ROMANIA
JUDETUL NEAMT
c0NStLtuL L0cAL SAVINE$Tl
Str. General Bunig, nr.7, Comuna Sivinegti, Judetul Neamt, cod 617410
Telefon: 0233/281 573, Fax: 0233128157 4

E-mail: primariasavinesti@vahoo.com

HOTARARE
Nr.32 din 29.07.20'16

pivind aprobarea Regulamentului de organizare gi funclionare al Consiliului Local Sdvinegti ,
judelul Neamt
Consiliul Local al comunei Savinesti , judetul Neamt;intrunit in gedinta ordinara din data de
29,07.2016
VdzAnd Referatul inregistrat sub nr.5920 din 22.07 ,2016 cu privire la necesitatea aprobdrii
Regutamentului de organizare gi funclionare al Consiliului Local Sdvinegti , iudelul Neamt
Av6nd in vedere prevederile :
Legii 215/2001 privind administrafia publicit locald, republicatd cu modificdrile si completdrile

o
.
c

ulterioare
Legii 393/2004 ptivind Statutul alegilor locali , cu modificarile si completitile ulterioare,
Legii 161/2003 privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenlei in exercitarea demnfte1br
publice, a funcltilor publice giin mediul de afaceri, prevenirea si sanclionarea coruplie| cu

modificdrile gi completitrile ulterioare
Oordonantei Guvernului Romdniei nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cle
organizare si functionare a Consiliilor Locale,
Legii 544/2001 privind liberul acces la infornatiile de interes public,
Legii 52/2003 privind transparenla decizionald in administratia publicd
Avizul favorabil al Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local Sdvinegti, inregistrat sub
nr.61 13 din 29.07 .2016
in baza dispoziliilor art. 36, alin. (1) si alin (2) lit, ,,a" si alin (3) lit. ,,a" ,, precum gi ale art. 45 alin (1) si
ale art.1'15 alin( 'l) lit,,b", din Legea administratiei publice locale nr,21512001, republicatS, cu modificdrile

.

t
.

gi

completdrileutterioare;

HOTARA$TE:

Art.1.Se aprobi Regulamentul de organizare gifunclionare al Consiliului Local Sdvinegti , iudelul Neamt,
conform anexei care face parte integrantd din prezenta hotdritre.

Art.2. Se abrogi vechiul Regulament de organizare si func[ionare al Consiliului Local Sdvinegti, aprobat
prin H,C.L. m. 40128.09.2012.

A(.3. - Secretarul UAT Sivinegti va comunica prezenta hot5rare persoanelor gi institu{iilor
lnteresate,
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Contrasemneazi pentru legalitate,

ANEXA

1

LA HCL 32/29.07.20t6

REGULAMENT. CADRU
de organizare qi func{ionare a Consiliului
Local al Comunei Slvineqti Jude(ul Neam{

CAPITOLUL

I

Constituirea Consiliului Local al Comunei
Savinesti Jude{ul Neam{
Art . 1 . Potrivit legii , in termen

de 20 de zile de la data desfEgurdrii alegerilor va avea
loc Aedinla de constituire a Consiliului Local . Convocarea Consilierilor declarali aleqi , la
Eedinld de constituire a Consiliului Local , se face de citre Prefect , prin Ordin .
$edinfa este legal constituitd dacd parlicipd cel pu]in doui treimi din numirul
consilierilor declarali alegi . In cazul in care nu se poate asigura aceastd majoritate , peste 3 zile
se va organiza o noud qedinld . in acest scop Prefectul va emite un nou Ordin de convocare .

Dac[ nici de aceast[ datd nu se prezint[ cel pulin doud treimi din numdrul consilierilor declara]i
alegi de cdtre Biroul Electoral de Circumscripfie, Prefectul va face o nou[ convocare peste alte 3
zile , emilAnd in acest scop un nou Ordin .
Dacd nici la a treia convocare nu se prezintd cel pulin doui treimi din numarul
consilierilor declarali alegi , Prefectul va dispune verificarea motivelor care au deteminat
neprezentarea la gedinlI a consilierilor absenli. Dac5 absenlele nu au la bazi motive temeinice ,
determi - nate de : boall care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat ; deplasarea in
strdinetate in interes de serviciu ; evenimente de forli majord , cum ar fi : inundalii sau alte
catastrofe care au impiedicat deplasarea ; deces in familie sau alte situalii similare, Prefectul va
emite un Ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarali aleqi , care au lipsit
nemotivat de la cele 3 convoclri anterioare . Ordinul Prefectului poate fi atacat de cei
interesali la Instanla de Contencios Administrativ in termen de 5 zile de la comunicare .
Hotf,rdrea lnstanlei este definitivd qi irevocabild .inainte de emiterea Ordinului prevdzut Ia Alin .
3 , Prefectul va verifica daci pe listele de candidali depuse de partidele politice , alianlele politice
sau aliangele electorale ai clror Consilieri declarali alegi au lipsit nemotivat mai sunt supleanli .
in caz afirmativ , prin acelaqi Ordin se va dispune organizarea unei noi gedin{e de constituire la
care vor fi convocali supleanlii .
2.Dacd pe listele de candidali nu mai sunt supleanli sau aceqtia refuzd la rAndul lor , sd se
prezinte la gedinld , Prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor
declarate vacante potrivit Alin . 3 . Alegerile se vor organiza in condiliile Legii Nr .115 /2015
pentru alegerea Autoritelilor Administra{iei Publice Locale , pentru modificarea Legii
Administraliei Publice Locale Nr .215 I 2001 , precum qi pentru modificarea qi completarea
Legii Nr .393 I 2004 privind Statutul alegilori locali , in cel mult 30 de zile de la data emiterii
Ordinului gi la acestea vor putea participa toate partidele politice , alianlele politice sau alianlele
electorale care au depus inilial liste de candidali, precum qi candidali independenli care nu au
fost declarali alegi 1a alegerile anterioare .
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2 asistenli ai acestuia sd
preia conducerea lucrarilor gedinlei . Asistenli ai Pregedintelui de vArstd vor li desemnafi cei mai
iineri Consilieri .Dupd preluarea conducerii qedinlei se ia o pauzd , in timpul cireia se constituie
grupurile de Consilieri , potrivit prevederilor Statutului ateqilor locali , iar Secretanrl Prim[riei
Comunei Savinesti prezint[ Pregedintelui de vdrst[ 9i asistenlilor acestuia dosarele Consilieri]or
declarali alegi qi pe cele ale supleaniilor lor, aga cum acestea au fost primite de la Biroul
Electoral de Circumscriptie . Dosarele pot fi insolite de opliunile scrise ale Consilierilor alegi
care ocupd funclii incompatibile , potrivit legii , cu calitatea de Consilier .
Dacd Primarul declarat ales a candidat qi pentru funclia de Consilier 9i a oblinut
mandatul , dosarul acestuia va fi insolit de opliunea scrisA pentru una dintre cele doua funclii .
Prevederile Alin . 3 se aplica numai in cazul in care procedura de validare a
care

