
Anexa la Proiectul de hotarire nr. !! nOZt

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI COTOFENII DIN FATA, JUDETUL DOLJ

CAPITOLUL I Dispozi{ii generate

ART. 1 Obiectul de reglementare
(l) Prezentul regulament de organizare gi funcfionare a Consiliului Local al Comunei Co{ofenii din

Fa!6, judeful Dolj are ca obiect stabilirea condiliilor de exercitare a mandatului de cdtre consilierii
locali, a drepturilor, obligaliilor qi rdspunderilor ce le revin inbazamandatului incredin{at.

(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret gi liber exprimat de cdtre cetdfenii
cu drept de vot ai Comunei Co{ofenii din Fa{6, judelul Dolj, potrivit legii pentru alegerea autorit6lilor
administrafiei publice locale.

(3) Participarea consilierilor locali la activitatea consiliului local are caracter public qi legitim, fiind
in acord cu interesele generale ale locuitorilor Comunei Co(ofenii din Fa!d, judeful Dolj.

+RT.2 Definilii generale
In sensul prezentului regulament de organizare qi funcfionare, termenii qi expresiile de maijos au

urm[toarel e semnifi caf ii :

a) aleqii locali - primarul, viceprimarul, consilierii locali ai Comunei Colofenii din Fa!d, judelul
Dolj;

b) aparatul de specialitate al primarului - totalitatea compartimentelor funclionale, fdr6 personalitate
juridicd, de la nivelul unitatrii administrativ-teritoriale, precum qi secretarul general al unititrii
administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia,
viceprimarul, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;

c) asociafiile de dezvoltare intercomunitarb - structurile de cooperare cu personalitate juridicd, de
drept privat gi de utilitate public6, infiin{ate, in condiliile legii, de Comuna 

-Colofenii 
din Fa1a, judelul

Dolj pentru realizarcain comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentiu
fumizareain comun a unor servicii publice;

d) autoritatea deliberativd - Consiliul Local al Comunei Co{ofenii din Fafd, judelul Dolj;
e) autoritatea executiv[ - primarul comunei colofenii din Fafi, judelul Dolj;
f) colectivitatea locald - totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul in Comuna Colofenii din FaJd,

judefulDolj;
g) cvorumul - numdrul minim de membri prevdzut de lege pentru intrunirea valabild a consiliului

local:
h) hot[rdre - act administrativ adoptat de Consiliul Local al Comunei Co]ofenii din Fa!d, jude{ul

Dolj;
i) majoritatea - numdrul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ colegial pentru

adoptarea unui act administrativ, stabilit ?n condiliile legii;
j) majoritatea absolutd - primul numdr natural strict mai mare decdt jumdtate din totalul membrilor

in funcfie ai consiliului local; calculul majoritdlii absolute se realizeazi potrivit anexei nr. I I la
prezentul regulament;

k) majoritatea calificatd - primul numdr natural care este mai mare decdt valoarea numeric d, rezultatl
?n urma aplicdrii fracfiei/procentului stabilite/stabilit prin lege sau regulament la totalul membrilor
consiliului local stabilit in condiliile legii; calculul majoritdlii absolute se realizeazii potrivit anexei nr.
l1 la prezentul regulament.

_ l) majoritatea simpld - primul numdr natural mai mare decdt jumdtate din totalul membrilor prezen\i
la o gedinfd a consiliului local, cu condilia indeplinirii cvorumului;

m) organigrama - structurd unitar6, redatd sub forma unei diagrame logice, prin care se
sistematizeazd 9i se concentreazd modul de organizare a tuturor resurselor u*ine de la nivelul unei



auturltall sau rnstrlulll puDlloe, (Jup'd ca'L, reuanu songmaus qetalllle L:u pnvtrg ra raporlurllc lefarnlce
de subordonare/ supraordonare, precum gi raporturile de colaborare;

n) primdria Comunei Co{ofenii din Fa{d, judeful Dolj - structurd func{ionald frri personalitate
juridicd gi fbrd capacitate procesuald, cu activitate permanentd, carc duce la indeplinire hotdrdrile
autoritdtii deliberative gi dispoziliile autoritdlii executive, solu{iondnd problemele curente ale
colectivitdlii locale, constituitd din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului
sau persoanele incadrate la cabinetul primarului gi aparatul de specialitate al primarului;

o) secretarul general - secretarul general al Comunei Colofenii din Fa!6, judelul Dolj.

CAPITOLUL U Constituirea consiliului local

ART.3 iliului local din F
(1) Consiliul Local al

consilieri locali.
Comunei Cofofenii din Fa!d, judelul Dolj are, conform legii, un numdr de 11

(2) Sediul Consiliului Local al Comunei Colofenii din Fa!d, judelul Dolj este la adresa :comuna
Colofenii din Fald ,satul Colofenii din Fa!6,Str. Colofenilor, nr. 442,judelul Dolj, cod po;ral 207013.

ART. 4 Constituirea consiliului local
(l) Consiliul local al Comunei Colofenii din Fa!6, Judelul Dolj se constituie in cel mult 60 de zile de

la data desfEgurdrii alegerilor autoritiiilor administrafiei publice locale. Anterior constituirii consiliului
local, mandatele consilierilor locali declarafi aleqi sunt validate in condiliile prevazute la art. I l4 din

deu inr.57l20l9 orivi administrativ, cu modific6rile ti
compl etdri le u lterioare.

(2) Dupa validarea mandatelor de consilier local este organizatd"o gedinld privind ceremonia de
constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurdmdntul.

ART.5 Validarea
(1) Procedura de validare a consilierilor locali declarali aleqi sau, dupd. caz,a supleanfilor in cadrul

procedurii de constituire a consiliului local se rcalizeazd potrivit prevederilo r art. 114-tt7, respectiv
art. 119. 121 din Ordonanta de ursentd a Guvernului nr. 5712019, cu modificdrile gi completarile
ulterioare.

(2) Consilierii locali validafi depun jur[mdntul in cadrul qedinlelor de constituire a consiliului local
sau in cadrul gedinfelor consiliului local, dupd caz.

ART. 6
(l) Consiliul local este legal constituit dacd numdrul consilierilor locali care au O.pur;uiantant,rf i"

condrfllle art. I l6 alin. (5)-(7) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 5712019, cu modific6rile g
completdrile ulterioare, este mai mare decdt primul numdr natural strict mai mare decdt iumdtate din

condiliile 019, cu modificdrile gi

numdrul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din Ordonanta de urgentd a Guvernului
nr.5712019, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

(2) Data constituirii consiliului local este consideratd data desfrgurdrii primei gedintre privind
ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dipd caz.'

(3) in termen de 3 zile de la dataconstituirii ionsiliului local, in conditriile alin. (2),prefectul emite
un ordin privind constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituire a consiliului local, care se
comunicd secretarului general gi se aduce la cunogtinfd publicd.

(a) in situa{ia in care consiliul local nu este legal constituit in condigiile alin. (l), in termen de 3 zile
de la implinirea termenului prevdzut la art. I l6 alin. (6) din Ordonanta de urgenia a Guvernului nr.
5712019, cu modificdrile gi completirile ulterioare, prefectulemite un o.Ain pri,rinO constatarea
neindeplinirii condi{iilor legale de constituire a consiliului local, in care se men{ioneaz6 motivele
neconstituirii acestuia.

(5) Ordinul prefectului prevdzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacdeste cazul, gi situaliile
in care este necesard validarea mandatelor supleanlilor. Ordinul prefectului care cuprinde situaliile in
care este necesard validarea mandatelor supleanlilor se comunicd judec[toriei in a cdrei razdteritoriald
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se arla olroumsorlplla €lcotorala pcnru Qare au avur 100 alegefl, paruuelor polluoe $l organlzallilor
cetdlenilor apa(indnd minoritdlilor naJionale care au propus candidafi gi secretarului general.

ART. 7 Orqanizarea alegerilor partiale
(1) In situalia in care consiliul local nu a fost constituit in condiliile art. 6, sunt organi zate alegeri

parliale de completare in condiliile legii privind alegerea autoritdtilor administrafiei publice locale
pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. I l6 alin. (10) din Ordonanta de
ureenld a Guvernului nr. 5712019, cu modific[rile gi completdrile ulterioare.

(2) Alegerile prevdzute la alin. (1) se organizeazl in termen de 90 de zile de la emiterea ordinului
prefectului prevdzut la art.6 alin. (4), in condiliile legii privind alegerea autoritatilor administrafiei
publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de cbtre Guvern, la propunerea
autoritdtilor cu atribulii in organizarea alegerilor locale pebaza solicitdrii prefectului.

ART.8 V lor suoleanti ndatului
(1) in caz de vacan{d a mandatelot O" ronsitioi to*ti, p" O.r*ta mandatului consiliului local,

mandatele supleanfilor sunt validate in termen de 10 zile de la data incetdrii mandatului consilierului
local, in condiliile art. 55, de cdtre judecdtoria ?n a cdrei razd,teitoriald se afld circumscripJia
electorald pentru care au avut loc alegeri in procedurd necontencioasd, prin incheiere pronunlata in
camera de consiliu, frrd a fi aplicabild procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor
supleantilor se rcalizeazd cu respectarea prevederilor afi. 114 alin. (.2\ gi art. 121 alin. (l ) lit. d), alin.
(!) 9i (3) din Ordonanta de urgentd a Guvemului nr. 5712019, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare. Supleantii au obligafia transmiterii cdtre secretarul general a documentelor doveditoare
previzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanla de urgentd a Guvemului nr. 5712019, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, cu cel putin 5 zile inainte de implinirea termenului de I O zile.
Dispozifiile art. 114 alin. (4)-(7) din Ordonan , cu modificdrile gi
completdrile ulterioare, se aplicd in mod corespunzdtor.

(2) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune
jurdmdntul in fa[a consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care seuetarul general l-a
informat cu privire la validarea mandatului sbu.

(3) Consilierul local declarat ales al cdrui mandat a fost invalidat de judecdtoria competentd, in
primi instan{6, dar care a fost validat prin hotdrdrea tribunalului, depune jurdmdntul in fala consiliului
local, in termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicatd hotdrirea tribunalului.

(4) Consiliul local se convoacd in condiliile art.22 alin. (l) pentru respectarea termenului prevdzut
la alin. (2) sau (3), dupd caz.

(5) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat in condiliile alin. (2) sau (3) care nu depune
jurdmdntul in termenul de l5 zile ori care refuzd sd depund jurdm6ntul este considerat demijionat de
drept, cu excepfia cazului ?n care se afld in una dintre situa{iile prevdzute la art. I l6 alin. (8) din
Ordgn^anta de urgentd a Guvernului nr. 5712019, cu modificdrile gi completlrile ulterioare.

(6) In cazul in care consilierul local al cdrui mandat a fost validat in condiliile alin. (2) sau (3) se
afl6, pe perioada celor l5 zile prevdzute de aceste alineate, in una dintre situ;tiile prevdzute la art. I 16
alin. (8) din Ordonanla de ureentd a Guvernului nr. 5712019, cu modificdrile gi completdril. ,lterioure,
termenul pentru depunerea jurdmdntului se prelungegte pdnd la incetarea acestei situatrii.

CAPITOLUL.III
0rganizarea consiliului local

SECTIUNEA 1

Pregedintele de gedin{i

ART. 9 Presedintele de sedintd
(l) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sdi, in termen de 30 de

zile un preqedinte de gedin[6, pe o perioadd de 3 luni, care conduce gedinfele consiliului gi semneazd
hotdrdrile adoptate de acesta. Preqedintele de gedin!6 se alege prin vot deschis cu majoritate simpld,



prcvaLuta ra art. J llt. ee, urn \Jruonanla ue urgcnla a \ruvsrnulut nr. J//zuly, uu mouliluante $t
completdrile ulterioare.

(2) Alegerea pregedintelui de gedintd se va realiza, de reguld, in qedinla privind ceremonia de
constituire a consiliului local, dupd declararea ca legal constituit a consiliului.

(3) Durata mandatului pregedintelui de gedinld este de 3 luni.
(4) Consilierul local ales in condiliile alin. (l) poate fi schimbat din func{ie, la iniliativa a cel pulin

unei treimi din numdrul consilierilor locali in funcfie, prin hot[rdre adoptat[ cu majoritate absolutd.
(5) in cazulincare pregedintele de gedin{d lipsegte, la propunerea consilierilor locali, din r6ndul

acestora este ales un alt pregedinte de gedinfd, prin hot6rdre adoptatd cu majoritate simpl6, care
conduce gedinfa respectivS. Acesta exercitd pentru aceastd gedinfd atribufiile prevdzute de lege pentru
pregedintele de gedin{6.

ART. 10 Atributiile pre$edintelui de $edintd
Pregedintele de gedintd exercit[ urm[toarele atribu{ii principale:
a) conduce gedinfele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrdri gi anun!6 rezultatul votdrii, cu precizarea

voturilor pentru, a voturilor impotrivd gi a ablinerilor numdrate gi eviden{iate de secretarul general in
procesul-verbal al gedinlei;

c) semneazl procesul-verbal al $edintei;
d) asigurd menfinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare gi funclionare a consiliului

local;
e) supune votului consilierilor locali orice problemd care intrd in competen{a de solulionare a

consiliului local;
f) aplicd, dacd este cazul, sanctiunile prevdzute la art. 80 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea

unor asemenea sanc(iuni, dupd caz;
g) semneazd procesul-verbal de numerotare qi sigilare a documentelor care au fost dezbdtute in

qedin{d;

h) indeplinegte alte atribufii prevdzute de lege, de regulamentul de organizarc qi funclionare a
consiliului local sau alte insdrcindri date de cdtre consiliul local.

SECTIUNEA a 2-a
Viceprimarul Comunei Co{ofenii din Fafi, jude{ul Dolj

ART. 1I
judetulDolj

(1) Viceprimarul Comunei Co{ofenii din Fa{d, judeful Dolj este subordonat primarului qi, in
situaliile prevdzute de lege, inlocuitorul de drept al acestuia, situafie in care exercitE, ?n numele
primarului, atribufiile ce ii revin acestuia. Primarul Comunei Colofenii din Fafd, judelul Dolj poate
delega o parte din atribu{iile sale viceprimarului.

(2) Viceprimarul Comunei Cofofenii din Fa!d, judeful Dolj este ales, prin vot secret, cu majoritate
absolutd, din rdndul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

(3) Exercitarea votului se face pebazd de buletine de vot. Alegerea viceprimarului Comunei
Colofenii din Fa!d, judeful Dolj sercalizeazd prin hotdrdre a consiliului local.

(4) Eliberarea din funclie a viceprimarului Comunei Colofenii din Fa!d, judeful Dolj se poate face
de consiliul local, prin hotdrAre adoptat[, prin vot secret, cu majoritatea a dou[ treimi din numdrul
consilierilor in functie, la propunerea temeinic motivatd a primarului, sau a unei treimi din numdrul
consilierilor locali in funclie. Eliberarea din funclie a viceprimarului nu se poate face ?n ultimele 6 luni
ale mandatului consiliului local.

(5) La deliberarea qi adoptarea hot[rdrilor care privesc alegerea sau eliberarea din func]ie a
viceprimarului particip[ gi voteaz[ consilierul local care candideazd,la func(ia de viceprimar, respectiv
viceprimarul in func{ie a cdrui schimbare se propune.

(6) Pe durata exercitdrii mandatului, viceprimarul igi pdstreazd statutul de consilier local, fErd a
beneficia de indemniza\ia aferentd acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitdtile specifice
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runollgl oe vlggprlmar prevaL|.ltc ue gartga r uuul I v (rln Lggca nr. roI/zuuJ prlvmo unele rnasurl

pentru asigurarea transparenfei in exercitarea demnitdlilor publice, a funcliilor publice gi in mediul de

afaceri, prevenirea qi sanclionarea corupfiei, cu modificbrile gi completdrile ulterioare.
(7) Durata mandatului viceprimaruluieste egald cu duratamandatului consiliului local. in cazulin

care mandatul consiliului local inceteazd, sau inceteazd calitatea de consilier local, inainte de expirarea

duratei normale de 4 ani,inceteazd de drept gi mandatul viceprimarului, ftrd vreo altd formalitate.
(8) Viceprimarul Comunei Colofenii din Fa!6, judeful Dolj poate infiinla, in limita numdrului

maxim de posturi aprobate, cabinetul viceprimarului, in condiliile prevdzute de partea a VI-a titlul III
capitolul II din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 5712019, cu modificdrile gi completdrile

ulterioare.

