
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA HERECLEAN
CONSILruL LOCAL

HoTARAREA NR.38
din 13.11.2020

privind aprobarea Regulamentului de organizare qi func(ionare al Consiliului local al
comunei Hereclean

Consiliul local al comunei Hereclesn, judelul Sdlaj intrunit tn Sedinla ordinard
Avdnd tn vedere;

- Referatul de aprobare al primarului comunei Hereclean nr.749ldin 06.11.2020;
- Raportul compartimentului de specialitate nr.7492 din 06.11 .2020;
- Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;

in conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.l29 alin(2) lit. a, alin.(3) lit. a din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ;
- art.4 $-t 6 din Legea nr.5212003 privind transparenla decizional[ in administralia public[;

i, temeiul art.l39(t)si al art.I96, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
Administrativ,

TTOTARASTB:
Art.l. Se aprob[ Regulamentul de organizare gi func]ionare al Consililului local al

comunei Hereclean, judeJul Sdlaj, conform anexei nr.l, anexd, care face parte integrantd din
prezenta hotdr6re.

Art,2. La data intrdrii in vigoare a prezentei hotdrdri Hotdr6rea consiliului local
Hereclean nr. 8 din 30.01 .2020, cu modificirile gi complet[rile ulterioare, iqi inceteazd.
valabilitatea.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinleazd" primarul qi
secretarul general comunei Hereclean.

Art.4.Prezenta hotirAre se comunicd cu:
- Institu{ia Prefectului JudeJului Salaj ;
- Primarul comunei ;

- Consilierii locali ai comunei Hereclean ;

- Secretarul general al comunei;
- Site - ul primdriei :

- Dosar qedinlI;

CONTRASEMNEZA,
SECRETAR GENERAL,

E $EDTNTAT



Anexo nr.l.
la HCL nr.38 din 13.11.2020

Regulamentul de organizare qi func(ionare al Consiliului local al
Comunei Hereclean

DISPOZITII GENERALE

Prezentul Regulament de organizare gi funclionare al Consiliului local al Comunei
Hereclean este elaborat in temeiul prevederilor O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ.

Capitolul I. Consiliului local al Comunei Hereclean

Art.1. Personalitatea juridicS, sediul Ei structura Consiliului local al Comunei
Hereclean
(1) Consiliul local al Comunei Hereclean funcJioneazd ca autoritate deliberativd a administratiei
publice locale gi rezolvd treburile publice din Comun Hereclean, in condiliile legii.
(2) Consiliul Local al Comunei Herecleanigi are sediul in loc. Hereclean, numirul 27/A.
(3)Numirul membrilor Consiliul Local al Comunei Hereclean este stabilit, in condiliile legii, in
functie de numdrul locuitorilor din comuna.
(4)Consiliul Local al Comunei Hereclean este compus dintr-un numdr de 13 consilieri locali

alegi in condiliile stabilite de legislafia in vigoare.
(S)Numdrul membrilor consiliului local se stabilegte prin ordin al prefectului, in funclie de

numdrul locuitorilor Comunei Hereclean, conform populatiei raportate, in funclie de domiciliu,
de Institutul Na{ional de Statisticd la data de 1 ianuarie a anului in care se organizeazd alegerile
locale.

Art.2. Constituirea consiliului local
(l) Conform art. ll3 din Ordonanfa de urgent[ a Guvernuluinr,5Tl20lg privind Codul

administrativ, modificatd, Consiliul local se constituie in cel mult 60 de zile de la data

desftgur6rii alegerilor autoritdtrilor administrafiei publice locale. Anterior constituirii consiliului
local, mandatele consilierilor locali declara{i alegi sunt validate in condiliile prevdzute la art. 114

din Ordonanla de urgentl a Guvernuluinr.5Tl20lg privind Coduladministrativ, modificatS.
(2) Dupe validarea mandatelor de consilier local este organizatd, o qedinf[ privind

ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurdm6ntul.
Art. 3. Validarea mandatului de consilier local qi depunerea jurimintului
(l) Mandatele consilierilor locali declarali alegi sunt validate in cel mult 25 de zile de la

data desfEguririi alegerilor pentru autoritdtile administraliei publice locale de judecitoria in a

cdrei razd, teritoriald se afl6 circumscriplia electoralS pentru care au avut loc alegeri, in procedurd
necontencioasd, prin incheiere pronunfatd in camera de consiliu , fdrd a fi aplicabi16 procedura de
regularizare a cererii.

