 
    (2) În situa�iile prev�zute la alin. (1) împuternicirea se semneaz� de pre�edintele de �edin��. 
    ART. 74 
    (1) Posturile prev�zute la art. 71 nu se includ în num�rul maxim de posturi rezultat din aplicarea 
Ordonan�ei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit��ile 
administra�iei publice �i institu�iile publice, aprobat� cu modific�ri prin Legea nr. 247/2002, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 
    (2) Personalului angajat potrivit art. 71 nu i se aplic� prevederile Legii nr. 188/1999 privind 
Statutul func�ionarilor publici, cu modific�rile ulterioare, acesta urmând a-�i desf��ura activitatea pe 
baz� de contract de munc�. 
    (3) Persoanele încadrate pe posturile create potrivit art. 71 î�i desf��oar� activitatea sub 
coordonarea secretarului unit��ii administrativ-teritoriale �i colaboreaz� cu acesta la preg�tirea 
�edin�elor consiliului local, asigurarea document�rii �i inform�rii consilierilor, întocmirea �i 
difuzarea c�tre ace�tia a dosarelor de �edin�� �i a oric�ror alte materiale. 
 