ART. 12

din Faln" iudetul Dolj
(ii i" iaz d,e vacanlda funcliei de primar, in cazde suspendare din funcfie a acestuia, precum gi in

situaliile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuliile ce ii sunt conferite prin Ordonanta de

ureentd a Guvernului nr. 5712019, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, sunt exercitate de drept de

viceprimarul Comunei Cofofenii din Fa!d, judelul Dolj ,cu respectarea drepturilor qi obligafiilor
corespunz[toare funcJiei. Pe perioada exercitdrii de drept a atribufiilor de primar, viceprimarul igi
pistreazd dreptul de vot in cadrul consiliului local gi primeqte o indemnizafie lunard unici egal6 cu cea

a funcliei de primar.
(2) in situaliaprevdzutd la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hot[r6re, din rAndul membrilor

sdi, un consilier local care indeplinegte temporar atribuliile viceprimarului Comunei Colofenii din
Faf6, judelul Dolj , cu respectarea drepturilor gi obligatriilor corespunzdtoare funcliei. Pe perioada

exercit[rii funcfiei de viceprimar, consilierul local beneficiazd de o unicd indemniza{ie lunard egald cu

cea a funcliei de viceprimar.
(3) Consiliul local poate hotdri retragerea delegdrii consilierului local care indeplinegte temporar

atribuliile viceprimarului desemnat in condiliile alin. (2) inainte de incetarea situaliilor prevdzute la

alin. (l).
(a) in situalia in care sunt suspendali din funcfie, in acelagi timp, at6t primarul, cdt gi viceprimarul,

precum gi in situaliile de imposibilitate de exercitare de cdtre acegtia a mandatului, consiliul local
deleagd un consilier local care indeplineqte atdt atribu{iile primarului, cdt gi pe cele ale viceprimarului,
pdnd la incetarea situaliei respective, cu respectarea drepturilor gi obliga[iilor corespunzdtoare funcfiei
de primar. Pe perioada exercitlrii atribuliilor de primar, precum gi de viceprimar, consilierul local
beneficiazd" de o unicd indemniza{ie lunari egalS cu cea a funcliei de primar.

(5) Dacd devin vacante, in acelagi timp, atdt funclia de primar, c6t gi cea de viceprimar, consiliul
local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (l) gi (2) aplicdndu-se pdnd la alegerea unui nou
primar.

SECTIUNEA 3-a Comisiile de specialitateo comisiile mixte qi comisiile speciale

ART. 13 Oreanizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local al Comunei Cotofenii din
Fat6. igdeful Doli

(l) In termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local al Comunei Cofofenii din Faf6, judelul
Dolj, consiliul local igi organizeazd comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

(2) Consiliul Local al Comunei Colofenii din Fa!d, Judelul Dolj are 3 comisii de specialitate:
a) Comisia de specialitate invdldmdnt, sdndtate gi familie, activitdli social-culturale, culte, muncd gi

proteclie socialS, proteclie copii are 3 membri;
b) Comisia de specialitate economico - financiar[,amenajarea teritoriului qi urbanism, agriculturi

are 5 membri;
c) Comisia de specialitate juridicS gi de disciplind, protecfia mediului gi turism are 3 membri;
(3) Comisia de specialitate invatdm6nt, sdnitate gi familie, activitAli social-culturale, culte, muncd

gi protecfie social6, protecfie copii avizeazd proiectele de hotdrdri/realizeazd rapoarte pentru
urmdtoarele domenii: 
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a) lnvalamanl,
b) Sdndtate,
c) Familie
d) ActivitAti Social Culturale
e) Culte

0 Munc6 gi Proteclie Sociald
g) Protec{ie Copii
h) Tineret si activitdli sportive

(4) Comisia de specialitate economico - financiarS,amenajarea teritoriului ;i urbanism, agriculturd

avizeazdproiectele de hotdr6ri/realizeazdrapoarte pentru urm[toarele domenii:

a) Agriculturd,
b) Activitdli Economico-Financiare,
c) AmenajareaTeritoriului,
d) Urbanism.

(5) Comisia de specialitate juridicd gi de disciplin[, proteclia mediului gi turism avizeazd proiectele

de hotdrdri/ realizeazd rapoarte pentru urm dtoare I e domen i i :

a) Juridic,
b) Disicplina,
c) Protec{ia Mediului,
d) Turism
e) Administrarea serviciilorpublice furnizate

0 Ordine publicd
g) Situalii de Urgenld.

ART. 14 Desemnarea membrilor in cadrul comisiilor de specialitate

(1) Numdrul locurilor care revine fiecdrui grup de consilieri locali sau consilierilor locali

independenti in fiecare comisie de specialitate se stabilegte de cdtre consiliul local al Comunei

Colofenii din Fa!6, judeful Dolj , in funclie de ponderea acestora in cadrul autoritAtii deliberative, cu

respectarea configurafiei politice de la ultimele alegeri locale.
(2) Nominalizareamembrilor fiecdrei comisii se face de fiecare grup de consilieri locali, iar a

consilierilor independenli de cdtre consiliul local. in acest sens, in vederea realizdrii proiectului de

hotdrdre a consiliului local, liderii grupurilor politice din consiliul local al Comunei Colofenii din Fa!d,

judegul Dolj convin, prin consens, asupra componenlei fiecdrei comisii de specialitate, lindnd cont, pe

c6t posibil, de urm[toarele:
a) reflectarea in fiecare comisie de specialitate a configuraliei politice a consiliului local al Comunei

Cofofenii din Faf6, judeful Dolj ;

b) opgiunea consilierului local;
c) pregdtirea profesionald gi domeniul in care consilierul local igi desfbgoard activitatea;
d) echilibrul de gen;

e) echilibrul de reprezentare a localit[1ilor componente ale Comunei Cofofenii din Fa![, judelul Dolj
de cdtre consilieri locali cu domiciliul/regedinla in ce2 sate componente ale comunei.

(3) Operatiunile desftgurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numdrul

membrilor fiecdrei comisii de specialitate, modul de stabilire a locurilor ce revin fiec[rui grup de

consilieri locali sau consilieri locali independen{i, precum gi componenta nominald a acestora se

stabilesc prin hotdr6re a consiliului local. in vederea realizdrii proiectului de hotdrire a consiliului
local, precum qi a instrumentelor de prezentare qi motivare, rezultatul negocierilor politice previzute la

alin. (2) se transmite secretarului general gi primarului.
(4) Pentru desemnarea membrilor comisiilor de specialitate se poate utiliza urmdtorul algoritm, cu

titlu de exemplu, prin cuprinderea consilierilor locali in componenfa comisiilor de specialitate, in

ordinea crescdtoare a numdrului de mandate ob{inute de fiecare grup qi a numdrului comisiei:



Partidul politic, alian{a politic6,
alianfa electorali sau candidatul

independent

Numdrulde
mandate obtinut

Comisia
I

Comisia
il

Cornisia
III

0 I 2 a
J 4

PSD 5 3 2 0

PNL 0 0 J

Pro Romania I 0 0

PMP I 0
I
I 0

PER 0
I

0
Numdrul de consilieri locali ll J 5 a

J

(5) Algoritmul presupune alocarea locurilor, pe rdnd, de la stdnga la dreapta, incepdnd cu comisia
de specialitate care are cele mai puline locuri alocate. Exemplul presupune alocarea fiec[rui consilier
local intr-o singurd comisie de specialitate.

(6) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt cele detaliate in
anexa nr. 1 la prezentul regulament.

(7) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. Numdrul membrilor unei
comisii este intotdeauna impar.

(8) Un consilier local poate face parte dintr-o comisie de specialitate.
(9) Schimbarea pe parcursul mandatului a componentei comisiilor de specialitate se face prin

hotdrdre a consiliului local, pebazd de consens intre consilierii locali, cu respectarea prevederilor alin.
(2).

ART. 15 Atribufiile comisiilor de specialitate
(l) Comisiile de specialitate au urmdtoarele atribulii principale:
a) analizeazd proiectele de hot[rdri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) intocmesc avize asupra proiectelor de hot6rdri gi asupra problemelor analizate, pe care le prezintd

consiliului localal Comunei Cofofenii din Fafd, judeful Dolj ;

c) indeplinesc orice alte atribulii stabilite prin regulamentul de organizare gi funclionare a
consiliului local sau ?nsdrcindri date prin hot5rdri ale consiliului local al Comunei Colofenii din Fa!d,
judeful Dolj, dacd acestea au legdturd cu activitatea lor.

(2) Consiliul local al Comunei Cofofenii din Fa!6, judelul Dolj stabilegte, ?n termen de 30 de zile de
la constituirea consiliului local, alte atribulii pe care le pot exercita comisiile de specialitate.

(3) Consiliul local al Comunei Colofenii din Faf6, judeful Dolj, pe durata mandatului, poate stabili
ins6rcindri specifice comisiilor de specialitate.

(4) Comisiile de specialitate adoptd avize cu majoritate simpl6.

ART. 16 Pre$edintele si secretarul comisiei de specialitate
(l) Comisiile de specialitate igi aleg, prin votul deschis al majoritdlii absolute a consilierilor locali

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

primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale qi cu celelalte comisii;
b) convoacd gedinlele comisiei conform procedurii prevdzute in regulamentul de organizare gi

funcfionare a consiliului local gi informeazd secretarul general cu privire la data gi locul $edintrei;
c) conduce gedinlele comisiei;
d) susfine in gedinlele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anunld rezultatul votdrii, pebaza datelor comunicate de secretar;
f) indeplineqte orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiei, prevdzute de lege, de

regulamentul de organizare gi func{ionare a consiliului sau stabilite de consiliul local Comunei
Colofenii din Fa![, judelul Dolj;



9., (,onlunloa s9!:rgtarulul goneral ln tgrmgn rezonaoll, p'and n llnalul llgoarel lunl L:algnuartsuos,
ptezen\a gi procesele-verbale ale fiecdrei qedin{e ale comisiei de specialitate.

(3) Pregedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucririle comisiei s[ participe qi alte
persoane din afara acesteia, dacd apreciazdcd este necesar, gi poate participa la lucrdrile celorlalte
comisii care examineazd probleme ce prezintd importanfI pentru comisia pe care o conduce.

(4) Secretarul comisiei indeplinegte urmdtoarele atribulii principale :

a) efectueazd apelul nominal gi [ine evidenfa participdrii la qedinle a membrilor comisiei;
b) numlrl voturile gi il informeazd"pe preqedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea

fiecdrui aviz gi asupra rezultatului votlrii;
c) asigurd redactarea avizelor, a proceselor-verbale gi a altor documente prevdzute de lege;
d) poate intocmi pontaje de prezenfd la gedinJele de comisie, in cazul in care consiliul local

stabileqte aceastd sarcind prin regulamentul de organizare qi funcJionare;
e) indeplineqte orice alte sarcini prevdzute de regulamentul de organizare gi functrionare a consiliului

Iocal al Comunei Cofofenii din Fa!d, judelul Dolj sau insdrcindri stabilite de comisie sau de cdtre
pregedintele acesteia.

ART. 17 Functionarea comisiilor de specialitate
(l) Comisiile de specialitate lucreazd in plen gi delibereazd cu votul majoritdlii simple a membrilor

lor. Prevederile art. 26 alin. (1) se aplicd in mod corespunzdtor.
(2) Participarea membrilor comisiei la gedin{ele acesteia este obligatorie. Dacd absenfele continud,

frrd a fi motivate, pregedintele comisiei poate propune consiliului localal Comunei Colofenii din Fa!6,
judelul Doljaplicarea sancfiunilor prevdzute la art. 80.

(3) Comisia poate invita sd participe la gedintele sale specialiqti din cadrul aparatului de specialitate
al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sd participe la gedintele comisiei de specialitate gi
inifiatorii propunerilor ce stau labaza lucrdrilor comisiei. Comisia poate invita gi alte persoane care sd
participe la dezbateri.

(4) $edinlele comisiei de specialitate sunt, de reguld, publice.
(5) Comisia poate hotdri ca unele gedinle sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sd se

desfdgoare cu ugile inchise.
(6) Convocarea gedin{elor comisiei se face de cdtre preqedintele acesteia cu cel pufin 3 zile inainte

sau de indatd, in situafia gedinfelor convocate in condiliile art.22 alin. (2).
(7) Documentul de convocare a gedinlelor comisiilor de specialitate con{ine in mod obligatoriu

urmdtoarele elemente:
a) data gi ora gedinlei:
b) locul de desfrgurare a gedinlei;
c) proiectul ordinii de zi a gedinfei.
(8) Ordinea de zi se aprobd de comisia de specialitate la propunerea pre$edintelui. Oricare dintre

membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi aunor probleme.
(9) $edinfele comisiilor de specialitate se desfdgoard inaintea gedin{elor consiliului local at Comunei

Cofofenii din Fa!6, jude{ul Dolj, atunci c6nd ordinea de zi a qedinlei acestuia cuprinde sarcini sau
proiecte de hotdrdri asupra cdrorai se solicitd avizul.

(10) Pentru dezbatereaproiectelor de hotirdri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de cdtre
secretarul general, pregedintele acesteia desemneazd un consilier local care prezintl,in cadrul qedinlei
proiectele gi, dupd caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de iniliator.

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

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

(13) Avizul comisiei de specialitate al cdrui format se regdseqte in anexa nr. 4 la prezentul
regulament, conJine, in mod obligatoriu, urmdtoarele:

a) motivarea avizului;
8
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amendamente sau avizar e nefavorabild;
c) numdrul/data inregistrdrii in registrul privind evidenla avizelorhapoartelor comisiei de

specialitate, pdstrat gi completat de cdtre secretarul acesteia;
d) semndtura pregedintelui gi cea a secretarului comisiei de specialitate.
(14) Avizele intocmite se inregistreazd,intr-un registru special, al cbrui format se regdsegte in anexa

nr. 5 la prezentul regulament gi sunt prezentete secretarului general al UAT Cofofenii din Fa!6, judelul
Dolj, care asigurd transmiterea acestora cdtre consilierii locali, cel mai tdrziuinainte de aprobarea
ordinii de zi. Formularul adresei prin care comisia de specialitate transmite secretarului general al
unitdfii administrativ-teritoriale Co{ofenii din Fa!6, judelul Dolj, documentele produse de aceasta se
regdsegte in anexa nr. 3 la prezentul regulament.

(15) Votul in comisii este, de regul6, deschis. in anumite situatii comisia poate hotdri ca votul si fie
secret, stabilind, de la caz la caz, gi modalitatea de exprimare a acestuia.

(16) Lucrdrile gedintelor comisiei se consemneazd,prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-
verbal. Dupd incheierea qedinlei, procesul-verbal este semnat de cdtre pregedintele gi secretarul
comisiei.

(17) Pregedintele poate incuviin{a ca procesele-verbale ale gedinfelor sd fie consultate de alte
persoane interesate care nu au participat la gedinfd, cu excepfia proceselor-verbale intocmite in
gedinfele ale cdror lucrdri s-au desfEgurat cu ugile inchise.

ART. 18 Comisiile speciale si comisiile mixte
(l) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analizd qi verificare formate din consilieri

locali, pe perioadd determinatd, la propunerea unei treimi din numdrul consilierilor locali in funclie sau
a primarului. Componenta, obiectivele gi perioada de desfrgurare a activitSlilor acestora se stabilesc
prin hotdrdre a consiliului local al Comunei Colofenii din Fa!d, judelul Dolj, adoptatd cu majoritate
absolutd a consilierilor in funcfie. Membrii comisiei aclioneazdin limitele stabilite prin hotdrdre.

(2) Operaliunile desfbqurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor speciale, numdrul
membrilor fiecdrei comisii qi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecirui grup de consilieri locali
sau consilieri locali independenli, precum gi componen{a nominalS a acestora se stabilesc prin hotdr6re
a consiliului local al Comunei Colofenii din Fa!d, judeful Dolj.

(3) Comisia de analizd, gi verificare prezintl" consiliului local al Comunei Colofenii din Fa{a, jude{ul
Dolj ori primarului, dupd caz,la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizeloigi
verificdrilor efectuate. Raportul cuprinde, dacd este cazul,propuneri concrete de imbun6t6{ire a
activit[1ii in domeniul supus analizei sau verificdrii.

(4) Consiliul local al Comunei Cofofenii din Fa!6, judelul Dolj poaet organiza, din proprie iniliativa
sau din inifiativa primarului, dupd caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funitrionari pr6ti"i
9i alli specialigti, pe perioadd determinatd. Componen{a comisiilor mixte, obiectivele gi perioaia de
desftgurare a activitdtii acestora se stabilesc prin hotdrdre ale consiliului local. $edinlele comisiilor
mixte sunt publice.