(2) Mandatul unui consilier local este validat dacd,, la data pronunldrii incheierii,
consilierul local declarat ales indeplinegte cumulativ urmdtoarele condilii:

a) are domiciliul pe teritoriul Comunei Hereclean, dovedit prin actul de identitate in
copie;

b) nu qi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;



c) nu qi-a pierdut calitatea de membru.al partidului politic pe lista cdruia a fost ales,
urmare a demisiei sau urrnare a excluderii 'Pli'fl hotdrdrea definitivd a forului competent ai
partidului politic ori prin hot[rAre definitivd a unei instanlei judec[toreqti, fapt dovedit prin
confirmdrile prevdzute la art. 121 alin. (1) din Ordonanfa de urgen![ a Guvernului nr.5712019
privind Codul administrativ, modificatd, sau prin hotdrdre definitiva a instantei judecdtoregti,
dup6 caz;

d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor qi cheltuielilor
electorale in conformitate cu prevederile legii privind finanlarea activit6tii partidelor politice gi a
campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, in condiliile iegii;

e) nu a renunlat la mandat, in condiliile art. ll5 din Ordonanla de urgentd a Guvernului
nr. 57 12019 privind Codul administrativ, modificatd;

f) nu a fost ales prin frauda electorald constatat[ in condiliile legii privind alegerea
autoritAtilor administraliei publice locale, doveditd prin documentele privind rezultatele
alegerilor inaintate de cltre biroul electoral de circumscriplie judecatoriei in a cdrei razd,
teritorialI se afl5 circumscriplia electoral[ pentru care au fost desfdgurate alegeri.

(3) Consilierii locali declarali alegi au obligalia transmiterii citre secretarul general al
Comunei Hereclean a documentelor doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevdzute la alin.
(2) lit. a) - e), modificatd, in cel mult 1 5 zile de la data desftEurarii alegerilor, pentru care li se
elibeteazd o confirmare de primire. Termenul de l5 zile este termen de decddere, caz in care
secretarul general al Comunei Hereclean transmite judecitoriei documentele care i-au fost puse
la dispozi{ie in4untrul acestui termen, precum gi o adresd prin care propune validarea
consilierilor care au depus documentele prevdzute la alin. (2) sau, dupl caz, invalidarea
consilierilor care nu au depus aceste documente.

(4) Secretarul general al Comunei Hereclean are obligalia de a transmite judecitoriei in a
cdrei tazd' teritoriald se afl[ circumscriptia electoralS pentru care au avut loc alegeri documentele
doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prev[zute la alin. (2) lit. a) - e) in termen de Z zile de
la implinirea termenului prevdzut la alin. (3), in vederea validlrii mandatelor consilierilor locali
declarali aleqi.

(5) incheierea judecitoriei privind validarea sau, dupd caz, invalidarea mandatelor
consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale ciror mandate au fost validate gi se
comunicd de indatd prefectului ;i secretarului general al Comunei Hereclean. in prima zi
lucrdtoare ulterioard comunicdrii incheierii, secretarul general al Comunei Hereclean informeazl
consilierii locali declarali alegi cu privire la validarea mandatelor lor, supleanlii acestora cu
privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declarafi alegi gi partidele politice sau
organizaliile cetdtenilor apa(in6nd minoritdlilor nalionale. incheierea judecitoriei prin care sunt
invalidate mandatele este comunicatd gi respectivilor consilieri locali declara{i aleqi.