il invitA pe cel mai in varsti dintre Consilieri , precum 9i pe cei

mandatului Primarului a fost finalizatl .
Art . 4 . La reluarea lucrlrilor Consilierii declarali alegi vor alege prin vot deschis ,
exprimat prin ridicare de m0ini , o Comisie de validare alcatuite din 3 Consilieri locali . Numirul
membrilor comisiei se stabilegte prin vot deschis , la propunerea Preqedintelui de varstl .
Comisia este aleasl pe intreagd durata a mandatului .
Desemnarea candida{ilor pentru Comisia de validare se face de cdtre grupurile
de consilieri constituite potrivit Ar1 . 3 Alin . 2 . Numdrul de locuri cuvenite fiecarui grup se
determind in funclie de numdrul de mandate ob{inute de grupul in cauzd .
Alegerea membrilor Comisiei de validare se face individual , prin votul deschis
al majorititii Consilierilor prezenli la gedin![ de constituire .
Art . 5 . Comisia de validare a mandatelor alege din rdndul membrilor sli un Preqedinte
qi un Secretar , cu respectarea procedurii de vot prevezute la Art . 4 Alin . 3 '
Art . 6 . Dup[ alegerea Comisiei de validare Pregedintele dispune o noud pauz[, in
timpul cireia va fi examinatd de cltre Comisie legalitatea alegerii fiecirui Consilier , pebaza
dosarelor prezentate de Pregedintele de v6rstd , gi vor fi elaborate propunerile de validare sau de
invalidare a mandatelor .
Dacd Primarul , al cirui mandat a fost validat , a fost ales 9i Consilier $i opteaz,
pentru funclia de Primar sau dac[ Consilierii care delin funclii incompatibile opteazd in scris
pentru renunlarea la funclia de Consilier , va fi examinat, in vederea valid[rii , dosarul
iupieantului , respective suplean{ilor de pe aceeagi listl , in ordinea in care cei in cauz[ au fost
inscriqi pe lista de candidati .
Invalidarea alegerii unui Consilier poate fi propusI de Comisia de validare
numai dac6 aceastd a constatat ca au fost incAlcate condiliile de eligibilitate stabilite expres prin
Iege sau dacf, alegerea s - a fEcut prin fraudd electorall constatatA de cdtre Biroul Electoral ,
pirivit p.eved".iior Legii Nr .115 12015 pentru alegerea Autoritililor Administraliei Publice
Locale ,-pentru modificarea Legii AdministraJiei Publice Locale Nr .215 I 2007 , precum gi
pentru modihcarea qi completarea Legii Nr . 393 12004 privind Statutul aleqilori locali .
Invalidarea mandatului se va propuneSi in cazurile prevazute la Alin . 2
Consilierii care lipsesc motivat de 1a gedinla de constituire pot fi validali sau
invalidali in lipsi , absenii .
in cazul in care , pAnd la data validlrii , un candidat declarat ales nu mai
face parte din partidul pe a cdrui listd a fost ales , la cererea scrisl a partidului respectiv mandatul
acestuia nu va fi validat , urmAnd a fi validat primul supleant pe list[ '

Lrt.T.validareasauinvalidareamandatelorsefaceinordinealfabetic[,prinvotul
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deschis al majoritllii Consilierilor prezenli la gedinld . Persoana al carei mandat este supus
validhrii sau invalidarii nu participa la vot .
Art . 8 . Dupd validarea mandatelor a cel pufin doud treimi din numdrul de Consilieri
stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea urmdtorului jurdmAnt :
" Jur sI respect Constitulia 9i Iegile {Irii gi sI
fac cu bunl - credin(i tot ceea ce stI in puterile gi

priceperea mea pentru binele Iocuitorilor
Comunei Savinesti, Jude(ul NeamJ .
Aqa sI - mi ajute Dumnezeu ! "
Jurdmdntul se depune dupe urmdtoarea procedura : Secretarul Primdriei
Comunei Savinesti, judetul Neamj, va da citire jur[m6ntului , dupE care Consilierii validali se
vor prezenta , in ordine alfabetic[, in fala unei mese special amenajate , pe care se afl5 un
exemplar din Constitulie qi Biblia .
Consilierul va pune mdna stanga atat pe Constitulie cdt gi , dacd este cazul , pe Biblie , va
pronunla cuvAntul