CAPITOLUL.IV
Func{ionarea consiliului local al Comunei Co{ofenii din Fafi

SECTIUNEA I
Rolul qi atribufiile consiliului local alComunei Cofofenii din Fa{I

ART. 19 Mandatul consiliului local
(l) Consiliul local al Comunei Colofenii din Fald se alege pentru un mandat de 4 ani in condiliile

legii privind alegerea autorititilor administra{iei publice locale.
(2) Mandatul consiliului local al Comunei Colofenii din Fa![ se exercitd de la data la care consiliul

local este legal constituit pand la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.
(3) Mandatul consiliului local al Comunei Colofenii din Fa!6 poate fi prelungit, prin lege organicd,

incazde rdzboi sau catastrofb ori alte situajii expres prevdzute de lege atunci cind, din cauzaacestor
situalii, nu pot fi organizate alegeri in condiliile alin. (l).
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ART.20 Conditii speciale de exercitare a mandatului alesilor locali
(1) Consiliul local al Comunei Cojofenii din Fafi ales in cursul unui mandat, ca urmare a dizolvdrii

consiliului local, incheie mandatul precedentei autoritdti a administrafiei publice locale.

ART. 21 Atributiile consiliului local al Comunei Cotofenii din Fatd
(1) Consiliul local al Comunei Colofenii din Fa!6 are iniliativd 9i hot[rdgte, in conditiile legii, in

toate problemele de interes local, cu exceplia celor care sunt date prin lege in competenfa altor
autoritAti ale administra(iei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local al Comunei Colofenii din Fa!6 exercitd urmdtoarele categorii de atribulii:
a) atribulii privind unitatea administrativ-teritoriald, organizarca proprie, precum qi organizarea gi

funclionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local qi ale
societitilor qi regiilor autonome de interes local;

b) atribufii privind dezvoltareaeconomico-sociald gi de mediu a Comunei Colofenii din Fa!a;
c) atribufii privind administrarea domeniului public gi privat al Comunei Cofofenii din Fa!6;
d) atribulii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribulii privind cooperarea interinstitufional[ pe plan intern gi extern.
(3) In exercitarea atribufiilor prevdzutela alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobd statutul Comunei Cofofenii din FaJ6, precum gi regulamentul de organizarc qi funclionare

a consiliului local;
b) alege viceprimarul din rdndul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor

locali, in condiliile art. 11 alin. (2);
c) aprobS, in condiliile legii, la propunerea primarulrui, infiinlarea, organizarea gi statul de funclii ale

aparatului de specialitate al primarului, ale institutriilor publice de interes local, reorganizarea gi statul
de funcfii ale regiilor autonome de interes local, precum gi infiinlarea, reorganizarca sau desfiinfarea
de societd{i de interes local gi statul de functii al acestora;

d) exercitS, in numele unitdlii administrativ-teritoriale Colofenii din Fa!d, toate drepturile qi

obligafiile corespunzdtoare participa(iilor de]inute la societdli sau regii autonome, in condiliile legii;
e) hotdrdgte infiinlarea sau reorganizarea de institufii, servicii publice, societdfi gi regii autonome, in

condiliile legii.
(4) In exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. b), consiliul local al Comunei Colofenii din

Fafd:
a) aprob6, la propunerea primarului, bugetul unitAtii administrativ-teritoriale, virdrile de credite,

modul de utilizare arezewei bugetare gi contul de incheiere a exerciliului bugetar;
b) aprob6, la propunerea primarului, contractarea gi/sau garantarcaimprumuturilor, precum gi

contractarea de datorie publicd locald prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitdtii
administrativ-teritoriale, in condiliile legi i ;

c) stabilegte gi aprobd impozitele gi taxele locale, in condiliile legii;
d) aprob6, la propunerea primarului, documentafiile tehnico-economice pentru lucrdrile de investitrii

de interes local, in condiliile legii;
e) aprobd strategiile privind dezvoltarea economic[, sociali gi de mediu a unitdlii administrativ-

teritoriale;
f) asigurd un mediu favorabil infiinldrii gi/sau dezvoltdrii afacerilor, inclusiv prin valorificarea

patrimoniului existent, precum gi prin realizarea de noi investilii care sd contribuie la indeplinirea
programelor de dezvoltare economicd regionald gi localS;

g) asigurd realizarea lucrdrilor gi ia m[surile necesare implementdrii gi conformdrii cu prevederile
angajamentelor asumate de Rom6nia in calitate de stat membru al Uniunii Europene in domeniul
protec(iei mediului gi gospoddririi apelor pentru serviciile fumizate cet6{enilor.

(5) Dacd bugetul unitdtii administrativ-teritorial e, prevdzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat
dup6 doud gedin{e consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se des{dgoar[ pe
baza bugetului anului precedent pdnd la adoptarea noullui buget, dar nu mai tdrziu de 45 de zile de la
data publicdrii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I.
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a) hotir[gte darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosin]d gatuitd a
bunurilor proprietate public[ a comunei Colofenii din Fa!d, dupd caz, precum qi a serviciilor publice de

interes local, in condiliile legii;
b) hotdrdgte vdnzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosinld gratuitd sau

inchirierea bunurilor proprietate privatd a Comunei Colofenii din Fa!6, dupd caz, in condiliile legii;
c) avizeazd sau aprob6, in condiliile legii, documentafiile de amenajare a teritoriului qi urbanism ale

localitdlilor;
d) atribuie sau schimb6, in condiliile legii, denumiri de strdzi, de piele qi de orice alte obiective de

interes public local.
(7) In exercitarea atribuliilor previzutela alin. (2) lit. d), consiliul local al Comunei Colofenii din

Fald asigurd, potrivit competenlei sale gi in condiliile legii, cadrul necesar pentru fumizarea serviciilor
publice de interes local privind:

a) educafia;
b) serviciile sociale pentru protecfia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vdrstnice, a

familiei gi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociald'
c) sdndtatea;

d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea public6;
h) situaliile de urgenfd;
i) protecfia qi refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea qi punerea in valoare a monumentelor istorice gi de arhitecturd, a

parcurilor, grddinilor publice gi rezervaliilor naturale;
k) dezvoltarea rurald;
l) evidenla persoanelor;
m) podurile gi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilitdli publice de interes local;
o) serviciile de urgenfd gi de prim ajutor;
p) activitdfile de administrafie social-comunitard;
q) locuinlele sociale gi celelalte unitdli locative aflate in proprietatea Comunei Cofofenii din Fa!6

sau in administrarea sa;

r) punerea in valoare, in interesul colectivitdlii locale, a resurselor naturale de pe raza Comunei
Cofofeniidin Fafd
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

(8) In exercitarea atribufiilor prevdzutela alin. (2) lit. d), consiliul local al Comunei Cotofenii din
Fa!6 :

a) sprijin6, in condiliile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aprobd construirea locuinlelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuin{elor sociale gi a

utilitdtilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.
(9) In exercitarea atribu{iilor prevdzute la alin. (2) lit. e), consiliul local al Comunei Colofenii din

Faf[:
a) hotdrdgte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romdne sau strdine, in

vederea finan{drii gi realizdrii in comun a unor acfiuni, lucrdri, servicii iau proiecte de interes public
local;

b) hotdrdgte, in condiliile legii, infrdlirea Comunei Colofenii din Fafd cu unitdli administrativ-
teritoriale din alte 16ri;

c) hotdrdgte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit6li administrativ-teritoriale din

{ard sau din strdindtate, precum gi aderarea la asociaJii nafionale gi intema]ionale ale autoritAtilor
administraliei publice locale, in vederea promovdrii unor interese comune.

tt
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Cotofenii din Fald :

a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de

administrare, lucrdrile gi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea qi funclionarea clddirilor in

care igi desfrgoard activitatea autoritAti sau institulii publice a cdror activitate prezintd un interes local.

Bunurile achizilionate pentru dotdri r[mdn in proprietatea unitAlii administrativ-teritoriale;

b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul instituliei sau autoritdJii publice titulare a dreptului

de proprietate sau de administrare, lucrdri de amenajare, dotare qi intre{inere a clddirilor sau terenurilor

aflate in proprietatea publicd sau privat[ a statului, in scopul cregterii nivelului de atractivitate turistic[
a unitAtrii administrativ-teritoriale, cu condilia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului sa permitd

accesulpublicului in spafiile astfel imbundtSlite pe o perioadd de minimum 5 ani. Bunurile

achizilionate pentru dot[ri rimdn in proprietatea unit[1ii administrativ-teritoriale.
(11) Pentru realizarea atribuliilor prevdzute la alin. (2), consiliul local al Comunei Colofenii din

Fa!6 poate solicita informdri gi rapoarte de la primar, viceprimar qi de la conducdtorii organismelor

prestatoare de servicii publice qi de utilitate publicd de interes local.
(12) Consiliul local al Comunei Colofenii din Fald hot[rdgte acordarea unor sporuri 9i a altor

facilitdli, potrivit legii, personalului angajatin cadrul aparatului de specialitate al primarului 9i

serviciilor publice de interes local.
(13) Consiliul local al Comunei Co{ofenii din Fa![ poate conferi persoanelor fizice romdne sau

strdine cu merite deosebite titlul de cetdfean de onoare al Comunei Colofenii din Fa!d, in baza unui

regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc Ai condiliile retragerii titlului conferit. Acest

regulament poate fi parte integrantd a statutului unitAlii administrativ-teritoriale.
(14) Consiliul local al Comunei Colofenii din Fa![ indeplinegte orice alte atribufii, in toate

domeniile de interes local, cu exceplia celor date in mod expres in competenla altor autorit6li publice,

precum qi orice alte atribufii stabilite prin lege.

SECTIUNEA a2-a
Funcfionarea consiliului local

ART. 22 Tipurile de $edinte ale consiliului local al Comunei Cotofenii din Fatd

(1) Consiliul Local al Comunei Colofenii din Fafd se intruneqte in gedinle ordinare, cel pulin o datd

pe lun6, la convocarea primarului.
(2) Consiliul Local al Comunei Cofofenii din Fa![ se poate intruni gi ?n qedin]e extraordinare la

convocarea:
a) primarului;
b) a cel putin unei treimi din numdrul consilierilor locali in funclie;
c) primarului, ca urmare a solicitdrii prefectului, in cazuri care necesitd adoptarea de misuri

imediate pentru gestionarea situaliilor de crizd sau de urgenfd.

ART.23 Convocarea sedinfelor consiliului local al Comunei Cotofenii din Fatd

(l) Consiliul Local al Comunei Colofenii din Fa!6 se convoacd dupd cum urmeazd:

a) prin dispozilie a primarului, ?n cazurile prevdzute la art.22 alin. (1), alin. (2) lit. a) 9i c);

b) prin convocare semnatd de cdtre consilierii locali care au aceasti iniliativd, in cazul prevdzut la

art.22 alin. (2) lit. b). Formatul modelului orientativ de convocare se regdseqte in anexa nr. 6 la

prezentul regulament.
(2) Consilierii locali sunt convocafi, prin grija secretarului general al Comunei Colofenii din Fa!6,

celtdrziuinziuaulterioard primirii de c[tre acesta a dispoziliei sau documentului de convocare iniliat
de cel pufin o treime din numbrul consilierilor locali in funcfie, in una dintre urmdtoarele modalit6li:

a) in scris;

b) prin mijloace electronice;
c) in scris giprin mijloace electronice.
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modului de calcul al termenelor procedur ale, prevdzut de art. 1 8 1 din Leeea nr. I 34120 1 0 privind

Codul de procedurd civil6. republicatd, cu modific6rile qi completdrile ulterioare, astfel:

a) in termen de 5 zile de la data comunicdrii dispozi(iei de convocare pentru gedinlele ordinare;

b) in termen de 3 zile de la data comunicdrii dispoziliei sau documentului de convocare pentru

gedinfele extraordinare.
(4)in cazde for[6 majord qi/sau de maximd urgenfd pentru rezolvarea intereselor locuitorilor

Comunei Colofenii din Fa!d, oriin alte situalii stabilite de regulamentul de organizare gi funcJionare a

consiliului local al Comunei Cofofenii din Faf6, convooarea acestuia pentru qedinfa extraordinard, prin

exceplie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de indatd.
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmdtoarele informalii despre gedin{d:

a) data gi ora desftgurdrii;
b) modalitatea de desfEgurare;

c) locul desftgurdrii in cazul gedinlelor desfbgurate cu participareafizicd a consilierilor locali sau

aplicaliile electronice folosite, in cazul qedinlelor desfilgurate prin mijloace electronice;
d) proiectul ordinii de zi;
e) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
f1 modalitatea prin care sunt puse la dispozifia consilierilor locali, potrivit opfiunilor acestora,

materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
g) indicarea comisiilor de specialitate cdrora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotdrdri;
h) invitalia de a formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotdrdri.
(6) Secretarul general transmite prefectului, sub semndtura sa, eviden{a prezenlei consilierilor locali

la convocdrile pentru gedinlele care nu s-au putut desftgura din lipsa cvorumului, in termen de 3 zile
de la data convocdrii. Eviden{a transmis[ prefectului preclzeazd" gi situaliile in care, drept urmare a

ultimei absente, a intervenit cazul de incetare de drept a mandatului prevdzut la art. 55 alin. (2) lit. e).

(7) in toate cazurile, convocarea se consemneaz[in procesul-verbal al gedinfei.

ART.24 Ordinea de zi
(1) Proiectul ordinii de zi se redacteazd de cdtre secretarul general al Comunei Colofenii din Fa!6 9i

compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anex6 la documentul
de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, dupd caz, in condiliile legii.

(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotirdri care indeplinesc
condiliile prevdzute la art. 25 alin. ( I 0).

(3) Proiectul ordinii de zi a qedinlei consiliului local poate cuprinde:
a) aprobarea procesului-verbal al gedinlei anterioare;
b) proiecte de hotdrdri, cu men{ionarea: numdrului de inregistrare, a titlului gi a inifiatorului, potrivit

anexei nr. 7 laprezentul regulament;
c) rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate,

ale comisiilor speciale sau mixte;
d) rapoarte sau informdri ale conducdtorilor organismelor prestatoare de servicii publice gi de

utilitate publicd, dupd caz;

e) intreb[ri, interpeldri, rdspunsuri;
f) petifii;
g) orice alte probleme de interes local.
(4) Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local al Comunei Colofenii din Fa{[ se aduce Ia

cunogtinla locuitorilor Comunei Cofofenii din Fald prin afigarea pe pagina de internet a unitdlii
administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(5) Scoaterea unui proiect de hotdrdre de pe proiectul ordinii de zi se face in situatia in care acesta

nu indeplineqte condiliile prevdzutelaart.25 alin. (10) sau numai cu acordul ini{iatorului, dacd acesta

indeplinegte condiliile prevdzute la art.25 alin. (10).
(6) Ordinea de zi a qedinlei se aprobd cu majoritate simpld.
(7) Suplimentarea ordinii de zi se aprob6 numai pentru probleme urgente cu majoritate simpl6.

13



(6/ rn oazul neaproDafll proleotulul ofqlnlr ue zl, rn c,onurllllc preya:LuLc la alln. (ol, nu sc asotua

indemnizafia cuvenitd consilierilor locali pentru gedinfa respectivd.

ART. 25 Proiectele de hotdrdri ale consiliului local al Comunei Cotofenii din Fatd
(1) Proiectele de hot[rdri pot fi iniliate de primar, de consilierii locali sau de cet[feni. Elaborarea

proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul se,cretarului general al Comunei Colofenii din
Fald gi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) La elaborarea proiectelor de hotdrAri ale consiliului local al Comunei Colofenii din Fald se vor
respecta prevederile Regulamentului privind mdsurile metodologice referitoare la circulalia proiectelor
de hotdr6ri ale consiliului local adoptat prin Hotdr6rea aonsiliului local nr. .../.........

(3) Proiectele de hotdrdri gi referatele de aprobare a acestora se redacteazd in conformitate cu

normele de tehnicl legislativd.
(4) Proiectele de hotdrdri ale consiliului local al Comunei Colofenii din Fafd insofite de referatele de

aprobare a acestora gi de alte documente de prezentare gi de motivare se inregistreazdintr-un registru
special, al cdrui format se reg[segte in anexa nr.7 la prezentul regulament qi se transmit de secretarul
general:

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

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

proiectele de hotdrdri ale consiliului local al Comunei Colofenii din Fa!6, precum gi celelalte
documente, potrivit prevederilor alin. (4), se face de cdtre primar impreund cu secretarul general.