(6) in termen de 3 zile de la comunicare, cei interesali pot formula apel impotriva
incheierii judecitoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se solufion eazd de
tribunalul in a c[rui circumscriplie se afl6 judecltoria care a pronuntat incheierea in termen de 5
zile de la depunerea apelului, in proceduri necontencioasS, ftrd a fi aplicabili procedura de
regularizare a cererii, hotdr6rea fiind definitivd. Hot[rdrea se comunic[ de indatl de la
pronunfare prefectului, secretarului general al Comunei Hereclean qi consilierului local declarat
ales.

(7) Pronunlarea incheierii judecdtoriei, respectiv pronunfarea hotdrdrii tribunalului se
poate amdna, o singurd datd, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea incheierii,
respectiv a hotdr6rii este de cel mult 48 de ore de la pronunlare.

Art.4. Renun{area la mandat inainte de validare



(l) Conform art.lll din ordonanfa de urgenfr a Guvernului nr. 57/2019 privind codul
administrativ, modificatd, consilierul local aeUItS[Et aies poate renunla in scris la mandat in cel
mult l0 zile de la data desfbgurdrii alegerilor, situalie incare comunicd, in acelaqi termen, sub
semndturd, decizia sa secretarului general al comunei Hereclean.

(2) Secretarul general al comunei Hereclean transmite judecatoriei in a cdrei razd,
teritorial5 se afld circumscriplia electoralS pentru care au avut loc alegeri qi prefectului
declaraliile semnate de consilierii locali declara{i alegi, prevdzuli la alin. (l), in termenul
prevazut laart. l14 alin. (4) din Ordonanla de urgenfi a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, modifi cat[.

Art.5. Ceremonia de constituire a consiliului local
(l) Conform art.ll6 din Ordonanta de urgenli a Guvernuluinr.5T/2019 privind Codul

administrativ, modificatd, pentru fiecare consiliu local din jude{, prefectul convoacl consilierii
locali pentru gedinla privind ceremonia de constituire a consiliului local in cel mult 5 zile de la
comunicarea incheierii judecdtoriei prevlzute la art. I 14 alin. (5) din Ordonanla de urgenl5 a
Guvernului m. 5712019 privind Codul administrativ, modificata, ori a comunicarii hotdrarii
tribunalului in condiliile art. I 14 alin. (6) qi (7) din Ordonanla de urgen{d a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, modificatS, dupd caz, in situatia in care numrrul
mandatelor de consilier local, validate, este mai mare dec6t primul numlr natural strict mai mare
dec6t jumitate din numdrul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. ll2din Ordonanla de
urgenfa a Guvernului nr. 5712019 privind codul administrativ, modificatd.

(2) Prefectul ii comunicd secretarului general al Comunei Hereclean data gi ora stabilite
pentru qedinfa privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care participd prefectul,
subprefectul sau un reprezentant al instituliei prefectului desemnat prin ordin de catre prefect. in
situalii motivate, cu respectarea dispozitiilor alin. (l) prefectul poate comunica o alt6 datd gi o
alt[ or5.

(3) Secretarul general al Comunei Hereclean comunicd consilierilor locali ale clror
mandate au fost validate data gi ora gedinfei privind ceremonia de constituire convocatd de
prefect, care are loc la sediul consiliului local.

(4) $edinla pentru ceremonia de constituire este condusd de cel mai in v6rst[ consilier
local al cirui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale cdror
mandate au fost validate.

(5) Consilierii locali ale ciror mandate au fost validate depun jurdm6ntul prevlzut la art.
I l7 din Ordonanla de urgen!6 a Guvernului nr, 5712019 privind Codul administrativ, modificatd,
in cadrul gedinlei privind ceremonia de constituire a consiliului local.