trJURrr,

dupd care va semna jurdmintul de credinld , care va fi imprimat pe un formular special .
Jurhmdntul se semneazd in doud exemplare . Un exemplar se pdstreazd la dosarul de validare , iar
al doilea se inmlneazd Consilierului .Consilieriipot depune jur[mfrntul 1]ri formula religioasi .
in acest cazjurdmdntul va fi imprimat pe formular fird aceastd formuld .Consilierii care refuzi s[
depunl jurdmdntul sunt considera]i demisionali de drept , fapt care se consemneazl in Procesul Verbal al gedinlei . In acest caz se va supune validlrii mandatul primului supleant de pe lista
partidului politic , alianfei politice sau alianlei electorale respective , dacd pAni la validarea
mandatului partidele politice gi alianlele politice confirmd in scris apartenenla la partid a
Consilierului in cauz[ .DupI depunerea jurim6ntului de cdtre cel pufin doud treimi din numlrul
membrilor Consiliului Local , Preqedintele de vdrstd declarb Consiliul Local al Comunei
Savinesti, judetul Neamt, legal constituit .

CAPITOLUL II
Organizarea Consiliului Local
SECTIUNEA

1

Preqedintele de qedin(n

Art

. 9 . DupI declararea Consiliului Local ca legal constituit , se procedeazl la
qedinj[. Alegerea se face prin votul deschis al majorit5lii Consilierilor
in funclie. Durata mandatului Pregedintelui de gedinJd nu poate fi mai mare de 3 luni .
Dupd alegerea Pregedintelui de gedin![ acesta preia conducerea lucrdrilor Consiliului Local .
Art , 10 . Pregedintele de qedinld exerciti urmbtoarele atribulii principale :
a ) conduce qedin[ele Consiliului Loca-l ;
b ) supune votului Consilierilor Proiectele de hoterAri , asigurd numlrarea voturilor qi anun]d
rezultatul votirii , cu precizarea voturilor pentru , a voturilor contra gi a abfinerilor ;
c ) semneazd Hotirdrile adoptate de Consiliul Local , chiar dacl a votat impotriva adoptdrii
acestora , precum gi Procesul - Verbal al gedinlei ;
d ) asigurd menlinerea ordinii qi respectarea Regulamentului de desfEgurare a qedin{elor ;
alegerea Preqedintelui de

votului Consilierilor oricc problem6 care intrd in competenla de solulionare a
Consiliului l.ocal ;
f) aplica, dacd este cazul , sancliunile prevazute de Statutul alegilor locali sau propune
ConsiliLrlui aplicarea unor asemenea sancliuni .
Pregedintele de gedin!6 indeplinegte orice alte alribulii prevazute de lege , de
prezentul Regulament sau insf,rciniri date de Consiliul Local .
e ) supune

SECTIUNEA a 2-a
Alegerea Viceprimarului
Art

. 11 . Consiliul Local aJege din rAndul membrilor

prin vot secret

sdi pe

Viceprimar. Alegerea sc face

.

Propunerea de candidali pentru alegerea Viceplimarului , se face de cdtre
oricare dintre Consilieli sau de grupurile de Consilieri .
Exercitarea votului se face intr'- o cabind special amenajatd , put6ndu - se folosi , la alegere , una
d intre urmdtoarele modalitili :
a ) fiecare Consilier primegte un singur Buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor
candidalilor . IntrAnd in cabini , din lista candidalilor vor fi barate printr - o linie orizontal5
numele tuturor candidalilor pe care Consilierul nu doreqte sb ii aleagd . Pe Buletin va rdmdne
nebarat numele Consilierului sau , dupd caz , al Consilierilor pe care dore$te sA il / si ii aleagd

votantul ,
b ) pe Buletinul de vot se scrie cuvantul " DA " in dreptul numelui /numelor celui / celor pe care
doregte si il / sd ii voteze ;
c ) alte modalit6li , la alegerea Cor.rsiliului Local .
Este declarat Viceprimar candidatul care a obfinut votul majoritl!ii Consilierilor
in funclie .
in situalia in care nu s - a intrunit majoritatea previzute la Alin . 5 , se
organizeazd, un al doilea tur de scrutin , in aceeagi qedinfd , la care vor participa candidaJii situa{i
pe primele doua locuri . La al doilea tur de scrutin este declarat ales Viceprimar , Consilierul care
a oblinut cel mai mare numar de voturi .
Art . 12 . in caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin , Ia care vor participa
nurrai candidalii care se afla in aceastd situatie . Va fi declarat ales candidatul care a oblinut ccle
mai multe voturi .

SECTIUNEA a 3-a
Comisiile de specialitate
Art

. 13 . DupI constituire Consiliul Local stabile$te gi organizeazd Comisii de specialitate pe
principalele domenii de activitate .Domeniile de activitate in care se pot orgatiza Comisii de
specialitate ,denumirea acestora gi numdrul de membri , care va fi intotdeauna impar , se
stabilesc de cdtre Consiliul Local , in funcfie de specificul activitalii din fiecare unitate
administrativ - teritoriald , iar principalele domenii de activitate in care se pot organiza Comisii
de specialitate sunt prevlzute in Anexa Nr .2 .Poth membri ai Comisiilor de specialitate nurnai
Consilierii .
Art . 14. Comisiile de specialitate lucreazd valabil in prezenla majoritilii membrilor qi iau
hotdr6ri cu votul majoritalii membrilor lor .Cornisia poate invita sd participe 1a qedin{ele sa}e
specialigti din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local sau din afara acestuia , in special de
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Ia unitilile aflate in subordinea Consiliului Local . Au dreptul s[ participe la gedin]ele Comisiei
gi Consilierii care au lEcut propunerile ce stau la bazi lucrdrilor Comisiei .
$edinlele Comisiei de specialitate sunt, de reguli , publice .
Comisia poate invita qi alte persoane care sA participe la dezbateri .
Comisia poate hotirA ca unele gedinle sau dezbaterea unor puncte de pe Ordinea de zi si se
desfdgoare cu u$ile inchise .