(6) Odate cu transmiterea proiectelor de hotdrAri se comunicd gi data de depunere a rapoartelor qi a
avizelor, av0ndu-se grijd, ca rapoartele compartimentelor de resort sd poatd fi transmise qi comisiilor de

specialitate inainte de pronunfarea acestora. Formatul adresei prin care secretarul general al Comunei
Colofenii din Fald transmite comisiei de specialitate documentele spre analizd. se regdseqte in anexa
nr. 2 la prezentul regulament.

(f DupA examinarea proiectului de hotdrdre, comisia de specialitate a consiliului local emite un
aviz cu privire la adoptarea sau, dupd caz, respingerea proiectului.

(8) Avizul comisiei de specialitate poate fi favorabil sau nefavorabil. Dacd avizul este favorabil, se

pot formula amendamente in cadrul comisiei de specialitate. Amendamentele adoptate in cadrul
comisiei de specialitate insotesc proiectul de hotdrdre care se dezbate in gedinfa consiliului localal
Comunei Colofenii din Fa![.

(9) Avizul comisiei gi amendamentele formulate in cadrul acesteia, dupd caz, se transmit
secretarului general care dispune mdsurile corespunz[toare inaint[rii lui cdtre consilierii locali gi cdtre
initriatori, dupdcaz, cel mai tdrziuin ziua qedin{ei.

(10) Fiecare proiect de hotdrdre inscris pe ordinea de zi a gedinJei consiliului local este supus
dezbaterii numai dacd este insofit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare gi motivare, semnat de iniliator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevdzute de legislalia speciald.
(l l) Secretarul general asigurd indeplinirea condiliilor de la alin. (10) qi aduce la cunogtinla

consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.
(12) Rapoartele qi avizele prevdzute la alin. (10) trebuie intocmite in termenul prevdzut la alin. (6),

dar nu maitdrziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotdrdre propuse pentru a fi inscrise pe
proiectul ordinii de zi a gedinlelor ordinare ale consiliului local al Comunei Colofenii din Fa!6,
respectiv in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotdrAre propuse a fi inscrise pe
proiectul ordinii de zi a gedinfelor extraordinare. In situalia qedinlelor extraordinare convocate de

indat6, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in procedur[ de urgen]d, cel tdrziu
odatd cu proiectul hotdr6rii.

(13) Iniliatorul proiectului il poate retrage sau poate renunfa, in orice moment, la susfinerea
acestuia.
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ART. 26 Cvorumul sedintelor consiliului local al Comunei Colofenii din Fatd
(1) $edinlele consiliului local al Comunei Colofenii din Fald se desfbqoard legal in prezenla

majoritalii consilierilor locali in funcfie. Se considerd prezenli la gedinfd gi consilierii locali care
participd prin utilizarea oricdror mijloace electronice.

(2) Prezenla consilierilor locali la qedinld este obligatorie, cu excepfia cazului ?n care acegtia
absenteazd motivat. Absenfa este consideratd motivatd dacd se face dovada cd aceasta a intervenit din
cauza:

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei st6ri de s[n[tate pentru care s-a eliberat certificat
de concediu medical;

b) unei deplasdri in strdin[tate;
c) unor evenimente de for[[ majorS;
d) in cazul decesului so{iei/so{ului consilierului local sau al unei rude de pdnd la gradul al ll-lea a

consilierului local ales ori al soliei/solului acestuia, inclusiv;
e) concediului de odihn6;
fl in cazul cdsdtoriei consilierului local sau al unei nrde de pdnd la gradul al ll-lea a consilierului

local inclusiv;
g) in cazul botezului unei rude de pdnd la gradul al III-lea a consilierului local inclusiv;
h) unei delegafii in interesul comunitdlii locale sau in interesul serviciului;
i) participdrii la cursuri de pregdtire, formare qi perfecJionare profesional[;
h) altor situafii prevdzute in regulamentul de organizarc qi funcJionare a consiliului local al Comunei

Colofenii din Fa!d.
(3) Consilierul local care absenteazd nemotivat de dou[ ori consecutiv la gedinlele consiliului local

al Comunei Colofenii din Fafi este sanc{ionat, in condiliile art. 80.
(4) Consilierii locali sunt obligali sd igi inregistreze prezen\ain evidenJa Jinutd de secretarul

general.
(5) Consilierul local care nu poate lua parte la gedinfd este obligat sd aducd aceastd situatie la

cunogtinla secretarului general.

ART. 27 Desft$urarea sedintelor consiliului local al Comunei Cotofenii din Fatd .

(l) $edin{ele consiliului local al Comunei Co{ofenii din Fald sunt publice. Acestea se pot desfdgura
cu participarea fizicd, a consilierilor sau in sistem online, prin utilizarea oricdror mijloace electronice,
comunicate in documentul de convocare prevdzut la art.23 alin. (5).

(2) Caracterul public al gedintelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesafi, in condiliile legii, la procesele-verbale ale gedinlelor consiliului local;
b) accesul celor interesa(i, in condiliile legii, la proiectele de hotdrdri, la hotdririle consiliului local,

precum gi la instrumentele de prezentare gi de motivare a acestora;
c) posibilitatea cet6{enilor cu domiciliul sau reqedinla in unitatea administrativ-teritorial6 respectivd

de a asista la gedinfele consiliului local gi/sau de a le urmdri pe internet, in condiliile regulamentului de
organizare gi funclionare a consiliului local.

(3) Primarul participd la gedinfele consiliului local qi dispune mdsurile necesare pentru pregatirea gi
desftgurarea in bune condilii a acestora.

(4) Lucrdrile gedinlelor se desfEqoard in limba romdn6. in toate cazurile, documentele gedinfelor de
consiliu local se intocmesc ai se aduc la cunogtinla publicd in limba romdnd.

(5) La lucrdrile consiliului local pot asista gi lua cuvdntul, frrd drept de vot, prefectul, pregedintele
consiliului judefean Dolj sau reprezentanlii acestora, deputafii gi senatorii, miniqtrii gi ceilalli membri
ai Guvernului, secretarii gi subsecretarii de stat, conducdtorii serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor;i ale celorlalte organe centrale, conducdtorii compartimentelor de resort qi conducdtorii
organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publicd din UAT Cofofenii din Fa!6 in
problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum gi alte persoane interesate, in
condiliile prevdzute in regulamentul de organizare gi functionare a consiliului local. Pregedintele de
gedinfd poate oferi invitalilor posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de
zi.
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acestea sunt inscrise pe ordine a de zi aprobatd in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentd a

Guvernului nr. 5712019, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, qi ale prezentului regulament de

organizare gi func{ionare a consiliului local.
(7) Pregedintele de gedinfd este obligat si asigure luarea cuvintului de cdtre ini{iator pentru

susfinerea proiectului de hotdr6re ori de cdte ori acesta o solicitd.
(8) Consilierii locali participd la dezbateri in ordinea inscrierii la cuv6nt. Consilierii locali sunt

obligali ca in cuvdntul lor sd se refere exclusiv la problema care formeaz[ obiectul dezbaterii.

(9) Pregedintele de gedinjd are dreptul sd limiteze durata ludrilor de cuvdnt, in func{ie de obiectul

dezbaterii. in acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecdrui

vorbitor, precum qi timpul total de dezbatere a proiectului.
(10) Pregedintele de qedint[ permite oricind unui consilier local sd rdspundd intr-o problemd de

ordin personal, in probleme prevdzute de regulamentul' de organizare gi funcfionare a consiliului sau

atunci cdnd a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(1 l) Pregedintele de gedini[ sau reprezentantul oricdrui grup de consilieri locali poate propune

incheierea dezbaterii unei probleme puse in discuJia consiliului local. Propunerea de incheiere a

dezbaterii se supune votului, iar disculiile se sisteazd dac[ propunerea este adoptatd cu majoritate

simplS.
(12) Este interzisd adresarea de insulte sau calomnii de cdtre consilierii locali prezenfi la gedinld,

precum gi dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sal6'

(13) Asupra proiectelor de hotdrdri au loc dezbateri generale gi pe articole, consilierii locali,
precum gi ceilalli initiatori prezen\i la gedin!6 putdnd formula amendamente de fond sau de formd.

(14) Amendamentele se formuleazd in scris gi se pot depune de cStre primar, oricare dintre

consilierii locali, un grup de consilieri locali sau o comisie de specialitate.^Iniliatorul unui amendament

il poate retrage sau poate renunta la susfinerea acestuia, in orice moment. In acest caz, amendamentul

nu se mai supune la vot.
(15) Pentru a putea fi dezbdtut amendamentul, acesta trebuie depus la secretarul general cel mai

tirziuin ziua gedinfei consiliului local.
(16) Amendamentele la proiectele de hotdrdri ale consiliului local se transmit in formi scris[ gi

confin urmdtoarele elemente, potrivit anexei nr. 10 la prezentul regulament:

a) iniliatorul sau iniliatorii;
b) numdrul de inregistrare gi titlul proiectului de hotdrdre a consiliului local pentru care se depune

amendamentul;
c) tipul amendamentului: modificare sau completare;
d) textul ini{ial;
e) textul amendamentului formulat;
f) motiva[ia amendamentului ;

g) semndtura persoanei care propune amendamentul.
(17) Secretarul general numeroteazd amendamentele depuse pentru fiecare proiect de hotdrdre a

consiliului local in ordine crescdtoare a articolelor din cadrul proiectului de hotdrdre a consiliului
local. Secretarul general numeroteazi amendamentele depuse findnd cont de ordinea textelor asupra

c[rora se formuleazd amendamente in cadrul proiectuXui de hotdrdre a consiliului local. In cazul in care

doud sau mai multe amendamente se referd la acelagi text din cadrul proiectului de hotdr6re a

consiliului local, acestea se numercteazdin ordinea in care au fost primite de citre secretarul general.

(lS) in mod exceplional, in timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale la proiectul de

hotdrdre a consiliului local, insd acestea se formuleazd de comun acord cu iniliatorul proiectului de

hotlrdre a consiliului local. Confinutul amendamentelor verbale se menlioneazd in procesul-verbal de

qedin{d.

(19) Amendamentele se supun votului consiliului local in ordinea numerotdrii lor. Daca s-a adoptat

un amendament, celelalte amendamente care cuprind prevederi contrare amendamentului adoptat se

socotesc respinse frrd a mai fi supuse votului.
(20) DupA supunerea la vot a tuturor amendamentelor se supune la vot proiectul de hotdr6re a

consiliului local in forma cu amendamente.
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orice supunere la vot a unei propuneri inscrise pe ordirrea de zi nu constituie hotdrdre a consiliului
local ca act administrativ, in acest caz, menlionAnduse doar rezultatul votului in procesul-verbal al
gedinlei ftrI redactarea unei hotdrdri a consiliului local.

(22) Supunerea la vot in timpul gedintelor consiliului local a unei situafii procedurale prev6zute de
regulamentul de organizare gi funcfionare nu constituie hotdrire a consiliului local ca act
administrativ. Menfionarea acestor situalii procedurale, precum gi rezultatul votului se fac obligatoriu
in procesul-verbal al gedin{ei.

(23) Sinteza dezbaterilor din gedin[ele consiliului local, precum gi modul ?n care qi-a exercitat votul
fiecare consilier local in parte se consemneazd intr-un proces-verbal, semnat de pregedintele de gedinfd
gi de secretarul general.

(24) Pregedintele de qedin{d, impreund cu secretarul general al Comunei Cofofenii din Fa!d, igi
asumd, prin semndturd, responsabilitatea veridicitalii c;elor consemnate.

(25) La inceputul fiecdrei gedinfe, secretarul genera'l supune spre aprobare procesul-verbal al
gedinlei anterioare. Consilierii locali giprimarul au dreptul ca, in cadrul gedinfei curente a consiliului
local, sd conteste conlinutul procesului-verbal qi s6 cear6 menfionare a exactl a opiniilor exprimate in
gedinla anterioar[.

(26) Procesul-verbal semnat de preqedintele de gedin{6 gi de c6tre secretarul general, precum gi
documentele care au fost dezbdtute in qedinJa anterioard se depun intr-un dosar special ai gedinlei
respective, care se numeroteazd gi se sigileazd de pregedintele de gedinld qi de seiretarul general, dupi
aprobarea procesului-verbal, sau de cdtre persoana cu atribufii in acest sens, desemnati in conditiile
legii.

(27) Intermen de3 zile de la data aprobdrii procesului-verbal al gedinfei, secretarul general
afiqeazd la sediul primdriei gi publicd pe pagina de intemet a unitdlii administrativ-teritoriale o copie a
procesului-verbal al gedin(ei.

SECTIUNEA a 3-a
Procedura de vot

ART. 28 Adoptarea hotdrdrilor consiliului local
(l) In exercitarea atribufiilor ce ii revin, consiliul local adoptd hotdrdri, cu majoritate absolut6 sau

simpld, dupd caz.
(2) Prin excepfie de la prevederile alin. (l), hotdrdrile privind dobdndirea sau instrdinarea dreptului

de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptd de consiliul local cu majoritatea calificatd definita
la art. 5 lit. dd) din Ordonanta de urgentd a Gurrernului nr. 5712019, 

"u 
*odifi"drile gi completdrile

ulterioare, de doud treimi din numirul consilierilor locali in funclie.
(3) Se adoptd cu majoritatea absolutd prevdzutd la art. 5 lit. cc) din Ordonanta de urgentl a

Guvernului nr. 57i2019, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, a consilierilor locali in functie
urmdtoarele hotdr0ri ale consiliului local:

a) hotirdrile privind bugetul local;
b) hotdrdrile privind contractarea de imprumuturi, ?n condi{iile legii;
c) hotdrdrile prin care se stabilesc impozite gi taxe locale;
d) hotbrdrile privind participarea la programe de dezvoltare jude{ean[, regionalb , zonald sau de

cooperare transfrontal ier6;
e) hotdrdrile privind organizarea qi dezvoltarea urbanisticd a localitdlilor gi amenajarea teritoriului;
f) hotdrdrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritili publice, cu persoane juridice rom6ne

sau strdine;
g) hotdrdri le privind administrarea patrimoniului ;
h) hotdrdrile privind participarea cu imprumuturi, capital sau cu bunuri, dupd, caz, in numele gi in

interesul colectivitdlilor locale, la infiintarea, funclionarea gi dezvoltarea unor organisme prestatoare
de serviciipublice qi de utilitate publicd de interes local;

i) hotbr6rile privind aplicarea de sancliuni, in condiliile legii, pentru consilierii locali;
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Comunei Colofenii din Fa!6
(4) Consiliul local stabilegte prin majoritatea absolutd prevdzut[ la art. 5 lit. cc) din Ordonantra de

urgentd a Guvernului nr. 5712019, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, care dintre urmdtoarele
subiecte se reglementeazdin Regulamentul de organizare qi func{ionare al Consiliului Local al
Comunei Colofenii din Fa!d:

a) conditriile in care preSedintele de Sedinld asigurd menlinerea ordinii tn cadrul Sedinlelor
consiliului local:

b) alte atribulii Si tnsdrcindri pe care comisiile de specialitate Ie pot indeplini la nivelul consiliului
local;

c) alte situalii,fatd de cele prevdzute la art. 26 alin. (2) lit. a)-d), tn care consiliul local considerd
absenld motivatd a unui consilier local la Sedinlele consiliului local;

d) posibilitatea si modalitatea concretd prin care cefdlenii cu domiciliul sau reSedinla in unitatea
administrativleritoriald respectivd pot sd asiste la Sedinlele consiliului local Si/sau sd le urmdreascd
pe internet;

e) conditriile tn care pot participa la lucrdrile consiliului local, pot asista Si lua cuvantul, fird drept
de vot, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate: prefectul, preSedintele consiliului
judelean sau reprezentanlii acestoro, deputalii Si senatorii, ministrii gi ceilalyi membri ai Guvernului,
secretarii Si subsecretarii de stat, conducdtorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor Si ale
celorlalte organe centrale, conducdtorii compartimentelor de resort Si conducdtorii organismelor
prestatoore de servicii publice sau de utilitate publicd ,Cin unitdlile administrativ-teritoriale, precum Si
alte persoane interesate ;

fl tipologia problemelor pentru care preSedintele de Sedinld permite oricdnd unui consilier locol sd
rdspundd intr-o problemd de ordin personal;

g) modalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre cei care au participat la Sedinld, care
semneazd hotdrdrea consiliului local, ln cazul in care preSedintele de Sedinld refuzd, in scris, sd
semneze, alta decdt cea prevdzutd la art, 29 alin. (3);

h) procentul aplicabil de unitatea administrativ-teritoriald referitor la indemnizalia lunard a
consilierilor locali care participd la Sedin\ele ordinare ori la Sedinlele extrqordinare ale consiliului
Iocal sau ale comisiilor de specialitate.