(6) in cazul in care numdrul consilierilor locali care au depus jurdmdntul in condiliile
alin. (5) este mai mic dec6t primul num[r natural strict mai mare decdt jumatate din numdrul
membrilor consiliului local stabilit potrivit art. l12 din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.
5712019 privind Codul administrativ, modificatd, prefectul convoac[ consilierii locali pentru o a
doua qedinp privind ceremonia de constituire in termen de 20 de zile de la data primei gedinle.

(7) in cadrul celei de a doua qedinte pot depune jurimdntul consilierii locali valid ali care
au absentat de la prima gedinld gi supleantii ale cdror mandate au fost validate in condiliile art.
119 din Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, modificat[
9i consilierii locali validati in conditiile art. 1 14 alin. (6) ;i (7) din Ordonanla de urgentl a
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, modificati, qi care nu au fost convocali la
prima gedintd de constituire a consiliului local.

(8) Prin excepfie de la dispoziliile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut
depune jurdmdntul, ca urmare a absenlei pentru motive temeinice, poate depune jur[mfintul in



cadrul primei qedinfe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau
imobilizarealapat, doveditd prin certificat m6t?lttal, ori situalii precum deplasarea in strdindtate
in interes de serviciu, evenimente de for!6 major[, cum ar fi inundalii sau alte catastrofe care au
impiedicat deplasarea, deces in familie ori alte situalii similare.

(9) Consilierul local al carui mandat a fost validat care nu depune jurdm6ntul nici in cea
de a doua gedin!6 privind ceremonia de constituire ori in condiliile prevdzute la alin. (8) sau care
refuzd sd depun[ jurdmdntul este considerat demisionat de drept.

(10) Locurile consilierilor locali declaraJi aleqi ale cdror mandate nu au fost validate sau
care sunt considerafi demisionali de drept gi care nu pot fi completate cu supleanti se declar6
vacante prin ordin al prefectului in termen de 5 zile de la prima qedin![ ordinard a consiliului
local.

Art.6. Jurlm6ntul
(l) Consilierii locali alegi al cdror mandat a fost validat depun urmatorul jur[m6nt in

limba rom6n6: Jur sd respect Constitutia qi legile tdrii Ei sd fac, cu bund-credin{6, tot ceea ce sta
in puterile qi priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Hereclean. Aga s[ imi ajute
Dumnezeu! Formula religioasl de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase,
jurdmdntul put6nd fi depus gi fdrl formula religioasi. Jurdmdntul se imprimd pe un formular
special gi se semneazd,in doud exemplare, de fiecare ales local.

(2) Un exemplar al jurdmdntului se pdstreazi la dosarul de constituire, iar al doilea se
inmdneazd consilierului local ales. Dosarul de constituire se pdstreazd de cdtre secretarul general
al ComuneiHereclean.

Art.l. Declararea consiliului local ca legal constituit
(l) Consiliul local este legal constituit dacd numirul consilierilor locali care au depus

jurimdntul in condiliile art. I l6 alin. (5) - (7) din Ordonanfa de urgen{5 a Guvernului nr. 5712019
privind Codul administrativ, modificat[, este mai mare decAt primul num[r natural strict mai
mare decdt jumdtate din numdrul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. 112 din
Ordonanla de urgenli a Guvernul ui nr . 57 1201 9 privind Codul administrativ, modificata.

(2) Data constituirii consiliului local este considerati data desftgurdrii primei gedinle
privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dupd" caz.

(3) in termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, in condiliile alin. (2),
prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituire a
consiliului local, care se comunic6 secretarului general al Comunei Hereclean Ei se aduce la
cunoqtin!d publica.

(a) in situalia in care consiliul local nu este legal constituit in conditiile alin. (l), in
termen de 3 zile de la implinirea termenului previzut la art. 116 alin. (6) din Ordonanla de

urgent[ a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, modificat[, prefectul 5 emite un
ordin privind constatarea neindeplinirii conditiilor legale de constituire a consiliului local, in care
se menlione azd motiv ele necon stituiri i acestu ia.