Art . 15 . Numdrul locurilor

care revine fiecirui grup de Consilieri sau Consilierilor
independenli in fiecare Comisie de specialitate se stabile$te de citre Consiliul Local , in funclie
de ponderea
acestora in cadrul Consiliului Local .
Nominalizarea membrilor fiecdrei Comisii se face de fiecare grup de Consilieri
, iar a Consilierilor independenli , de citre Consiliul Local , avAndu - se in vedere , de reguld,
opliunea acestora, pregdtirea lor profesionald gi domeniul in care iqi desfrgoari activitatea .
in funclie de numdrul membrilor Consiliului Local , un Consilier poate face
parte din 1 ( una ) Comisie de specialitate , care este Comisia de bazd . Indemnizalia de qedinJd
se va achita numai pentru activitatea desfaquratd in Comisia cle bazd .
Art . 16 . Fiecare Comisie de specialitate iqi alege , prin votul deschis al majoritilii
Consilierilor ce o compun, cite un Preqedinte gi cAte un Secretar.
Art . l7 . Comisiile de specialitate au urm[toarele atribulii principale :
a) analizeazd Proiectele de hotlr6ri ale Consiliului Local ;
b ) se pronunld asupra altor probleme trimise de Consiliul Local spre avizarc ;
c ) intocmesc avize asupra Proiectelor de hotlr6ri qi asupra problemelor analizate , pe care le
prezintl Consiliului Local .
Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atribulii stabilite prin Regulamentul de organizare
gi funclionare a Consiliului Local sau insircinlri date prin HotdrAri ale Consiliului Local , daci
acestea au legaturA cu activitatea lor .

Art

de specialitate are urmdtoarele atribulii principale :
a ) asigur[ reprezentarea Comisiei in raporturile acesteia cu, Consiliul Local gi cu, celelalte

. 18 . Pregedintele comisiei

Comisii ;
b .y conloacd gedinlele Comisiei :
c ) conduce qedinlele Comisiei ;
d ) propune ca la lucrarile Comisiei
apreciazd cd este necesar

sd

participe gi alte persoane din afara acesteia, dacd

;

parlicipd la lucrlrile celorlalte Comisii care examineaz[ problem ce prezintd importan@
pentru Comisia pe care o conduce ;
f ) sus{ine in qedinlele de Consiliu Local Avizele formulate de Comisie ;
g ) anunle rezultatul votdrii , pe baza datelor comunicate de Secretarul Comisie .
Pregedintele Comisiei indeplinegte oriee alte atribuJii referitoare la activitatea Comisiei
prevhzute de lege , de Regulamentul de organizare gi funclionare a Consiliului Local sau
stabilite de Consiliul Local .
Art . 19 . Secretarul Comisiei indeplineqte urm[toarele atribulii principale :
a) efectueazd apelul nominal gi line evidenla pafticipirii la gedinle a membrilor Comisiei ;
b ) numdri voturile gi il informeazd pe Preqedintele Comisiei asupra cvorumului necesar pentru
adoptarea fiec[rei HotdrAri gi asupra rezultatului votdrii ;
c ) asiguri redactarea Avizelor gi Proceselor - Verbale , etc .
e)
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SgcretarLrl Cornisiei indeplinegle orice alte sarcini previzute de Regulamentul de
organizale qi funcJionare a Corrsiliului Local sau insdlciniri stabilite de Comisia de specialitate
sau de citre Pregedintele Comisici .