(5) Votul consilierilor locali este individual gi poate fi deschis sau secret.
(6) votul deschis se exprimi prin oricare dintre urmdtoarele modalitatri:
a) prin ridicarea mdinii;
b) prin apel nominal, efectuat de preqedintele de gedinfd;
c) electronic.
(7) Consiliul local hotdrdgte, la propunerea preqedintelui de qedinfd, ce modalitate de vot se va

folosi, in afara cazurilor cdnd prin lege sau prin regulamentul de organizare gi funcfionare se stabilegte
o anumitd modalitate.

(8) Consiliul local poate stabili ca unele hot[rdri s51ie luate prin vot secret. Hot[rfirile cu caracter
individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu excepliile prevdzute de lege.

(9) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(10) Redactarea buletinelor de vot trebuie sd fie fErd echivoc. Pentru exprimarea opfiunii se

folosesc, de reguld, cuvintele ,,da" sau ,,nu".
(11) Buletinele de vot se introduc intr-o umd. La num[rarea voturilor nu se iau in calcul buletinele

de vot pe care nu a fost exprimatd opliunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte
prevbzute la alin. (10).

(12) Abtinerile se numdrd la voturile impotriv[.
(13) Votarea prin apel nominal se desfEgoari in modul urmdtor: pregedintele de qedin!6 explicd

obiectulvot[rii gi sensul cuvintelor,,pentru" qi ,,impotriv5". Secretarul general va da citire numelui qi
prenumelui fiecdrui consilier local, in ordine alfabeticd. Consilierul local nominaltzat se ridicd gi
propune cuvdntul ,,pentru" sau ,,impotrivd" in funclie de opliunea sa.

(14) Dacd pe parcursul desfbqurdrii qedinlei nu este intrunitd majoritatea legald necesard pentru
adoptarea proiectului de hotdrdre, pregedintele de qedinld, amdnd,votarea pAnd la intrunirea acesteia.
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confinutul proiectului de hotdrdre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali qi

cu acordul majoritdlii consilierilor locali prezenfi, preqedintele de gedin!6 retransmite proiectul de
hotirdre, in vederea reexamindrii de cltre ini{iator gi de cdtre compartimentele de specialitate.

(16) Proiectele de hotdrdri respinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in
cursul aceleiagi gedinte.

ART. 29 Semnarea $i contrasemnarea hotdrdrilor sonsiliului local
(l) DupA desftgurarea gedin{ei, hotdrArile consiliului local se semneazd de cdtre preqedintele de

gedinfd gi se contrasemneazd, pentru legalitate, de cdtre secretarul general.
(2) In cazul in care pregedintele de gedinld refuzd, in scris, sd semneze, hotdrArea consiliului local

se semneazd de cel putin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la gedin{d.
(3) Modalitatea de desemnare a acestor consilieri se realizeazd in una dintre urmdtoarele modalit[1i:
a) in func{ie de configuralia politicd de la ultimele alegeri locale;
b) de unul dintre cei mai in vdrstI consilieri gi de unul dintre cei mai tineri dintre consilieri locali

participanfi la qedinf6;

c) prin altd modalitate stabilitd prin hot[rdre a consiliului local.
(4) Secretarul general nu contrasemneazd hotdrdrea in cazul in care considerd c[ aceasta este

ilegal6. In acest caz,in urmdtoarea gedinfd a consiliului local depune in scris gi expune in fafa acestuia
opinia sa motivatd, care se consemneazi in procesul-verbal al gedinfei.

SECTIUNE A a 4-a
Dispozi{ii privind actele administrative adoptate de consiliul local

ART.30 Tipuri de hotdrdri adoptate de qonsiliul local
(1) In exercitarea atribuJiilor ce ii revin, consiliul local adoptd hotdrdri cu caracter normativ sau

individ-ual, a c[ror evidenld se fine intr-un registru potrivit anexei nr. 8 la prezentul regulament.
(2) in organizareaexecutdrii sau executdrii in 

"onc.et 
a legii, consiliul local adoptdiau incheie,

dupd caz, gi alte acte juridice prin care se nasc, se modific[ sau se sting drepturi gi obligalii.

ART. 31 Comunicarea $i aducerea la cunostinta publicd a hotdr6rilor consiliului local
(1) Secretarul general comunicd hotdrdrile consiliului local prefectului ?n cel mult l0 zile lucrdtoare

de la data adoptdrii.
(2) HotdrArile consiliului local se comunicd primarului.
(3) Comunicarca, insolitd de eventualele obiecfii motivate cu privire la legalitate, se face in scris de

cdtre secretarul general gi se inregistreazb intr-un registru special destinat acestui scop.
(4) Hotdrdrile se aduc la cunogtin{a publicd qi se comunic[, in condiliile legii, prin grija secretarului

general.
(5) Hotdrdrile, documentele gi informaliile financiare, precum gi alte documente prevdzute de lege

se public6, pentru informare, ?n format electronic qi in monitorul oficial local.

ART. 32 Hotdrdrile consiliului local cu caracter normativ
(l) Hotirdrile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoqtinla public[.
(2) Aducerea la cunogtinfa publici a hotlrdrilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de

la data comunicdrii oficiale c[tre prefect.

ART. 33 Alte modalitati de aducere la cuno$tinta publicd a hotirdrilor consiliului local cu
caracter normativ

(l) Aducerea la cunogtinfa publicd a hotdrdrilor cu caracter normativ se realizeazd qi prin:
a) publicare pe pagina de internet a Primdriei Comunei Cofofenii din Fa!d;
b) afigare intr-un spatiu accesibil publicului, stabilit prin dispozitie a primarului;
c) publicare in mass-media local6.
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fiecare hot[rdre a consiliului local in parte, sub semn6tura sa, modalitatea utilizatd.
(3) pentru aducerea la indeplinire a obligaliilor ce ii revin seuetarului general in vederea intrdrii in

vigoare a hotdrdrilor consiliului local, acesta folosegte la finalul fiecdrei hotdrdri a consiliului local

cartugul cu proceduri obligatorii ulterioare adoptdrii hot[rdrii consiliului local din anexa nr. 9 la

prezentul regulament.
(4) Exemplarele hotdrdrilor consiliului local care se transmit prefectului, in vederea exercit[rii

contiolului de legalitate, conlin in mod obligatoriu cartugul prevdzutin anexa nr. 9 la prezentul

regulament.

ART.34 Hotlrdrile consiliului local cu caracter inrdividual

(1) Comunicareahotdrdrilor cu caracter individual cdtre persoanele cdrora li se adreseazdse face in

cel mult 5 zile de la data comunicdrii oficiale cdtre prefect'

(2) Hotdrdrile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicdrii cdtre persoanele

cdrora li se adreseazb.

ART. 35 Verificarea legalitdtii actelor administrative
Hotdrdrile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de cdtre prefect conform

prevederilor aft.255 din Ordonanta de urgenfd a Guvernului nr. 5712019, cu modificdrile 9i

completirile ulterioare.

SECTIUNEA a 5-a
Folosirea limbii minoriti{ii nafionale

ART. 36 Folosirea limbii minoritbtilor nationale
(1) in unitdlile/subdiviziunile administrativ-teritoriale in care cetdlenii apa(indnd unei minoritdli

nalionale au o pondere de peste 20% din num[rul locuitorilor, stabilit la ultimul recensdmdnt,

autoritdtile administrafiei publice locale, instituliile publice aflate in subordinea acestora, precum qi

serviciile publice deconcentrate asigurd folosirea, in raporturile cu acegtia, gi a limbii minoritdlii
nationale respective, in conformitate cu prevederile Constituliei, ale Ordonanlei de urgentd a

Guvernului nr. 5712019, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, qi ale tratatelor internalionale la

care Rom6nia este parte.
(2) Autoritdlile administra{iei publice locale prevdzute la alin. (l), prin hotdrdre, pot decide

asigurarea folosirii limbii minoritdlilor nalionale in unitdlile administrativ-teritoriale in care cetSlenii

aparfinAnd minoritAlilor nalionale nu ating ponderea prevdzutd la alin. (l).

ART. 37 Limba oficiald si folosirea limbii minoritdtilor nationale
(l) in raporturile dintre cetdteni qi autoritdlile administra{iei publice locale se foloseqte limba

romdn6.
(2) Actele oficiale se intocmesc in mod obligatoriu in limba romAn6, sub sanc{iunea nulitdtrii.

SECTIUNEA a 6-a

Dispozi{ii privind participarea cetifenilor la procesul de elaborare qi dezbatere
a proiectelor de hot[riri

ART.38 Initiativacetdfeneascd
(1) Cetdtenii pot propune consiliilor locale pe a cdror razd teritoriald domiciliazl, spre dezbatere 9i

adoptare, proiecte de hotdrdri.
(2) Promovarea unui proiect de hotdrdre se poate face de unul sau de mai mul[i cet6leni cu drept de

vot, dacd acesta este sustinut prin semndturi de cel pufin 5% din populalia cu drept de vot inscrisd in

Registrul electoral cu domiciliul sau regedinfa in unitatea administrativ-teritoriald.
(3) Iniliatorii depun la secretarul general forma propusd pentru proiectul de hotdr6re. Proiectul se

afrqeazd spre informare publicd prin grija secretarului general.
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general.
(5) Listele de suslindtori cuprind numele, prenumele gi domiciliul, seria gi num[ru] actului de

identitate gi semn6turile sus{indtorilor.
(6) Listele de sus{indtori pot fi semnate numai de certdlenii cu drept de vot inscriqi in Registrul

electoral cu domiciliul sau regedinla in UAT Cofofeniiil din Fa!6, al cdrei consiliu local urmeaz[ sd

dezbatd proiectul de hotdr6re in cauz6.

(7) Dupa depunerea documenta{iei gi verificarea acesteia de cdtre secretarul general, proiectul de

hotdrdre urmeazd procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

ART.39 Pri de citre consili

raporturile cu cetdtenii
(1) Pentru asigurarea transparenlei decizionale in raporturile cu cetdfenii, consiliul local va respecta

urmdtoarele principii :

a) informarea publicului asupra problemelor de interes public care urmeazd sd, fie dezbdtute de

consiliul local, precum gi asupra proiectelor de hot[rdre cu caracter normativ;
b) consultarea cetd{enilor qi a asociafiilor legal constituite la initriativa consiliului local, in procesul

de elaborare a proiectelor de hot[rdre cu caracter normativ;
c) participarea activd a cetdlenilor la luarea deciziilor administrative gi in procesul de elaborare a

proiectelor de hotdrdre cu caracter normativ.
(2) Se vor respecta urmdtoarele reguli:
a) gedinlele consiliului local sunt publice, in condiliile legii;
b) dezbaterile vor fi consemnate in procesul-verbal al gedinlei consiliului local gi ftcute publice, in

condiliile legii;
c) hotdrdrile de consiliu local adoptate in gedinlele consiliului local vor fi inregistrate, arhivate 9i,

dupd caz, aduse la cunogtin[a publicl, in conditriile legii gi ale regulamentului de organizare qi

funcfionare.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplicd in cazul procesrului de elaborare a hotdrdrilor de consiliu local gi

in cel al gedinlelor in care sunt prezentate:
a) informa{ii privind apdrareanafionald, siguranla nalionald gi ordinea publicd la nivel na{ional,

precum gi deliber6rile care fac parte din categoria informaliilor clasificate, potrivit legii;
b) valorile, termenele de realizare gi datele tehnico-economice ale activitltrilor comerciale sau

financiare, dacd publicarea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
c) datele personale, potrivit Legii nr. 190/2018 priviind mdsuri de punere in aplicare a

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European qial Consiliuluidin 27 aprilie 2016 privind
proteciia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera

circula{ie a acestor date gi de abrogare a Directivei 95/46lCE(Regulamentul general privind proteclia
datelor), cu modificdrile ulterioare.

ART. 40 Dispozitii privind participarea cetifenilor la procesul de elaborare si dezbatere a

proiectelor de hotdrdri
(1) in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotdrdre cu caracter normativ iniliatorul are

obligalia, prin intermediul secretarului general, sd aducd la cunoqtinla publicd un anunf referitor la
elaborarea unui proiect de hotdrdre cu caracter normativ.

(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de hotdrdre cu caracter normativ va fi adus la

cunogtinfa publicd, in condiliile alin. (1), cu cel pulin 30 de zile inainte de supunerea spre analiz6,

avizare gi adoptare de cdtre autoritdtile administrafiei publice locale. AnunJul va cuprinde referatul de

aprobare al ini{iatorului privind necesitatea adoptdrii hotdrdrii cu caracter normativ propus, textul

complet al proiectului de hotdrdre cu caracter normativ respectiv, precum gi termenul-limitd, locul 9i

modalitatea in care cei interesali pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de

recomandare privind proiectul de hotdrdre cu caracter normativ.
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mediului de afaceri se transmite prin grija secretarului general asocialiilor de afaceri gi altor asociajii
legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in lermenul prevdzut la alin. (2).

@) Lapublicarea anunfului inifiatorul proiectului de hotdrdre cu caracter normativ va stabili o

perioadd de cel pulin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul

de hotdrdre cu caracter normativ supus dezbaterii publice.
(5) Primarul va desemna o persoanS din cadrul aparatului de specialitate, responsabild pentru relafia

cu societatea civild, care sd primeasci propunerile, sugestiile gi opiniile persoanelor interesate cu

privire la proiectul de hotdrdre cu caracter normativ propus.
(6) Proiectul de hotdr6re cu caracter normativ se transmite spre analizd gi avizare autoridtilor

publice interesate numai dupd definitivare, pebaza observafiilor qi propunerilor formulate potrivit alin.
(4).

(7) Inifiatorul proiectului de hotdrdre cu caracter normativ este obligat s[ organizeze o intAlnire in
care s[ se dezbatd public proiectul de hotdrdre cu caracter normativ, dacd acest lucru a fost cerut in
scris de c[tre o asociatie legal constituitd sau de cdtre o altd autoritate public6.

(S) in toate cazwile in care se organizeazdintdlniri pentru dezbateri publice, acestea trebuie sd se

desftqoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei qi locului unde urmeazd sdfre organizate.
Iniliatorul proiectului de hotdrdre cu caracter normativ trebuie sd. analizeze toate recomanddrile
referitoare la acesta.

(9) in cazul reglementirii unei situatrii care, din aavzacircumstanlelor sale excep{ionale, impune
adoptarea de solufii imediate, in vederea evitdrii unei grave atingeri aduse interesului public local,
proiectele de hotdr6re cu caracter normativ se supun adoptdrii in procedura de urgenld prevdzutd de

reglementdrile in vigoare.
(10) Pentru proiectele de hotirdre cu caracter normativ propuse prin iniliativd cetdfeneascd

obligafiile menfionate la alin. (l), (4) qi (7) se realizeazd prin grija secretarului general.
(11) Inijiatorul proiectului de hotdr6re cu caracter normativ este obligat sd justifice in scris

nepreluarea recomanddrilor formulate gi inaintate in scris de cetdleni gi asociajiile legal constituite ale
acestora.

ART. 41 Participarea persoanelor interesate la lucrdrile sedintelor publice ale consiliului local
(l) Participarea persoanelor interesate la lucrdrile gedinfelor publice ale consiliului local se va face

in condiliile art.27 , cu respectarea prealabild a urmdtoarelor etape:
a) anunful privind gedinla consiliului local se afiqeazd la sediul consiliului local, pe pagina de

internet a UAT Cofofenii din Fa!d, dupd caz, cu cel pufin 3 zile inainte de desftqurarea gedinlelor
ordinare gi cu cel pu\in24 de ore inaintea qedinJelor extraordinare convocate in termen de 3 zile, cu
excepfia situaliilor in care consiliului local este convocat de indatd in gedin{e extraordinare;

b) acest anunf trebuie adus la cunogtinla cetd{enilor qi a asocia{iilor legal constituite care au
prczentat sugestii gi propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la proiectele de hotdrAre
cu caracter normativ care urrneazi sd fie dezbdtute in gedinla consiliului local;

c) anuntul va conline data, ora gi locul de desfbgurare a gedin{ei consiliului local, precum gi proiectul
ordinii de zi.

