ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Nr. 161 din 30.10.2008
Privind modificarea H.C.L. nr. 101 din 06.08.2008 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN
Examinând expunerea de motive nr. 18565 din 24.10.2008 întocmită Primarul
municipiului Roman, precum şi raportul compartimentului de specialitate 18566 din
24.10.2008 întocmit de Serviciul Juridic-Contencios;
Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport
şi turism nr. 50 din 30.10.2008, avizul favorabil al Comisiei juridice nr. 61 din
30.10.2008, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18879 din 30.10.2008 dat de
Secretarul municipiului Roman.
Având în vedere prevederile O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor Locale precum şi
ale Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, precum şi ale art. 36, alin. 2, lit.
„a” şi alin. 3, lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi 115, alin. 1, lit. „b” din acelaşi act normativ;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 101 din
06.08.2008 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
municipiului Roman, după cum urmează:
1. Titlul capitolului V din anexa nr.1 va avea următorul cuprins:
„Dispoziţiile privind exercitarea mandatului de consilier şi a mandatului de
viceprimar”
2. După art. 69 din Regulament se introduce un nou art. 691, cu următorul cuprins:
„Art. 691. viceprimarul intră în exercitarea mandatului după declararea lui ca legal
ales, potrivit Legii nr. 215/2001, republicată.”
3. După art. 83 din Regulament , introduc următoarele articole, cu umătorul cuprins:

Art.831. Sancţiunile prevăzute la art. 71, alin. 1 se pot aplica în mod corespunzător
şi viceprimarului, pentru abaterile săvârşite în calitatea lui de consilier.
Art. 832 (1) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de
viceprimar, persoanei în cauză i se pot aplica următoarele sancţiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaţiei cu 5 - 10% pe timp de 1 - 3 luni;
d) eliberarea din funcţie.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică, prin hotărâre a
consiliului, la propunerea motivată a primarului, propunerea trebuie făcută de cel
puţin o treime din numărul consilierilor în funcţie şi va fi temeinic motivată.
Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţă
consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.
(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu
votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute
la lit. c) şi d), cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în
funcţie.
(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) poate fi făcută numai
dacă se face dovada că viceprimarul, a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau
a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor
din Municipiul Roman.
(5) La eliberarea din funcţie se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr.
215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 833. Împotriva sancţiunii prevăzute la art. 832 alin. (1) lit. c) şi d) persoana
în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura
prealabilă nu este obligatorie.
Art. 834. Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 72 alin. (1), în cazul
viceprimarului, în calitatea acestuia de consilier, nu are nici un efect asupra
exercitării de către cel în cauză a mandatului încredinţat de consiliu.
Art. 835. Aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 83 alin. (1) lit. d) nu are nici un
efect asupra mandatului de consilier al viceprimarului.
4. După art. 87 din Regulament, se introduce Cap. VII, cu următorul cuprins:
CAP VII
Dispoziţii finale
Art. 88 Prezentul regulament se adoptă, se modifică şi se completează cu votul a
cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor
interesate.
Preşedinte de şedinţă
Consilier,
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