Art

, 20 . Convocarea gedinjelor Comisiei de specialitate se face de c5tre Pre$edintele
acesteia cu cel pulin 3 (t|ei ) zile inainle .
Ordinea de zi se aprobi de Comisie la propunerea Pregedintelui . Oricare dintre
membrii Comisiei poale cere includerea pe Ordinea de zi a unor probleme .
Participarea membrilor Comisiei la gedinJcle acesteia este obligatorie .
ln caz de absenli la $edinla Comisiei de bazd Consilierului in cauzi nu i se
acordd indemnizalie de gedin!5 . Dacd absenlele continu5, fErI a fi motivate, Pregedintele
Comisiei poate aplica sancliunile prevdzute in competenla sa de Statutul alegilor locali sau poate
propune Consiliului Local aplicarea altor sancliuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din Conrisia
de specralitate .
Art .21 . gedinlele Cornisiilor de specialitate se deslEgoari, de reguli, inaintea gedinlelor
Consiliului Local , atunci cind Ordinea de zi a gedinlei acestuia cuprinde probleme sau Proiecte
de hotdrdri asupra cdrora i se solicitl Avizul .
Art .22. Pentru dezbaterea Proiectelor de hotdr6ri sau a celorlalte probleme repartizate
Comisiei Pregedintele acesteia va desemna un Consilier care va face in cadrul gedinlei o scurtd
prezentare a problemei aflate pe Ordinea de zi , daci aceasta nu este prezentatl de iniliator .
Consilierul desemnat potrivit Alin . 1 va redacla Avizul Comisiei de specialitate
, pe baza amendamentelor gi a propunerilor formulate de membrii acesteia , care au fost aprobate
cu majoritatea voturilor Consilierilor prezenli .
Avizele intocmite de Comisia de specialitate vor cuprinde separat, cu motivarea
necesard, atat amendamentele gi propunerile acceptate, c6t gi cele respinse .
Avizul ir.rtocmit potrivit Alin . 2 qi Alin . 3 se prezintd Secretarului Primdriei
Comunei Savinesti , care se va ingriji de multiplicarea gi difuzarea acestuia cdtre Consilieri , o
dati cu Ordinea de zi .
Art ,23, Votul in Comisii de specialitate este , de reguld , deschis . in anumite situatii
Comisia de specialitate poate hotdrA ca votul sd fie secret , stabilind de la caz la caz gi
modalitatea de exprimare a acestuia
Lrt .24. Lucr[rile gedin]elor Comisiei de specialitate se consemneaza , prin grija
Secretarului acesteia , intr - un Proces - Verbal . Dupd incheierea gedinfei Procesul - Verbal va fi
semnat de cdtre Pregedintele gi Secretarul Comisiei de specialitate
Pregedintele poate incuviin!a ca Procesele - Verbale ale gedinjelor sd fie consultate de alte
persoane interesate care nu au participat la gedin![, cu excepfia Proceselor - Verbale
intocmite in $edintele ale caror lucrlri s - au desfEgurat cu ugile inchise .
Art .25. Daci in urnra dezbaterilor din gedin!5 Consiliului Local se impun modificdri de
fond in con(inutul Proiectului de hotdr6re , Pre$edintele de qedinld poate hotdrA retrimiterea
Proiectului de hotirAre pentru recxamihare de cdtre Comisiei sau compadimentul de specialitate
care a intocmit Avizul ,respectiv Raporlul .
.

SECTIUNEA a 4-a

Alte dispozi{ii
1..rt .26. Dupd preluarea conducerii

lucririlor Consiliului Local de cdtre Pregedintele de
gedinld se trece la ceremonia de depunere a jurimintului de cdtre Primar, dacd procedura de

validare amandatului acestuia a fost finalizatd . In acest scop Judecdtorul sau alta persoand
desemnte de Pregedintele Judecdtoriei prezintd in fala Consiliului Local .
Dupi prezentarea Hotdrdrii de validare , Primarul va depune Jurimdntul
prevazut la Art . 8 AIin . 1 , folosindu - se procedura stabilit[ in acelaqi text .
Lrt .27 . Dupd depunerea jurlmAntului Primarul intrd in exercitiul de drept al mandatului .
Primarul va ocupa in sald de gedin{e un loc distinct .Dac[ la lucrarile Consiliului Local participa
Prefectul , Pregedintele Consiliului Judelean sau reprezentanlii acestora, aceqtia vor ocupa un loc

distinct .
Art . 28 . Primarul participd la gedin{ele Consiliului Local 9i are dreptul sdigi exprime
punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe Ordinea de zi . Punctul de vedere al
Primarului se consemneazi, in mod obligatoriu , in Procesul - Verbal de qedin!6 .
Art. 29. Secretarul Comunei Savinesti participd in mod obligatoriu la qedinlele Consiliului
Local . Secretarului ii revin urmatoarele atribu{ii ptincipale privitoare la gedinlele Consiliului

Local:
) asigur6 indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local ,1a cererea Primarului sau
a cel pulin unei treimi din numdrul Consilierilor in funclie ;
b ) asigurd efectuarea lucrarilor de secretariat ;
c ) efectueazi apelul nominal 9i line evidenla participdrii Ia gedin{e a Consilierilor ;
d ) numard voturile gi consemneazd rezultatul votdrii , pe care il prezintd Pregedintelui de gedin{d
e ) informeazd pe Pregedintele de qedinld cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecdrei
Hot[rAri a Consiliului Local ;
f) asiguri intocmirea stenogramei sau a Procesului - verbal , pune la dispozilie consilierilor
inaintea fiecdrei gedinle Procesul - Verbal ,respectiv stenograma dactilografiatd a qedinlei
anterioare , asupra conlinutului cirora soliciti acordul Consiliului Local ;
g ) asigurb intocmirea dosarelor de gedinld, legarea , numerotarea paginilor , semnarea gi

a

stampilarea acestora ;
h ) urmere$te c[ la deliberare qi adoptarea unor Hotlrdri ale Consiliului Local sd nu ia parte
Consilierii care se incadreazd in dispoziJiile Ar1 . 46 Alin . I din Legea Administra{iei Publice
Locale Nr .215 / 2OO1 . il informeaz[ pe Preqedintele de gedin!5 cu privire [a asemenea situalii 9i
face cunoscute sancliunile previzute de lege in asemenea cazuri ;
i ) prezinti in fala Consiliului Local punctul sdu de vedere cu privire la
legalitatea unor Proiecte de hotdrAri sau a altor mdsuri supuse deliberarii Consiliului ; dacd este
cazul , refuzd sd contrasemneze Hotirdrile pe care Ie considerd ilegale ;

j ) contrasemneaz[, in condiliile legiiSi ale prezentului

Regulament ,HotdrArile Consiliului

Local pe care le considerl legale ;
k ) poate propune Primarului inscrierea unor probleme in proiectul Ordinii de zi a gedinlelor
ordinare ale Consiliului Local ;
I ) acord[ membrilor consiliului Local asistenll gi sprijin de specialitate in desfagurarea
activitAlii , inclusiv la redactarea Proiectelor de hot[rdri sau la definitivarea celor discutate 9i
aprobate de Consiliul Local . Asemenea obligajii revin qi aparatului propriu al Consiliului Local

.