(5) Ordinul prefectului prevdzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacd este cazul, gi

situaliile in care este necesard validarea mandatelor supleanlilor. Ordinul prefectului care
cuprinde situaliile in care este necesard validarea mandatelor supleanlilor se comunicd
judecitoriei in a cdrei razd, teritoriald se afl6 circumscriplia electoralS pentru care au avut loc
alegeri, partidelor politice qi organizaliilor cet[lenilor apa(indnd minorit[filor nationale care au

propus candidali gi secretarului general al Comunei Hereclean.
Art.8. Validarea mandatelor supleanfilor in cadrul procedurii de constituire a

consiliului local



(l) Mandatele supleanfilor sunt validalq de judecdtoria in a cdrei razdteritoriald se afld
circumscriptia electorald pentru care au avuftl8c alegeri, in procedurd necontencioasd, prin
incheiere pronunfatd in camera de consiliu, ftrr a fi aplicabila procedura de regularizare a cererii.
Validarea mandatelor supleanlilor se realizeazdin condiliile art. ll4 alin. (2)din Ordonan{a de
urgen{a a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, modificatd, cu respectarea
prevederilor legii privind alegerea autoritdlilor administraliei publice locale in situalia in care
consilierul local declarat ales se afl6 in una dintre urmdtoarele situalii:

a) nu este validat ca urrnare a neindeplinirii condiliilor prevdzute la arL. ll4 alin. (2) din
Ordonanta de urgenfd a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, modificatd;

b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. I 16 alin. (9) din Ordonan{a de urgenld
a Guvernului nr. 57 1201 9 privind codur administrativ, modificatd.

(2)in cazul prevdzutlaalin. (1) lit. a), mandatele supleantilor sunt validate in termen de
l0 zile de la data rdmdnerii definitive a incheierii de invalidare a mandatului consilierului local
declarat ales.

(3) in cazulprevdzutlaalin. (1) lit. b), mandatele supleanlilor sunt validate in termen del0 zile de la comunicarea ordinului prefectului prevSzut Ia art. I l8 alin. (5) din Ordonanta de
urgenfr a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, modificatd.

(4) Suplean{ii au obliga{ia transmiterii cdtre secretarul general al Comunei Hereclean a
documentelor doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevlzute la art. I l4 alin. (3) din
Ordonanla de urgen!6 a Guvernuluinr.5Tl20lg privind Codul administrativ, modificata, cu cel
pulin 7 zile inainte de implinirea termenului prevdzut Ia alin. (2) sau (3), dup[ caz, pentru care Ii
se elibereazd o confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor c6tre
secretarul general al Comunei Hereclean este termen de dec6dere, caz in care secretarul general
al Comunei Hereclean transmite judecitoriei documentele care i-au fost puse la dis ozitie
induntrul acestui termen, precum qi o adresd de informare prin care f.oprn. validarea
supleantilor care au depus documentele prev[zute la art. I l4 alin. (2) din Ordonan]a de urgenld a
Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, modificatd, sau, dupd caz, invalidarea
supleanlilor care nu au depus aceste documente.

(5) Secretarul general al Comunei Hereclean transmite judecdtoriei documentele
doveditoare pentru indeplinirea condifiilor previzute la art. l14 alin. (2) lit. a) - d) din Ordonanla
de urgen!f, a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, modificatd,cu cel pulin 7 zile
inainte de implinirea termenului previzut la alin. (2) sau (3), dup[ caz.

(6) Supleantul al c6rui mandat a fost validat in condiliile prezentului articol depune
jurdm6ntul in a doua gedin{I privind ceremonia de constituire a consiliului local prevdzutdla art.
I l6 din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, modificata,
sau in prima qedin!5 a consiliului local, dupd caz.