(2) Consiliul local poate hotdri ca gedinlele consiliului local sd fie inregistrate in condi\iile art.27
alin. (2) lit. c) 9i aft.28 alin. (4) lit. d).

ART. 42 Dreptul persoanelor interesate la inregistrdrile $edintelor consiliului local
In temeiul art.27 alin. (2) lit. c) 9i ale art. 28 alin. (4) lit. d), inregistrdrile gedinfelor consiliului local

vor fi fbcute publice, la cerere, in condiliile legislafiei privind liberul acces la informaliile de interes
public.

ART.43 Delegatulsdtesc
(1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleqi in consiliile locale sunt reprezentali la

qedintele consiliului local de un delegat sdtesc. Delegatul sdtesc este asimilat alegilor locali.
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data constituirii acestuia, de o adunare sdteascd, convocatd de primar cu cel pufin 15 zile inainte qi

desfbguratd in prezenlaprimarului sau a viceprimarului gi a secretarului general al unitdlii
administrativ-teritoriale.

(3) Alegerea delegatului sdtesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenli la aceastd adunare,

consemnatA intr-un proces-verbal care se prezint[ in prima gedinlS a consiliului local. La adunarea

sdteascd pot participa tofi cet[fenii cu drept de vot din satul respectiv.
(4) Incetarea de drept a mandatului delegatului sdtesc are loc in urmdtoarele situalii:
a) demisie;
b) validarea, in calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul in satul al cdrui delegat

este;

c) schimbarea domiciliului intr-un alt sat, inclusiv ca urmare arcorganiz[rii unit[lii administrativ-
teritoriale respective;

d) condamnarea, prin hotdr6re judec[toreasc[ rdmasd definitivd, la o pedeapsd privativd de libertate,
indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;

e) punerea sub interdicJie judec[toreascd;
f) pierderea drepturilor electorale;
g) deces.
(5) In situatiile prevdzute la alin. (4) se alege un nou delegat sStesc, cu respectarea prevederilor alin.

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

delegatului sdtesc Ai alegerea, in termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane in aceastd

funcfie, in condiliile alin. (2) care se aplicd,in mod corespunzdtor.
(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintd, delega{ii sltegti sunt invitali in

mod obligatoriu. Delegalii sdtegti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele discutate, opinia
acestora fiind consemnatd in procesul-verbal al gedinlei.

ART. 44 Adundrile cetitenesti
(1) Cetd{enii comunei pot fi consultali gi prin adun6ri cetdlenegti organizate pe sate.
(2) Convocarea qi organizarca adundrilor cetdfeneqti se fac de cdtre primar, la ini{iativa acestuia ori

a unei treimi din numlrul consilierilor in funclie.
(3) Convocarea adundrii cet[fenegti se face prin aducerea la cunogtinta publicd a scopului, datei gi a

locului unde urmeazd sd se desftgoare aceasta.
(4) Adunarea cetdleneascd este valabil constituita in prezenla majoritalii cetSlenilor cu drept de vot

gi adoptd propuneri cu majoritatea celor prezenfi.
(5) Propunerile se consemnerzd intr-un proces-verbal gi se inainteazd" primarului, care le supune

dezbaterii consiliului local in prima gedinld, in vederea stabilirii modalitdlilor concrete de realizare gi

de finanfare, dacd este cazul.
(6) Solufia adoptatd de consiliul local se aduce la cunogtin{a public[ prin grija secretarului general.

CAPITOLUL V
Dizolvarea consiliului local

ART. 45 Situatiile de dizolvare a consiliului local
(l) Consiliul local se dizolvd de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolva de drept:
a) in cazul in care acesta nu se intrunegte cel pulin intr-o gedinJd ordinard sau extraordinarI, pe

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

a patru luni calendaristice consecutive;
c) in cazul in care numdrul consilierilor locali in funcfie este mai mic dec6t jumdtatea numdrului

membrilor consiliului local gi nu a putut fi completat cu supleanli in conditriile art. 6.
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instanfa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevdzute la alin. (1). Instanla analizeazd

situalia de fapt qi se pronunf[ cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotdrdrea instanlei este

definitivd gi se comunicd prefectului.

ART.46 Referendumullocal
(l) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in condiliile legii.

Referendumul se organizeazdca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel pu\in25Yo

din numdrul cetd{enilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau regedinla in
Comuna Cofofenii din Fafd

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat labaza acesteia, numele qi prenumele, data gi locul
nagterii, seria gi num[rul buletinului sau ale cdrtii de idlentitate qi semndtura olografE ale cetdlenilor
care au so I icitat or ganizar ea referendumu lui.

ART. 47 Organizarea referendumului local
(1) Cheltuielile pentru organizarca referendumului local se suport[ din bugetul UAT Cofofenii din

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

dintr-un reprezentant al prefectului, cdte un reprezentantal primarului, al consiliului local gi un
judec[tor de la judecdtoria in a cirei razd teritorial[ se afld UAT Cotofenii din Fafd. Secretariatul
comisiei este asigurat de institulia prefectului.

(3) Referendumul local este valabil dacd s-au prezentat la urne cel pu(in 30Yo din numdrul total al

locuitorilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau regedinla in UAT Colofenii
din Fa{i. Activitatea consiliului local inceteazdinainte de termen dac[ s-au pronun]at in acest sens cel

pufin jumdtate plus unu din num[rul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a

fost validat in condiliile legii.

ART. 48 Organizarea alegerilor dupd dizolvarea consiliului local sau dup5 validarea rezultatului
referendumului
-lDl" t.t-* de maximum 90 de zile de la rdmdnerea definitivd a hotdrdrii judecdtoreqti prin care

s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dupd caz, de la validarea rezultatului referendumului se

organizeazd alegeri pentru un nou consiliu local.
(2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de c6tre Guvern, la

propunerea autoritAtilor cu atribu{ii in organizarea alegerilor locale, pebaza solicitdrii prefectului.

ART. 49 Rezolvarea treburilor publice curente in cazul dizolv[rii consiliului local
(l) Pdna la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absen{a acestuia, secretarul general

rezolvd problemele curente ale Comunei Co{ofenii din Fald cu respectarea competenlelor qi atribuliilor
ce ii revin, potrivit legii.

(2) In situafia excepfionali in care consiliul local a fost dizolvat in condiliile aft. 45, primarul se afld
in imposibilitatea exercitdrii atributiilor sale ca urmare a incetdrii sau suspend[rii mandatului sdu ori a
altor situalii prevdzute de lege, iar funcfia de secretar general al UAT Colofenii din Fa!6 este vacant6,
prefectul numegte prin ordin o persoand prin detagare, in condiliile pdrtii a VI-a titlul II din Ordonanta
de urgenfd a Guvemului nr. 5712019, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, care sd exercite
atribufiile de secretar general al UAT Cofofenii din Fa!5 pentru a rezolva problemele curente ale

comunei pdn[ la ocuparea funcfiei publice de conducere de secretar general al UAT Colofenii din
Fald in condiliile legii.

(3) Persoana desemnat[ potrivit prevederilor alin. (2) trebuie sd indeplineascd condifiile de studii gi

vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcfiei de secretar general al unitalii
administrativ-teritoriale prevdzute la panea a III-a titlul VII qi la partea a VI-a titlul II din Ordonanta

de urgentd a Guvernului nr. 5712019, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
(4) in situafia prevdzutd la alin. (2), prin exceplie de la prevederile pdrtii a VI-a titlul Il din

Ordonanta de ursentd a Guvernului nr. 5712019, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, concursul
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institulia prefectului.
(5) Numirea in functia de secretar general al comunei se face, in situalia prevdzutd la alin. (2) sau in

situalia in care procedura de organizare a concursului ar fost demaratd anterior situaliei exceplionale
prevdzute la alin. (2), de cdtre prefect, dacd nu a incetat situa{ia care a determinat imposibilitatea
exercitdrii atribufiilor de cdtre primar.

CAPITOLIJL VI
Dispozifii privind exercitarea mandatului de consilier local

SECTIUNEA 1

Exercitarea mandatului de consilier local

ART. 50 Mandatul alesilor locali
Mandatul consilierului local este de 4 ani gi se exercitd in conditriile legii.

ART. 51 Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unitdtrii administrativ-
teritoriale

Consilierii locali imputernicili sd reprezinte intereselle Comunei Colofenii din Fald in societi{i, regii
autonome de interes local gi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnafi, prin hotdrdre
a consiliului local, in conditriile legii, cu respectarea regimului incompatibilitAtilor aplicabil gi a
configuraliei politice de la ultimele alegeri locale.

ART. 52 Reprezentarea in asociatriile de dezvoltare intercomunitard si la nivelul operatorilor
regionali

Comuna Cofofenii din Fa!6 este reprezentat[ de drept in adundrile generale ale asociafiilor de
dezvoltare intercomunitard gi in adundrile generale ale operatorilor regionali gi locali de cdtre primar.
Primarul poate delega calitatea sa de reprezentant al Comunei Cofofenii din Fafd in adundrile generale
viceprimarului, administratorului public, precum gi oricdror alte persoane din aparatul de specialitate
al primarului sau din cadrul unei institulii publice de interes local.

ART. 53 Suspendarea mandatului de consilier local
(l) Mandatul de consilier local se suspendd in urmdtoarele situatii:
a) a fost dispusd mdsura arestdrii preventive;
b) a fost dispus[ mdsura arestului la domiciliu;
c) a fost insdrcinat de cdtre consiliul local al Comunei Colofenii din Fa{d, de cdtre Guvern sau de

cltre Parlament cu exercitarea unei misiuni in {ar[ sau in str[indtate.
(2) Misurile prevdzute la alin. (l) lit. a) qi b) dispuse in condiliile Legii nr. 135i2010 privind Codul

de procedurd penald, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, se comunicd de indatd de cdtre instanla
de judecatd prefectului care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constatd
suspendarea mandatului.

(3) Documentele corespunzdtoare situaliei prevdzute la alin. (1) lit. c) se comunic[ de cdtre emitent,
in termen de 5 zile lucr[toare de la desemnare, secretarului general gi primarului, iar in prima gedinfl
ulterioard comunicdrii consiliul local ia act de aceastd situalie, prin hotdrdre.

(4) Suspendarea dureazdpdnd la incetarea situafiei prevdzute la alin. (1).
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaliile prevdzute la alin. (l) lit. a) gi b), respectiv hotdrdrea

prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in condiliile alin. (1) lit. c) se comunicd de
indatd consilierului local, ?n termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotdrdrii
consiliului local al Comunei Cofofenii din Fa!6 , dupd caz.

(6) in cazul in care fa16 de consilierul local, al cirui mandat a fost suspendat in condiliile alin. (l)
lit. a) gi b), a fost dispusd clasarea ori renunlarea la urmdrirea penald sau instan{a judecdtoreascd a

dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul la despdgubiri, in condi1iile legii.
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AKl. 5{ Duspenuarea manuaturut vtceprtmarutul
(1) Mandatul viceprimarului se suspendd de drept in urmdtoarele situafii:
a) a fost dispusd mdsura arestdrii preventive;
b) a fost dispusd mdsura arestului la domiciliu.
(2) Mdsurile prevdzute la alin. (1), dispuse in conditriile Legii nr. 135/2010 privind Codul de

procedurd penald, cu modificdrile gi completdrile ulteriioare, se comunic[ de indatd de cdtre instanfa de
judecat6 prefectului, care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constata
suspendarea mandatului.

(3) Ordinul de suspendare se comunicd, in termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.
(4) Suspendarea dureazdpdnd la incetarea situa{iei prevdzute la alin. (l).
(5) In cazulin care fa!d, de viceprimarul suspendat din funcfie a fost dispusd clasarea ori renunlarea

la urmirirea penald sau instanfa judecdtoreascd a dispus achitarea sau incetarea procesului penal,
acesta are dreptul, in condiliile legii, la plata drepturilor salariale corespun zdtoare perioadei in care a
fost suspendat.

ART. 55 incetarea mandatului de consilier local
(l) Calitatea de consilier local inceteazdla data declardrii ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local inceteazd, de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului,

in urmdtoarele cazuri:
a) demisie;
b) constatarea qi sancfionarea, in condiliile Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea

functiilor gi demnitdtrilor publice, pentru modificarea gi completareaLegii nr. 14412007 privind
infiinfarea, organizarea gi funcfionarea Agenliei Nafionale de Integritate, precum gi pentiu modificarea
gi completarea altor acte normative, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, a unei stlri de
incompatibilitate;

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

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

e) lipsa nemotivatd de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care
determinl imposibilitatea desftgurdrii, in condiliile legii, a gedinielor ordinare gi/sau extraordinare;

f) imposibilitatea exercitdrii mandatuluipe o perioadid mai mare de 6 luni consecutive, cu excep{ia
cazurilor prevdzute de lege;

. g)_condamnarea, prin hotirdre judecdtoreascd rdmasil definitivd, la o pedeapsd privativf, de libertate,
indiferent de modalitatea de individualizare a executdrii pedepsei;

h) punerea sub interdiclie judecdtoreascd;
i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calitalii de membru al partidului politic sau al organiza\iei minoritdlilor nalionale pe a

cdrei listd a fost ales;
k) condamnarea prin hotdrdre judecdtoreascd rdmasd definitivd pentru sdv6rgirea unei infracliuni

electorale pe durata procesului electoral in cadrul cdruia a fost alei, indiferent ie pedeapsa aplicatd qi
de modalitatea de individualizarc a executdrii acesteia;

l) deces.
(3) Data incetdrii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-0 qi l), esre data

aparitiei evenimentului sau a implinirii conditriilor care determind situafia de incetare, dupd. caz.
(4) Data incetdrii de drept a mandatului,in cazul prevdzut la alin. (2) lit. b), in situafia in care

legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestatd,
este data expirdrii perioadei in care consilierul local are dreptul sd conteste raportul de evaluare, in
condiliile Legii nr. 17612010, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

(5) Data incetdrii de drept a mandatului in cazul prevdzut la alin. (2) lit. j) este data comunicdrii
cdtre prefect, secretarul general gi cdtre consilierul local a hotbrdrii forului competent s6 decid6 asupra
excluderii unui membru al partidului politic sau a organiza\iei cetSlenilor apa(indnd minoritdlilor
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(6) in situaliile prev6zute la alin. (2) lit. a), c)-f) 9i l) constatarea incetdrii de drept a mandatului de
consilier local, precum gi vacantarea locului de consilier local se realizeazd"printr-o hotdrdre de
constatare a autoritS{ii deliberative respective, la propunerea primarului ori, dupd caz, a oricdrui alt
ales local, adoptatd in prima gedin{d desfrguratd dupd aparilia evenimentului. Hotdrdrea autoritdlii
deliberative este comunicatd de indatd judecdtoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in
condiliile art. 8, precum qi consilierului local. Aceasti hotdr6re nu se supune la vot, aceasta fiind de
constatare a unei stdri de fapt.

(7) Consiliul local are obligatia de a adopta hotdrdrea prevdzutd,la alin. (6) in termen de 30 de zile
de la introducerea pe proiectul ordinii de zi areferatului constatator semnat de primar gi de secretarul
general cu privire la una dintre situa(iile prevdzute la alLin, (2)lit. a), c)-0 gi l). in termen de maximum
l0 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local constatarea incetdrii mandatului,
precum gi vacantarea locului de consilier local se realizeazd,de cdtre prefect prin ordin, inbaza
referatului constatator comunicat de cdtre secretarul general, in situafia neadoptdrii acestei hotdr6ri de
citre consiliul local, dupd caz.

(8) In situa{iile prevdzute la alin. (2) lit. b), g)-k), constatarea incetdrii de drept a mandatului de
consilier local, precum gi vacantarea locului de consilier local se fac de cdtre prifect prin ordin, in
termen de maximum 30 de zile de la data ingtiintdrii transmise prefectului de cdtre autoritatea
responsabild de asigurarea integritdtrii in exercitarea demnitdlilor gi functiilor publice gi prevenirea
corupfiei institutionale sau de cdtre instanfd, dupd caz.

(9) Ordinul prefectului emis in situafiile prevdzute la, alin. (7) qi (8) se transmite de indat6
judecdtoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in condiliile art. 8, consilierului local gi
secretarului general.

(10) Hotdrdrea consiliului are labazd,pentru situaliine prevdzute la alin. (2) lit. a), c)-0, h) 9i l), un
referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparilia evenimentului qi semnat de primar gi de
secretarul general. Referatul este insolit de acte justificative.

(l l) Ordinul prefectului are la baz[, pentru situatiile prevdztfte la alin. (2) lit. g), i), k), ingtiinldrile
transmise prefectului de cdtre instanfd.