SecretarLrl indepline;te orice alte atribuJii stabilite de lege , de Regulamentul de
organizare gi funclionare a Consiliului Local sau insdrcinili date de Consiliul Local privitoare la
bund organizare gi desfigurare a;iedinlelor Consiliului Local .

CAPITOLUL UI
Functionarea Consiliului Local
SECTIUNBA 1
Desfiqurarea $edintelor
Art . 30 . Ordinea de zi a qedinlclor Consiliului Local cuprinde Proiecte

de hotirAri

,

Rapoarte ale Comisiilor de specialitate , Rapoarte sau infonriri ale conducdtorilor unitdfilor
subordonate sau care se afla sub autoritatea Consiliului Local , tirnpul acordat declaraliilor
politice , intreblrilor, interpellrilor' . peliliilor $i altor probleme care se supun dezbaterii
Consiliului Local . Ordinea de zi este inscrisd in cuprinsul invitaliei de gedin!5 transmise
Consilierilor gi se aduce la cunogtinla locuilorilor prin mass - media
sau prin orice alt mijloc de publicitate .Ploiectul Ordinii de zi se intocme$te la propunerea
Primarului , Consilierilor ,Secretarului , Comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetalenilor .
Proiectul Ordinii de zi se supune aprobdrii Consiliului Local .
Proiectele de hotirdri qi celelalte probleme asupra cirora urmeazi sI se delibereze se inscriu pe
Ordinea de zi numai dacd sunt insolite de Avizul Comisiilor de specialitale cdrora le -au fost
transmise in acest scop gi de Raportul compaftimentului de resorl din cadrul aparatului propriu al
Consiliului Local . Raportul compartimentului de resort se intocmegte gi se depune la Secretarul
Comunei Savinesti , inainte de intocmirea avizului de cdlre Comisia de specialitate , spre a putea
fi avut in vedere de cetre aceastd Comisie .

Art

. 31 . Consilierii sunt obliga{i sd fie prezenli la Iucrdrile Consiliului Local 9i
inregistreze prezenla in evidenla Jinuti de Secretar .
Consilierul care nu poate lua pa(e la gedinla este obligat si aduci la cunogtinfd
aceastd situa{ie Preqedintelui de gedinli sau Secretarului Comunei Savinesti. .

si iqi

Art ,32.

Dacd in unilatea administrativ - teritoriale existl delegali sEtegti , acegtia vor
in
fi invitali mod obligatoriu la gedinlele Consiliului Local in care se discutd aspecte ce
intereseazl satul respecliv . Delegatul sAtesc va fi ascultat asupra problemei discutate gi va
participa la vot, votul sdu av6nd caracter consultativ .
Art . 33 . Dezbaterea problemelor se face, de reguld , in ordinea in care acestea sunt
inscrise pe Ordinea de zi aprobati . Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scuft a Proiectului de
hotdr6re sau a problemei inscrise pe Ordinea de zi ! pe care o face iniliatorul . Apoi se dd
cuvAntul Pregedintelui Comisiei de specialitate gi , daci este cazul , $efului compartimentului
care a intocmit Raportul .Dupi efectuarea prezentdrilor prevazute la Alin . 1 se trece la dezbateri
.Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii Ia cuvAnt.
Pregediutele de gedin!5 are dreptul sd limiteze durata ludrilor de cuvdnt, ?n funclie de obiectul
dezbaterii

in acest scop el poate propune Consiliului Local spre aprobare timpul ce va fi afectat, alocat ,
fiecdrui vorbitor , precum qi limpul total de dezbatere a Proiectului de hotdrAre . Consilierul este
obligat ca in cuvdntul seu sa se refere exclusiv la problema care formeaz6 obiectul dezbaterii .
Pregedintele de gedinld va urmeri ca prezenia la dezbateri sd se fac[ din partea tuturor grupurilor
de Consilieri . In cazul unor probleme deosebite se va aloca, acorda , un anumit timp fiecirui
grup de Consilieri , in funclie de mdrimea acestuia .

9

Art . 34 . Pregedintele de gedinli va permite oricAnd unui Consilier s[ rispur.rdd intr - o
problerrl de ordin personal sau atunci cind a fost norninalizat de un alt vorbitor .
Prevederile Alin . 1 se aplicd gi in cazul in care se cere cuvdntul in probleme
privitoare la Regulament .
Art . 35 . Pregedintele de qedin{d sau reprezentantul oricdrui grup de Consilieri
poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discujia Consiliului Local .
Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului . Disculiile vor fi sistate dacd propunerea
a fost acceptate de majoritatea Consilierilor .
Art . 36 . Este interzisi proferarea de insulte sau calomnii de c[1re Consilierii prezenti la
$edin1[ , precum 9i dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sald .
Art .37 . in cazul in care desfdgurarea lucrarilor este perturbatd, Pre$edintele de gedinli
poate intrerupe dezbaterile . El poate aplica sancliunile stabilite de Statutul alegilor locali in
competenla sa ori poate propune Consiliului Local aplicarea de sancliuni corespunzdtoare .
Art . 38 . Asupra Proiectelor de hotlrdri au loc dezbateri generale gi pe articole,Consilierii
putAnd formula amendamente de fond sau de redactare . Amendamentele formulate se supun
votului Consiliului Local in ordinea formullrii lor . Daci
a adoptat un amendament, celelElte
se socotesc respinse IEri a se mai supune votului .

s

SECTIUNEA a2-a
Elaborarea Proiectelor de hotir6ri
Art . 39 . Dreptul la initiativd pentru Proiectele de hotdrAri ate Consiliului

Local aparline

Primarului qi Consilierilor .
Proiectele de hotdrAri vor fi insolite de o expunere de motive gi vor fi redactate in conformitate
cu normele de tehnica legislativi . in acest scop Secretarul Primlriei Comunei Savinesti gi
personalul de specialitate din aparatul propriu al Consiliului vor acorda sprijin gi asistenla
tehnicd de specialitate .