(7) Prevederile alin. (6) se aplicd in mod corespunzdtor supleantului declarat ales al c6rui
mandat a fost invalidat de judecltoria competenti, in priml instan!5, dar care a fost validat prin
hotSr6rea tribunalului.

(8) Supleantul al c[rui mandat a fost validat, care nu depune jurdm6ntul in condiliile alin.
(6) sau, dupd caz, alin. (7) ori care refuzd, sd depun[ jurdmdntul, este considerat demisionat de
drept.

(9) Prevederile art. 118 alin. (3) din Ordonanla de urgen![ a Guvernului nr. 57l20lg
privind codul administrativ, modificatd, se aplicd in mod corespunzdtor.

Art.9. Organizarea alegerilor parfiale
(1) in situa{ia in care consiliul local nu a fost constituit in condiliile art.7, sunt organizate

alegeri pa(iale de completare in condiliile legii privind alegerea autoritdlilor administrafiei



publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. ll6 alin. (10) dinordonanla de urgenfE a Guvernurui nr. 57r20tf,t"rlioaincata.
(2) Alegerile previzute la alin. (l) se organizeazd,in termen de 90 de zile de la emitereaordinului prefectului prevdzut la art.7 alin.1+;, in condiliile legii privind alegerea autoritatrilor

administraliei publice locale. stabilirea datei pentru or'ganizaiea alegerilor"se face de cltreGuvern, la propunerea autoritd(ilor cu atribuJii in organiziea alegerilor-locale pe bazasolicitdrii
prefectului.

Art'10' Confirmarea calitrfii de membru al partidului politic sau organiza(ieicetr{enilor aparfinind minoriti(ilor nafionale a candiduiito. declara{i aleEi qi a supleanfilor(l) Partidele politice sau organiza[iile cet[fenilor apa(inand minoritalilor nalionale
confirma, sub semnrtura persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calitatea de membru aconsilierilor declarali alegi gi a supreanlilor, in urmitoarele condilii:

a) in termen de 3 zile de la incheierea, de cdtre biroul electoral de circumscripfie, incondiliile legii privind alegerea autoritrlilor administraliei publice locale, a procesuluiverbal
privind constatarea rezultatului alegerilor gi atribuirea mandatelor;

b) in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii prevdzute la art. ll4 alin. (5), din
Ordonanla de urgenlI a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, modificatd;

c)in termen de3 zile de laprimireaordinului prefectuluiprevdzut laart.llg alin. (5), din
Ordonanla de urgenld a Guvernul ui nr. 571201 9 privind Codul administrativ, modificatd;

d) in termen de 3 zile de la solicitarea secretarului general al Comunei Hereclean, in
situatia vacantei mandatelor de consilieri alegi pe liste de candidali constatatd prin hotdrdre a
consiliului local sau prin ordin al prefectului.

(2) Confirmdrile de la alin' (l) sunt transmise, in termenele prev6zute, secretarului
general al Comunei Hereclean. (3) Secretarul general al Comunei Hereclean transmite de indata
confirmdrile primite judec[toriei in a clrei razd,teritoriala se afld circumscripfia electorald pentru
care au avut loc alegeri in vederea validlrii mandatelor consilierilor locali declarafi aleEi, in
condiliile att. 114 din Ordonanla de urgentd a Guvernului nr. s7/zol9 privind Codul
administrativ, 7 modificatd, sau a validirii mandatelor supleanlilor, in condiliile art. ll9 sau art.
122 din Ordonanta de urgenf6 a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificatd.