(12) In cazul prevlzutla alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data comunic[rii hotdrdrii
forului competent sd decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organ iza\iei
cetdfenilor aparfindnd minoritdlilor nalionale pe a cdrei list[ consilierul local a fost ales, prefeciul
constat5, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local inainte de expirarea duratei normale a
acestuia gi declard vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se iransmite de indatd
judecdtoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in condi{iile art. 8, consilierului local qi
secretarului general.

(t:l In cazurile prevdzute la alin. (2) lit. c)-f), hotdrdrea poate fi atacat1de consilierul local in cauzE
la instanfa de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanfa se pronun{6 in
termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabild procedrura de regularizare a cereri i. in acest caz,'
procedura prealabild nu se mai efectueazd, iar hotdrdrear primei instanle este definitivd.

(14) In toate cazurile, hotdrArea instanfei se comunicd pdrfilor, prefectului gi secretarului general,
care are obligafia afi$5rii acesteia la sediul UAT Colofenii din Fa!6, in termen de maximum dou6 zile
de la comunicare.

( I 5) Funclia constatat6 vacantd in condiliile alin. (6)-(3) se complete azd cu supleantul desemnat de
partidul politic, alianfa politic[ sau alianfa electorald respectivd, care este validaf qi depune jur6mAntul,
in condiliile art. 117 din Ordonanta de urgenti a Guver4ului nr. 5712019, cu modificaiile qi
completprile ulterioare, ulterior rdmdnerii definitive a hotdr6rii instanJei.

(16) Incetarea mandatului de consilier local in cazul schimbdrii domiciliului in altd unitate
administrativ-teritoriald poate interveni numai dupd efeotuarea in actul de identitate al celui in cauzd a
menliunii corespunzdtoare, de cltre organul abilitat potrivit legii.

(17) Incetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se constatl ?n prima gedin{d a
consiliului desfdguratd dupd aparilia evenimentului gi inbazademisiei scrise inaintate secretarului
general, primarului qi pregedintelui de gedin{d. Hot[rdrea consiliului prin care se ia act de demisie gi se
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mandatul supleantului, in condiliile art. 8.

(18) Preved-erile alin. (2) lit. g)-i) si k) devin aplicabile numai dupd rdmdnerea definitivd a hotararii
judecitoreqti. in aceste cazuri, data respectivd esie gi data la care inceteazdde drept mandatul.

(19) In situalia in care este contestatd legalitatea actului prevdzut la alin. (a) sau a hotdrdrii
prevdzute la alin. (5), data incetdrii de drept a mandatului este data rdmdnerii definitivd a hotdrdrii
judecdtoregti.

(20) De la data incetdrii mandatului, consilierul local respectiv:
a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru gedinfele autoritdtii

deliberative din care face parte;
b) nu mai poate participa la vot in cadrul gedinlelor autoriEtii deliberative din care face parte,

precum gi in cadrul comisiilor de specialitate organizat,e de aceasta;
c) nu mai are dreptul la indemnizafia lunar6.

ART.56 In atului de v i mandatu
(1) Incetarea mandatului de consilier, in condifiile art. 55 alin. (2), are ca efect incetarea de drept, la

aceeagi data, $i a mandatului de viceprimar.
(2) Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberlrii acestuia din functie in

condiliile art. 11

SECTIUNEA a2-a
Drepturile aleqllor locali

ART. 57 Legitimatia si semnul distinctiy ale alesilor locali
(l) DupA alegerea viceprimarului, acestuia i se inmdne azd,legitima[ia, semnatd de primar, precum

gi un semn distinctiv al calitdlii de viceprimar. Legitimatia viceprimarului este inm6nat6 de c6tre
secretarul general.

(2) DupA declararea ca legal constituit a consiliului local al Comunei Colofenii din Fa!6,
consilierilor in funcfie li se elibere azd, o legitimafie care atesti calitatea de membru al consiliului local,
semnatd de primar, qi primesc un semn distinctiv al calitdlii lor de reprezentanli alegi ai colectivit6trii
locale, pe care au dreptul sd il poarte pe intreaga durati a mandatulu i.

(3) Modelul legitimaliei de viceprimar gi de consilier local qi modelul semnului distinctiv pentru
acegtia se stabilesc prin hot[rdre a Guvernului.

(4) Cheltuielile pentru confec{ionarea legitima{iilor, semnelor distinctive, respectiv a egarfelor se
suport6 din bugetul local.

(5) Legitimafia gi semnul distinctiv se pot pdstra, dupd incetarea mandatului, cu titlu evocativ.
(6) Eqarfa in culorile drapelului na{ional al Romdniei se poartd in mod obligatoriu la ZiuaNa{ionald

a Romdniei, la solemnitdti, recepfii, ceremonii publice gi la ielebrarea c[sdtoriilor. indiferent de iocul
de desfrgurare a acestora.

ART. 58 Protectia ale$ilor locali
(l) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru solutionarea gi gestionarea

treburilor publice in interesul colectivitdlii locale pe care o reprezintA este garantat6.
(2) Aleqii locali nu pot fi tragi la rdspundere juridicd pentru opiniile poliice exprimate ?n

exercitarea mandatului.
(3) Refinerea, dispunerea misurii arestdrii preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea in

judecatd penald a alegilor locali, precum gi faptele s[vdrqite care au determinat luarea mdsurilor se
aduc la cunogtin{5 atat autoritdtii administrafiei publice din care fac parte, cdt gi prefectului, in termen
de cel mult24 de ore, de cdtre organele care au dispus mdsurile respictive.

(a) Pe intreaga duratl a mandatului, aleqii locali se considerd in exerciliul autoritAtii publice gi se
bucurl de protecfia prevdzutd de lege.
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solie gi copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmdregte nemijlocit exercitarea de
presiuni asupra alesului local in legdtur[ cu exercitarea mandatului sdu.

ART. 59 Grupurile de consilieri locali
(l) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in funcfie de partidele sau alian{ele politice pe ale

cdror liste au fost alegi, dacd sunt in numdr de cel pufin 3.
(2) Consilierii locali care nu indeplinesc condiliile prevdzute la alin. (1) pot constitui un grup prin

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

membrilor grupului. Denumirea, componen(a gi conducerea grupului politic se transmit secretarului
general care informeazd consiliul local asupra grupurilor politice formate.

(4) Prevederile alin. (l) qi (2) se aplicd gi consilierilor independenti.
(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau

care nu au intrunit numlrul de voturi necesar pentru aintrain consiliu cu cel pufin un consilier.
(6) in cazul fuzionlrii, doud sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliul local sau care

au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
(7) Primarul, in funcfie de disponibilitate, pune la dispozilia grupurilor politice spafiile qi logistica

necesare desfrgur[rii activitdtilor politice in vederea exercitdrii atribuliilor legale qi regulamentare.

ART. 60 Raporturile de muncd sau de serviciu detinute anterior
(i) Pe perioada exercitdrii mandatului de viceprimar se suspendd contractul de muncd, respectiv

raportul de serviciu al acestuia, ?n cadrul unei instituJii sau autoritdti publice ori in cadrul regiilor
autonome sau societdfilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unitdtrilor administrativ-
teritoriale, cu excepfia situaliilor prevdzute de lege.

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

(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncd sau a actului de numire cadrele
didactice, cercetdtorii gtiintifici, persoanele care defin funcfii sau desfdgoard activitali in domeniul
creatiei I iterar-artistice.

(4) In func{iile definute de persoanele ale cdror contracte de muncd sau acte de numire au fost
suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe duratd determinatb.

(5) La incetarea mandatului de viceprimar, persoanele in cauzd igi reiau activitatea ?n executarea
aceloragi contracte de muncd sau raporturi de serviciu, dupd caz.Lastabilirea clasei gi a gradului de
incadrare se iau in calcul gi perioadele lucrate in funcfiile de demnitate publicd alese.

(6) in cazul incare conducerea persoaneijuridice iefuzd,reluarea activitdfii in funcfia definutd
anterior alegerii, persoana in cauzd, se poate adresa instanfei de judecatd competente, cererea fiind
scutit6 de taxa de timbru judiciar.

(7) Persoanelor prevdzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncd pentru
motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data incetdrii mandatului, cu excepfiile prevdzute
de lege.

ART.61 Indemnizatia
(l) Pentru participarea la gedinfele consiliului local al Comunei Colofenii din Fafd gi ale

comisiilor de specialitate ale acestuia, consilierii locali au dreptul la o indemnizalielunard.
Viceprimarilor nu li se acordd indemnizalie pentru participarea la gedinfe.

(2) Indemnizafia lunard pentru consilierii locali care participd la gedinlele ordinare ori la gedintrele
extraordinare ale consiliului local gi ale comisiilor de specialitate este in cuantum de pdnd la 10% din
indemniza{ia lunard a primarului, in condiliile Ordonanfei de urgenti a Guvernului nr. 5712019, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, respectiv ale regulamentului de organizare gi funcfionare a
autoritAtii deliberative.
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(J/ L0nslllsrll logall au ureptul la lnqsmnrzalla lunara Ooar ua{ia paru!,lpa la sgl pulln o ;eurnla a
autoritd{ii deliberative qi o gedin{d a comisiei de specialitate, pe lun[, desfrqurate in condiliile legii.

(4) Consilierii locali au dreptul la decontarea, in corndiliile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea
mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare) indemnizatia de delegare sau deplasare,
dupd caz, precum gi a altor cheltuieli prevdzute de lege, altele decdt indemniza{ia prevdzutd la alin. (i).

(5) Indemnizatialunard pentru consilierii locali care participd la gedinfele consiliului local al
Comunei Cofofenii din Fald qi ale comisiilor de specialitate ale acestuia se calculeazd, dupdformula:

I_L= ax I_P x (0,65 x P_CLI|.{_$CL+ 0,35 x P_CSA.{_$CS),
unde ,,1 Lo' este indemnizalialunard pentru consilierrul local; ,,a" este procentul stabilit de consiliul

local al Comunei Colofenii din Fa!6, care este mai mic sau egal cu l0%o din indemniza[ialunard, a
primarului (I_P); ,,1_P" este indemniza\ialunard a primarului Comunei Colofenii din FaJa ; ,,P_CL"
este num[rul de particip[ri ale consilierului local la gedinlele consiliului local din luna respectivd;
,,P*CS" este numdrul de participdri ale consilierului local la gedinfele comisiilor de specialitate din
care face parte din luna respectivd; ,,N_$CL" rcprezintd numdrul gedinfelor ordinare gi extraordinare
ale consiliului local al Comunei Cofofenii din Fald din luna respectivd; ,,N_$CS" rcprezintd numdrul
gedintelor comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local din luna respectivd.

(6) Plata indemnizafiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) Si (3) se efectueazd exclusiv din
veniturile secfiunii de funclionare din bugetul Comunei Cofofenii din FaJd.

(7) Prevederile alin. (l)-(4) se aplicd in mod corespunzdtor qi delegatului sdtesc.
(8) Consiliul local al Comunei Colofenii din Faf[ poate hotdri diminuarea cuantumului

indemniza{iei prevdzute la alin. (2) gi a cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin. (4),
in concordan{d cu posibilitdlile de finanfare.

(9) Drepturile binegti cuvenite alegilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte
venituri, in condiliile legii.

(10) Consilierii locali gi delegatul sitesc care participd la gedinfele de consiliu local at Comunei
Colofenii din Fald , organizate in timpul programului de lucru, se considerd invoili de drept, fdr6 a le fi
afectat salariul gi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munc6.

ART. 62 Dreptul de initiativd in promovarea actelpr administrative
Alegii locali au dreptul de iniliativd in promovarea actelor administrative, individual sau ?n grup.

ART.63 Transportul
Aleqii locali care folosesc autoturismul proprietate personalS sau cu mijloacele de vtransport in

comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliazd in localitatea in care se desftgoara
gedinfa consiliului local al Comunei Cofofenii din Fafd sau a comisiilor de specialitate primesc
contravaloarea transportului.

ART. 64 Formarea profesionald
(l) Alegii locali au dreptul la pregdtire, formare qi perfeclionare profesionald.
(2) Alegii locali beneficiazd de plata programelor de pregdtire, formare gi perfec{ionare profesionald

organizate in condiliile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masd, a
indemniza{iilor de delegare sau deplasare, dupd caz,in condiliile legii.

(3) Autoritdlile gi institutiile publice au obligalia sd prevadi in bugetul local sumele necesare pentru
programele de pregdtire, formare gi perfecJionare profesionalS organizate de Institutul Natrional de
Administra{ie sau alli furnizori de formare qi perfec{ionare profesionald in decursul mandatului,
precum qi cheltuielile prevdzute la alin. (2) destinate aleqilor locali, organizate la iniliativa ori in
interesul autoritdti i sau instituliei publ ice.

ART. 65 Accesul la informatii
(l) Dreptul alegilor locali de a avea acces la orice informafie de interes public nu poate fi ingrddit.
(2) Autoritdlile administrafiei publice centrale gi locale, instituliile, serviciile publice, precum gi

persoanele juridice de drept privat sunt obligate sd asigure informarea corect[ a alegilor locali, potrivit
competentelor ce le revin, asupra treburilor publice gi asupra problemelor de interes local.
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ART. 66 Dreptul la asociere
Alegii locali se pot asocia liber in partide politice qi in alte forme de asociere, in condiliile legii.

SECTIUNEA a 3-a
Obligafiile aleqilor locali

ART. 67 Respectarea legii
(l) Alegii locali sunt obligali sd respecte Constitufia 9i legile tdrii, precum gi s6 se supund regulilor

de curtoazie 9i disciplind qi sd nu foloseascd in cuvdntul lor sau in rela{iile cu cetdlenii expresii
injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

(2) Consilierii locali sunt obliga(i sd respecte regulamentul de organizare qi func1ionare a
consiliului local al Comunei Cofofenii din Faf6.

ART.68 ucrdrile local

din Fafd sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu exceplia situa{iilor prevdzute in
regulamentul de organizare gi funclionare a Consiliuluii Local al Comunei Colofenii din Fatd.

ART. 69 Buna-credintd si fidelitatea
Consilierii locali aflafi in serviciul colectivitdlii locale, in calitatea lor de reprezentanli legali ai

UAT Cofofenii din Fa!d, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, ia exercitarea
competenfelor autoritdtilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintd,
dupd,caz, cu bund-credintrd gi fidelitate fald de tari gi de colectivitatea care i-a ales.

ART. 70 Probitatea $i discrefia profesionald
Alegii locali sunt obligatri la probitate gi discrefie profesionald.

ART. 71 Cinstea $i corectitudinea
(l) In exercitarea mandatului, aleqii locali sunt

este interzis alesului local sd ceard,pentru sine sau
avantaje.

(2) Aleqii locali nu pot face uz gi nu se pot prevala de aceastd calitate in exercitarea unei activit6tri
de interes personal.

ART.72

ARr. od Participar.ea la lucrdrile consiliului local si ale co{nisiilor de specialitate
Consilierii locali gi viceprimarul nu pot lipsi de la lucrdrile consiliului to"ut ut Comunei Cotofenii

obligafi sd dea dovadd de cinste gi corectitudine;
pentru altul, bani, foloase materiale sau alte

(l) Aleqii locali sunt obliga(i ca, in exercitarea mandLatului, taoiguniru"periodic, celpu{in o dati
pe trimestru, int6lniri cu cet6{enii, sd acorde audienfe gi sd prezinte in consiliul local o informare
privind problemele ridicate la intdlnirea cu cetifenii.

(2) Fiecare consilier local, precum qi viceprimarul sunt obligati sd prezinte un raport anual de
activitate, care este fbcut public prin grija secretarului general al Comunei Cofofenii din Fafd.

(3) in urma efectudrii unor deplasiriin strdindtate p-entru exercitarea unor atribufii stabilite prin
lege, alegii locali sunt obligali sd prezinte la prima grahp ordinard a autorit6tii deliberative o
informare privind deplasdrile efectuate. Termenul maxim de prezentare a informlrii este de 45 de zile
de la data incheierii deplasdrii.

(4)incazulne.espeitarii prevederilor alin. (3), alegii locali suportd cheltuielile deplas6rii.

ART. 73 Transparenta activitdtii
(l) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al Comunei Colofenii din Fala gi

al aparatului de specialitate, sd pund la dispozilie consilierilor locali, la cererea acestora, in termen de
cel mult l0 zile lucr[toare, informafiile necesare in vederea indeplinirii mandatului in condiliile legii.