Art

. 40 . Proiectele de hotlrdri se inscriu pe Ordinea de zi a qedinlelor prin menlionarea
titlului si a ini!iatorului .
Proiectele de hotlriri se aduc la cunoqtinli Consilierilor de indatd, cu indicarea
Comisiilor de specialitate cdrora le - au fost trimise spre Avizare gi cu invitajia de a formula
depune amendamente .
Operaliunile prevdzute la
Savinesti .

Alin .2

se realizeazd prin

gi

grija Secretarului Primiriei Comunei

Art

. 41 . Proiectele de hotdr6ri gi celelalte materiale se transmit spre dezbatere gi avizare
Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local , precum gi compartimentelor de resort ale
aparatului propriu al Consiliului Local , in vederea intocmirii Raportului . Nominalizarea
Comisiilor gi compartimentelor clrora li se trimit materiale spre analiza se face de cdtre Primar
impreunb cu Secretarul Primdriei Comunei Savinesti .
O datd cu transmiterea proiectelor se Va preciza gi data de depunere a Raportului
gi a Avizului , avdndu - se grija ca Raportul si poatd fi trimis $i Comisiei de specialitate inainte
de intocmirea de cdtre aceasta a Avizului .
Iniliatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta ,
in orice moment , la suslinerea lor .
Art . 42. Dupi examinarea proiectului sau propunerii Comisia de specialitate a Consiliului
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Ini(iatorul proiectului sau al altor propuncri le poate retrage sau poale renunla,
in orice moment, la susJinerea lor.
Art . 42. Dupi cxaminatea proiectului sau propunerii Comisia de specialitate a Consiliului
Local intocmegte un Aviz cu privire la adoptarea sau , dupi caz , respingerea proiectului ori
propunerii examinate . Dac[ se propune adoptarea proiectului , se pot formula amendamcnte .
Avizul se transmite Secretarului Primiriei Comunei Savinesti , care va dispune
misurile corespunzatoare difuzirii lui cdtre Primar qi citre Consilieri , cel mai tarziu o data cu
invitalia pentru gedinld .
Art . 43 . Proiectele de hotdrAri qi celelalte propuneri , insolite de Avizul Comisiei de
specialitate gi de Raportul compartimentu lui de resort din aparatul propriu al Consiliului Local
se inscriu pe Ordinea de zi qi se supun dezbaterii gi votului Consiliului Local in prima gedinld
ordinar6 a acestuia

,

.

SECTUINEA a 3-a
Procedura de vot
Art . 44. Votul Consilierilor

este individual qi poate

fi deschis

sau secret

.

Votul deschis se exprimd public prin ridicarea mAinii sau prin apel nominal .
Consiliul Local hotdra$te , la propunerea Preqedintelui de qedin!6, ce modalitate
de vot se va folosi , in afari de cazul in care prin lege sau Regulament se stabilegte o anumitd
modalilate.
Art . 45. Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmetor :
Pregedintele explicd obiectul votdrii gi sensul cuvintelor " pentru " qi " contra " .
Secretarul Primlriei Comunei Savinesti va da citire numelui qi prenumelui fiecdrui Consilier, in
ordinea alfabetici . Consilierul nominalizat se ridici in picioare gi pronun!5 cuvantul
" pentru " sau " contra " ,in funclie de opliunea sa .Dupd epuizarea listei votul se repetd prin
citirea din nou a numelui Consilierilor care au lipsit la primul tur .
Art , 46. Pentru exercitarea votului secret se folosesc Buletine de vot .
Redactarea Buletinelor de vot va fi clarl qi precisd , liri echivoc ai ftrn putinjl
de interpretiri diferite . Pentru exprimarea op{iunii se vor folosi , de reguld , cuvintele :
tt Da tt sau ttNu tt.
Buletinele de vo1 se introduc intr - o unri . La numirarea voturilor nu se iau in
calcul Buletinele de vot pe care nu a fost exprimatd opliunea clarl a Consilierului sau au fost
folosite ambele cuvinte prevazute la Alin . 2 .
Art , 47 . HotlrArile gi alte plopuneri se adoptl cu votul rnajoritSlii Consilierilor prezen!i ,
in alari de cazul in care , prin lege sau Regulament , se dispune altfel .
AbJinerile se contabilizeazd la votr.rrile " contra " .
Dacd in sald de gedin!5 nu este intrunit cvorumul legal , Pregedintele de gedinli
amdnd votarea p6nd la intrunirea acestuia .
Art . 48 . Consilierii au dreptul si solicite ca iu Procesul - Verbal sd se conser-nneze expres
modul in care au votat , Secretarul fiind obligat s[ se conformeze .
Art .49. Proiectele de hotirdri sau propunerile respinse de Consiliu Local nu pot fi
readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiagi gedinle .

CAPITOLUL IV

tntreblri, interpellri , peti{ii

gi

1L

precum $i $efilor compartimentelor din aparatul plopriu al Consiliului Local sau ai serviciilor gi
unitdlilor subordonate .Prin intrebare se solicitd informalii cu privire la un fapt necunoscut
Cei intrebali vor rispunde , de regulf, , imediat sau , daci nu este posibil , la urmAloarea qedinld a
Consiliului Local .
Art . 51 . Interpelarea constd intr - o cerere prin care se solicitA explicalii in Iegdturd cu un
lapt cunoscut . Cel interpelat are obligalia de a rispunde in scris , pini la urmdtoarea qedinli a
Consiliului ,sau oral , la proxima qedinll , potrivit solicitArii autorului interpeldrii .
Lrt . 52. Consilierii pot solicita informaliile necesare exerciErii mandatului , iar
compartimentul , seruiciul sau unitatea vizatd sunt obligate si i le furnizeze la termenul stabilit .
InformaJiile pot fi cerute gi comunicate in scris sau oral .
.