Art.1l. Validarea mandatelor suplean(ilor pe durata mandatului consiliului local
(l) in cazde vacan{I a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului

local, mandatele supleanfilor sunt validate in termen de 10 zile de la data incetdrii mandatului
consilierului local, in condiliile art. 52, de cdtre judecdtoria in a cdrei razd, teritonald se aflI
circumscriptia electorald pentru care au avut loc alegeri in procedura necontencioasd, prin
incheiere pronun{atd in camera de consiliu, ftrd a fi aplicabild procedura de regularizare a cererii.
Validarea mandatelor supleanfilor se realizeazd cu respectarea prevederilor art. ll4 alin. (2) gi
art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) qi (3) din Ordonanla de urgentd a Guvernului nr. 57l2}lg.
Supleanlii au obligatia transmiterii citre secretarul general al Comunei Hereclean a
documentelor doveditoare prevdzute la art. I 14 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanla de urgenf[ a
Guvernului nr.5712019 cu cel puJin 5 zile inainte de implinirea termenului de l0 zile.
Dispoziliile art. l14 alin. (4) - (7) din Ordonan{a de urgenla a Guvernul ui nr. 571201 9 se aplic6 in
mod corespunzltor.

(2) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local
depune jurimdntul in fafa consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care secretarul
general al Comunei Hereclean l-a informat cu privire la validarea mandatului s[u.

(3) Consilierul local declarat ales al clrui mandat a fost invalidat de judec6toria
competentd, in primd instantd, dar care a fost validat prin hotdrdrea tribunalului depune



jurdmdntul in fap consiliului local, in termen de 15 zile de la datala care i-a fost comunicatd
hotdrdrea tribunalulul. lntern

(4) Consiliul local se convoacd in condiliile art. 27 alin. (l) pentru respectarea
termenului prevdzut la alin. (2) sau (3), dup6 caz.

(5) Consilierul local al c6rui mandat a fost validat
depune jurimdntul in termenul de 15 zile ori care rcfuzd
demisionat de drept, cu excep(ia cazului in care se afld in
I l6 alin. (8) din Ordonanta de urgent[ a Guvernului nr.
modificatS.

(6) ln cazul in care consilierul local al c[rui mandat a fost validat in condiliile alin. (2)
sau (3) se afld, pe perioada celor l5 zile prevdzute de aceste alineate, intr-una dintre situa[iile
prev[zute la art.1l6 alin. (8) din Ordonanfa de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, modificatd, termenul pentru depunerea jurdmdntului se prelungegte p6n5 la
incetarea acestei situalii.

Capitolul II. Organizarea consiliului local
Secfiunea l. Preqedintele de qedin{I

Art.l2. Pregedintele de qedinfi
(l) Dupa declararea ca legal constituit, gi pe durata functiondrii acestuia, consiliul local

alege dintre membrii s6i, in aceeagi gedint[ un preqedinte de gedinfd, pe o perioadd de cel mult 3
luni, care conduce gedinlele consiliului gi semneazd hotlrdrile adoptate de acesta. pregedintele de
gedin{d se alege prin vot deschis cu majoritate simpld, prevf,zutd la art. 5, lit. ee) din din
Ordonanla de urgenfl a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, modificat[.

(2) Consilierul local ales in condiliile alin. (l) poate fi schimbat din func{ie, la iniliativa a
cel pufin unei treimi din numdrul consilierilor locali in funcfie, prin hot6r6re adoptatl cu
majoritate absolut6.

(3) in cazul in care pregedintele de qedin{d lipsegte, la propunerea consilierilor locali, din
rdndul acestora este ales un alt pregedinte de qedin([, prin hotirdre adoptatd cu majoritate simpll,
care conduce gedinfa respectivd. Acesta exercitd pentru aceasti gedintr6 atributiile prev6zute de
lege pentru pregedintele de gedinp.