(2) Consilierii locali pot adresa intrebdri gi interpeldri primarului sau viceprimarului.
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(J/ KaSpUnSUl sollclltat ln gonlormltatc ou preveucnle ailr. \z) se rransmlrc, oe regula, lrnsurar sau,
dacd nu este posibil, la urmdtoarea gedinfd a consiliulu'i local al Comunei Cofofenii din Fa!d.

(a) Cel interpelat are obligalia de a rdspunde in scris sau, dupd caz, oralpdnd cel mai t1rrziu Ia
urmdtoarea gedin!6 a consiliului local al comunei colofenii din Fafd.

CAPITOLTiL VII
Incompatibilitifile aleqilor locali qi conflictul de interese

ART.74 nctiei de v
(1) Regimul incompatibilitdtilor aplicabil funcliei de viceprimar gi de consilier local este cel

ptevdzut in cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cru modificdrile qi completdrile ulterioare.
(2) Constatarea qi sanc{ionarea st[rii de incompatibilitate gi a conflictului de interese pentru

persoanele care ocupd funcfiile prevdzute la alin. (l) se fac in condiliile Legii nr. 17612010, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, gi ale Ordonantei de urgenld a Guvernului nr. 5712019, su
modifi cdrile gi completdrile ulterioare.

(3) Prin activitdli in domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfdgura, in conditriile
legislafiei speciale privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenlei in exercitarea demnitatrilor
publice 9i a funcfiilor publice, se inleleg activitdlile previzute la art. 462 alin. (2) din Ordonania de
urgentd a Guvemului nr. 5712019, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

ART.75
consilier local

(1) Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile prevdzute de ca{tea I titlul IV din Leeea nr.
16I/2003, cu modific[rile gi complet6rile ulterioare, are obliga{ia sd se abtrina de la emiterea sau
participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau particip areala
incheierea actului juridic respectiv , care ar putea produLce un folos material pentru sine sau pentru:

a) so!, so{ie sau rude ori afini pdn6la gradul al Il-lea inclusiv;
b) orice persoand fizicd sau juridicd fatd de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligalii;
c) o societate Ia care de{ine calitatea de asociat unic ori funcfia de administrator sau de la care oUtr1n.

venituri;
d) o altd autoritate din care face parte;
e) orice persoand fizicd sau juridic4, alta decdt autoritatea din care face parte, care afdcut o plat[

cdtre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) o asocia{ie sau funda{ie din care face parte.
(2) In exercitarea funcfiei, consilierul local aflat in una dintre situa{iile prevdzute la alin. (l) are

obliga{ia sd anunfe la inceputul gedinfei consiliului local interesul personalpe care il are Ia adoptarea
hotdr6rii respective, anunf care se consemneazd in mod obligatoriu in proceiul-verbal al qedinlei.

(3) Ulterior anuntirii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in calcul pentru
cvorumul necesar adoptdrii hotdr6rii consiliului cu privire la care acesta gi-a anunfat interesul qi nu are
drept de vot la adoptarea acestei hotdrdri.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incdlcarea prevederilor
alin. (1) sunt lovite de nulitate absolutd incondiliile Legii nr. 17612010, cu modific6rile qi completdrile
ulterioare.

(5) Fapta alegilor locali de a incdlca prevederile alin. (l) qi legisla{ia in materie privind conflictul de
interese constituie abatere disciplinard gi se sanctioneazdcu diminuarea indemnizitieicu l0% pe o
perioadd de maximum 6 luni.

ART. 76 Declaratia de interese si declarafia de avere
Alegii locali au obligatia sd intocmeascd, sd depund gi sd actuali zeze declaralii de avere gi declaralii

de interese in conformitate cu prevederile Legiinr,176120&, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.
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A.t(r. / / Danullunl pgnru neqepungrea ucularatlcl uc averc sr a ueolaraucl ue mrergsg
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraliei de avere qi de

interese prevdzute de lege atrage sanctiunile prevdzute deLegeanr.17612010, cu modificdrile si
completdrile ulterioare.

CAPITOLUL VIII
Rlspunderea aleqilor locali

ART. 78 Tipurile de r[spundere a alesilor locali
Aleqii locali rdspund, dupd caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele sdvdrqite in exercitarea

atribufiilor ce le revin, in condifiile legii gi ale Ordonantei de ursenld a Guvernului nr. 5712019, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare.

ART. 79 Rdspunderea consilierilor locali
(1) Consilierii locali ai Consiliului Local al Comunei Colofenii din Fald rdspund in nume propriu

pentru activitatea desfrguratd in exercitarea mandatuluLi, precum gi solidar pentru activitatea coniiliului
din care fac parte gi pentru hotdrdrile pe care le-au votat.

(2) In procesul-verbal al gedinfei consiliului local al Comunei Co{ofenii din Fald se consemneazd
rezultatul votului, iar la cererea consilierului local se menlione azdin mod expres votul acestuia.

ART. 80 Sanctiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali
(l) Pentru incdlcarea de cdtre consilierii locali a prevederilor din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 5712019, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, a prevederilor legale ieferitoare la
conflictul de interese qi a prevederilor regulamentului de organizare gi functionure a conriliului local,
consiliul local poate aplica urmdtoarele sancliuni disciplinare:

a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvdntului;
d) eliminarea din sala de gedinfd;
e) excluderea temporard de la lucrdrile consiliului gi ale comisiei de specialitate;
f) diminuarea indemnizaliei lunare cu l\o/opentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemniza{iei lunare pentru una sau doud luni.
(2) Sancliunile prevdzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplic6 de cdtre pregedintele de gedin{6, iar cele de la

alin. (l) lit. e)-g) de cdtre consiliul local, prin hot[r6re.
(3) Sancliunile prevdzute la alin. (l) lit. a)-e) sunt aplicabile gi viceprimarului.
(4) Pentru aplicarea sanc{iunilor prevdzute la alin. (l) lit. e), cazul ie transmite comisiei de

specialitate care are in obiectul de activitate gi aspectele juridice, aceasta prezentdnd un raport intocmit
pebaza cercetdrilor efectuate, inclusiv a explicafiilor fumizate de cel in cauzd,.

ART.81 Avertismentul
La prima abatere, pregedintele de gedinfd atrage atenfia consilierului local in culpd gi il invitd sd

respecte regulamentul de organizare gi funclionare al Comunei Colofenii din Fatd .

ART. 82 Chemarea la ordine
(l) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul gi invitaliapregedintelui de gedinld gi continui

sd se abatd de la regulament, precum qi cei care incalcd in mod grav, chiar pentru prima datA,
dispoziliile regulamentului sunt chemafi la ordine.

(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de gedinf6.
(3) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de cdtre pregedintele de gedinld s6

igi retragd sau sd explice cuvAntul ori expresiile care au generat incidentul gi care ar atrage aplicarea
sanc{iunii.

(4) Dacd expresia intrebuinfatI a fost retrasd ori dacd explicafiile date sunt apreciate de pregedintele
de gedinfd ca satisfrcitoare, sancfiunea nu se mai aplic6.
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ART. 83 Retragerea cuvdntului si eliminarea din sald
In cazul in care, dupd chemarea la ordine, un consilier local continud sd se abatd de la regulamentul

de organizare gi funclionare al Comunei Colofenii din Fa!6, preqedintele de qedinfd ii va retrage
cuvdntul, acesta nemaiputdnd lua cuvdntul pe perioada desfrgurdrii gedinfei consiliului. in situatria in
care un consilier persistd sd se abatd de la regulament, pregedintele de gedinld il va elimina din sal6.
Eliminarea din sala echivaleazd cu absenfa nemotivatd de la gedintd.

ART.84 Excl
(1) in cazul unor abateri grave, sdv6rgite in ,*a *p.tut, ,uu ul unor abateri d"or.bit d. g.uu.,

consiliul local al Comunei Colofenii din Fald poate aplica sanctiunea excluderii temporare a
consilierului local de la lucrlrile consiliului local, dupd caz, gi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii este stabilitd de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate
aspecte juridice, in celmult l0 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporard de la lucrdrile consiliuluii local al Comunei Colofenii din Fala gi ale
comisiilor de specialitate nu poate depdgi dou6 gedinle consecutive.

(4) Excluderea de la lucrdrile consiliului local al Comunei Colofenii din Fali gi ale comisiilor de
specialitate are drept consecinfd neacordarea indemnizaliei lunare.

(5) In cazde opunere, interzicereaparticipdrii la qedinfe se executd cu ajutorul personalului care
asiguri ordinea publicd local[.

ART. 85 Aplicarea sanctiunilor
(l) Sancliunile prevdzute la art. 80 alin. (1) lit. e) 9i f) se aplicd prin hotdrdre adoptatd de consiliul

local al Comunei Cofofenii din Fafd, cu majoritate absolut[.
(2) Pe perioada aplicdrii sanc{iunilor prevdzute Ia art. 80 alin. (l) lit. d) qi e), consilierii locali in

cauzd nu vor fi socoti{i la cvorumul pentru qedint6.
(3) Pentru menfinerea ordinii in gedinlele comisiilor de specialitate, pregedin{ii acestora au aceleaqi

drepturi ca pregedintele de gedinf[. Acegtia pot aplica sanc{iunile prevdzute la art. 80 alin. (l) lit. a)-d).
(4) Sanctiunile prevdzute la art. 80 alin. (1) se pot aplica in mod corespunzdtor viceprimarilui pentiu

abaterile sdvdrgite in calitatea lui de consilier local.

ART. 86 Sanctiuni aplicabile viceprimarilui
(l) Pentru abateri grave qi/sau repetate, sdvdrgite in exercitarea mandatului de viceprimar,

persoaneipo in cauzd li se pot aplica urm[toarele sanc{iuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizatiei cu 5-10%timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din funclie.
(2) Sancliunile prevdzute la alin. (l) lit. a)-c) se aplic6, prin hotdr6re a consiliului local, la

propunerea motivatd a primarului. Motivele care justificd propunerea de sanctionare sunt aduse la
cunogtin{d consilierilor locali cu cel pufin 5 zile inaintea gedintrei.

(3) In cazul sancliunilor prevdzute la alin. (l), hotdrdrea se adoptd prin vot secret cu majoritatea
calificatd de doud treimi din numdrul consilierilor locali.

(4) Prin excep{ie de la prevederile alin. (3), aplicarea sanc{iunii prevdzute la alin. (1) lit. d) se face
cu respectarea prevederilor art. I l.

(5) Impotriva sancliunilor prevdzute la alin. (1) lit. c) gi d) persoana in cauzdse poate adresa
instan{ei de contencios administrativ competente. Procedura prealabild nu este obligatorie.

(6) Aplicarea sancfiunii prevdzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de
consilier local.

ART. 87 Rdspunderea aferentd actelor administrative
(l) Pregedintele de gedintd al consiliului local al Comunei Cofofenii din Fa!6, prin semnare,
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lnvgste$tc gu lormula ug aulorltate cxgL:urarea aclelor aqmlnrsrrauvc auoptate tn excfoltarea alnDufllror
care ii revin potrivit legii.

(2) Apreci^erea necesitdfii gi oportunitatea adoptdrii hotdrArilor aparline exclusiv autoritdtrii
deliberative. intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege,
contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate gi semnarea documentelor de fundamentare angajeazd
rdspunderea administrativd, civil[ sau penald, dupd caz, a semnatarilor, in cazul incdlcarii legii, in
raport cu atributiile specifice.

(3) Actele autorit6tilor administra{ieipublice locale angajeazd,,in condiliile legii, rdspunderea
administrativd, civild sau penald, dupd caz, a func{ionarilor publici gi personalului contractual din
aparatul de specialitate al primarului care, cu incdlcarea prevederilor legale, fundamente az6 din punct
de vedere tehnic gi al legalitdfii adoptarea lor sau contrasemn eazd, ori avizeazd, dupd caz,pentru
legalitate aceste acte.

(a) In cazulin care printr-un act administrativ al autoritdfilor administraliei publice locale adoptat
ftrdalt fundamentat, contrasemnat sau avizatdin punLct de vedere tehnic ru, ai legalitalii s-au produs
consecinfe vdtdmdtoare, este angajatd,rispunderea juriidicd a autoritAtii deliberative, dup6 caz,in
condiliile legii qi ale Ordonantei de urgenld a Guvernului nr. 5712019, cu modificErile gi completdrile
ulterioare.

(5) Funcfionarii publici sau personalul contractual, dupd caz, responsabili cu operaliunile prevdzute
la alin. (3) pot formula obiec{ii ori refuza efectuarea acestora in condiliile art.490. respectiv g4lf!3

, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplic[ gi in cazul altor acte administrative sau asimilate acestora in

condiliile legii adoptate de autoritdfile administra(iei publice locale.

CAPITOLUL IX
Alte dispozi{ii

ART.88
(i) in temeiul art. 243-din Oidorranfa de urgenta a duvernului nr. SZ/ZOtg, cu modific6rile gi

completdrile ulterioare, secretarului general ii revin urmdtoarele atribufii principale in relalia cu
consiliul local:

a) avizeazdproiectele de hotdrdri gi contrasemneazdpentru legalitate hotdr6rile consiliului local al
Comunei Colofenii din Fald ;

b) participd la gedinfele consiliului local al comunei colofenii din FaJd;
c) asigur[ gestionarea procedurilor administrative privind rela{ia dintre consiliul local al Comunei

Cofofenii din Fafd gi primar, precum gi intre acegtia gi prefect;
d) coordoneazl otganizarea arhivei gi evidenfa statisticd a hotdrdrilor consiliului local al Comunei

Colofenii din Fa!6;
e) asigurd transparenfa gi comunicarea cdtre autoritdtile, instituliile publice gi persoanele interesate a

actelor prevdzute la lit. a);
f) asigurd procedurile de convocare a consiliului local al Comunei Colofenii din Fald gi efectuarea

lucrdrilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al gedinlelor
consiliului local gi redactarea hotdrdrilor consiliului local;

g) asigurd pregdtirea lucrdrilor supuse dezbaterii consiliului local al Comunei Colofenii din Fala 9i
comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) poate propune primarului ?nsuierea unor probleme in proiectul ordinii de zi aqedinlelor ordinare
ale consiliului local al Comunei Cofofenii din Fafa;

i) efectueazd apelul nominal gi fine evidenfa participdrii la qedinfele consiliului local al Comunei
Cofofenii din Fa!6 a consilierilor locali;

j) numbrd voturile gi consemneazd,rezultatul votdrii, pe care il prezintd preqedintelui de qedinla sau,
dupd caz, inlocuitorului de drept al acestuia;

k) informeazd preqedintele de gedinfd sau, dupd caz, inlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la
cvorumul gi la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecdrei hotdrdri a consiliului local al Comunei
Colofenii din Fa!6;
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l/ aslgura lnl()omlrca uos4rclor uc |jccllnl4, lggarea, numcrorarca paglnlor, ssmnarga $l iitarnpltarca
acestora;

m) urm[regte ca la deliberarea gi adoptarea unor hotir6ri ale consiliului local al Comunei Colofenii
din Fa!6 sd nu ia parte consilierii locali care se incadreazd,in dispoziliile art. 75 alin. (2); informeazd
pregedintele de gedinfd, sau, dupd caz, inlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaJii gi
face cunoscute sanc{iunile prev[zute de lege in asemenea cazuri;

n) alte atribu{ii prevdzute de lege sau insdrcin[ri date prin acte administrative de consiliul local al
Comunei Co{ofenii din Faf[.

(2) Secretarul general, cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului, intocmegte gi face public
un raport anual privind transparenJa decizionald, care cuprinde cel putin urmdtoarele elemente:

a) numdrul total al recomanddrilor primite;
b) numlrul total al recomanddrilor incluse in proiectele de acte administrative cu caracter normativ

giin conJinutul deciziilor luate;
c) numdrul participanlilor la gedinlele publice;
d) numdrul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte administrative cu

caracter normativ;
e) situa{ia cazurilor in care consiliul local al Comunei Cofofenii din Fa!6 a fost aclionat in j ustifie

pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la transparen{a decizional5;
f) numdrul qedintelor care nu au fost publice gi motivalia restricfiondrii accesului.
(3) Raportul anual privind transparenfa decizionald va fi adus la cunogtin{a publicd prin grija

secretarului general al UAT Cofofenii din Fa!d.

CAPITOLUL X
Dispozifii finale

ART.89 Anexe
Anexele nr. l-11 fac parte integrantd din prezentul regulament.

ART.90 Calculultermenelor
Calculul termenelor prevdzute ?n regulanaent se realizeazd conform art. I 81- 183 din Legea nr.

cu modificlrile gi completdrile ulterioare.
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