Art

. 53 . Orice cet5lean are dreptul s[ se adreseze cu petilii Consiliului Local . Acestea
se inscriu intr - un registru special , sunt analizate gi solulionate potrivit reglementarilor legale in
vigoare .Semestrial Consiliul analizeaza modul de solulionare a petiliilor .

CAPITOLUL V
Dispozi{ii privind exercitarea mandatului de Consilier
SECTIUNEA 1
Drepturile qi obliga{iile consilierilor locali
Art . 54 . Pentru participarea la qedinlele Consiliului Local qi ale Comisiilor

de

specialitate Consilierul primeqte o indemnizalie de gedinlIin cuantumul $i in condiliile stabilite
de lege .
Art . 55 . Orice schimbare surveniti in activitatea Consilierului , in timpul exercitirii
mandatului , se aduc la cunogtinJi Consiliului Local al Comunei Savinesti , in cel mult l0 ( zece
) zile de la data producerii acestora .
Art . 56 . Pafticiparea Consilierilor la gedinlele Consiliului Local qi ale Comisiilor de
specialitate este obligatorie .
Consilierul nu poate lipsi , absenta, de la gedinlele Consiliului Local sau ale
Comisiilor de specialitate din care face parte , decAt in cazul in care a oblinut aprobarea
Preqedintelui de gedin{I, respectiv a Preqedintelui Comisiei , dacd are motive temeinice .
Art . 57 . Consilierul Local care absenteazh nemotivat la dou5 qedinle consecutive va fi
sanclionat, potrivit prevederilor Legii Nr .393 12004 privind Statutului alegilor locali .
Art . 58 . Consilierul local poate demisiona anunldnd in scris Consiliul Local al Comunei
Savinesti, JudeJul Neamt . Solulionarea cererii se va face in condiliile gi cu procedura stabilite
potrivit prevederilor Legii Nr .393 12004 privind Statutului alegilor locali .
Art . 59 . Drepturile gi indatoririle Consilierul local sunt stabilite potrivit prevederilor
Legii Nr .215 / 2001privind Administralia Public[ Local5 9i a prevederilor Legii Nr . 393 I 2004
privind Statutului alegilor Iocali .

CAPITOLUL VI
Aparatul permanent al Consiliului Local
Art . 60 . Pentru buni organizare a lucrlrilor Consiliului Local , precum gi
pentru solulionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate
permanent[ ,

1,2

pe care va h incadrat , prin

Hotlrire

, persoana care are studii superioare , de reguld

juridice

sau

administrative.
Func{iile pe care va fi incadratd persoana prevazute la Alin . I se stabilegte
prin Hotarare a Consiliului Local , iar seleclionarea acestei persoane se face pe baza de
concurs sau examen organizat in condiJiile legii . Comisia de concurs se stabileqte de Consiliul
T,ocal

.

Art

. 61 . Salarizarea persoanei prevezute la Art . 64 se face potrivit prevederilor Legii
Nr . 284 / 201 0 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, iar
cheltuielile aferente se suportl din bugetul local .
Art . 62. Apirarea intereselor Consiliului Local in fala instanlelor dejudecati se face
de persoana angaj ati , potrivit Aft . 64 , dacd acesta are pregltirea profesionald corespunzatoare ,
sau de un apdrltor ales , in mlsura in care asisten{a juridici nu poate fi asiguratd altfel .
cheltuielile se suporlf, din bugetul local .in situaliile prevezute la Alin . 1 imputernicirea se
semneaz[ de Pregedintele de gedinld.
Art . 63 . Postul prevazut la At .64 nu se include in numirul maxim de posturi rezultate
din aplicarea Ordonanfei Guvernului Rom6niei Nr . 80 / 2001 privind stabilirea unor normative
de cheltuieli pentru autorit[]ile administraliei publice 9i institu!iile publice, cu modificdrile qi
complet[rile ulterioare .Persona angajatl potrivit Art . 64 nu i se aplica prevederile Legii Nr .
188 /1999 privind Statutul Funclionarilor Publici , rerepublicati cu modificdrile 9i completlrile
ulterioare, acesta urmAnd a - gi desfEgura activitatea pe bazl de Contract de munc[ .
Persoana incadratd pe postul creat potrivit Art . 64 , ca personal contractrual ,
igi desfEgoari activitatea sub coordonarea $i este subordonat Secretarului Comunei Savinesti ,
colaboreazl cu acesta la pregatirea qedinlelor Consiliului Local , asigurarea documentarii $i
informdrii Consilierilor, intocmirea qi difi:zarea cdlre aceqtia a dosarelor de gedin![ qi a oriciror
alte materiale

.

CAPITOLUL VII
Dispozi{ii finale
Art . 64 . incdlcarea de cltre Consilieri Locali a obligaliilol

ce le revin in exercitarea
potrivit
prevederilor
Legii Nr .393 / 2004
gi
se
sanclioneazi
abatere
constituie
mandatului
privind Statutului aleqilor locali .
Art . 65 . Anexele Nr . I gi 2 fac parte integranti din prezentul Regulament de organizare
gi funclionare a Consiliului Local al Comunei Savinesti, judelul Neam!. .