Art.13. Atribufiile preqedintelui de Eedin[I
Pregedintele de gedintr exercitd urmdtoarele atribufii principare:
a) conduce gedinfele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrAri qi anunfd rezultatul votdrii, cu

precizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivd gi a ablinerilor numdrate gi evidenfiate de
secretarul general al comunei Hereclean in procesul-verbal al gedinfei;

c) semneazl hotdrdrile adoptate de consiliul local pe durata mandatului, procesulverbal al
gedintei, precum gi toate inscrisurile emise in reprezentarea consiliului local (raspunsuri la
pldngeri prealabile, corespondenfa etc);

d) asigurr men(inerea ordinii, in condiliile prezentului regulament
functionare a consiliului local;

de organizare gi

e) supune votului consilierilor locali orice problemd care intrl in competen(a de
solutionare a consiliului local;

f) aplicd, dacd este cazul, sanctiunile prevdzute laart.77 alin. (1) sau propune consiliului
aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupd caz;

in condiliile alin. (2) sau (3) care nu
sI depund jurdmOntul este considerat

L una dintre situatiile prevdzute la art.
57 /2019 privind Codul administrativ,



g) indeplinegte alte atribu[ii prevazute de lege, sau alte insdrcinlri date de citre consiliullOcal. tntern -
h) reprezintd Consiliului local al Comunei Hereclean pe durata mandatului, in rela{iile cu

alte autoritdfi publice, cu persoanele fizice sau juridice romdne sau strdine. Deasemenea
reprezintd Consiliului local al comunei Hereclean in justilie semndnd inscrisurile procedurale
aldturi de consilierii juridici din aparatul de specialitate al primarului mandatali cu
instrumentarea dosarelor.

Secfiunea a 2-a. Viceprimarul Comunei Hereclean

Art.14. Rolul, numirea gi eliberarea din funcfie a viceprimarului
(l) comuna Hereclean are un viceprimari, ales in condiliile legii.
(2) Viceprimarul este subordonat primarului, fiind inlocuitorul de drept al acestuia,

situatie in care exercitd, in numele primarului, atribu(iile ce ii revin acestuia. Primarul poate
delega o parte din atribufiile sale viceprimarului.

(3) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolutd, din rdndul membrilor
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

(4) Exercitarea votului se face pe bazd de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se
realizeazd prin hotdrdre a consiliului local.

(5) Este declarat ales candidatul care a ob{inut votul majoritetii absolute.
(6) Eliberarea din funcfie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hot6rdre

adoptatd, prin vot secret, cu majoritatea a doul treimi din num6rul consilierilor in funcJie, la
propunerea temeinic motivat[ a primarului sau a unei treimi din numirul consilierilor locali in
func(ie. Eliberarea din func(ie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului
consiliului local.

(7) La deliberarea gi adoptarea hotdrdrilor care privesc alegerea sau eliberarea din functie
a viceprimarului particip[ gi voteazd consilierul local care candideazdla functia de viceprimar,
respectiv'viceprimarul in funcfie a cdrui schimbare se propune.

(8) Pe durata exercitlrii mandatului, viceprimarul igi pistreazl statutul de consilier local,
ftrd a beneficia de indemniza\ia aferentd acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitAille
specifice func{iei de viceprimar prevdzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.

(9) Durata mandatului viceprimarului este egal6 cu durata mandatului consiliului local. in
cazul in 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, frrd
vreo alti formalitate.

(10) Viceprimarul Comunei Hereclean poate infiin(a, in limita numdrului maxim de

posturi etprobate, cabinetul viceprimarului, in condiliile prevlzute de partea a VI-a titlul III
capitolul II din Ordonan{a de urgen}d a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ,
modificat6.

Art.15. Exercitarea temporari a atribu(iilor primarului de cltre viceprimar
(1) in caz de vacan[i a funcfiei de primar, in caz de suspendare din funcfie a acestuia,

precum gi in situaliile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribu(iile ce ii sunt confbrite
prin Ordonanfa de urgen![ a Guvernului nr. 5712019, modificatd, sunt exercitate de drept de

viceprimar, cu respectarea drepturilor gi obliga{iilor corespunzltoare func{iei. Pe perioada
exercitlrii de drept a atributiilor de primar, viceprimarul igi pistreazd dreptul de vot in cadrul
consiliului local gi primegte o indemnizatie lunarl unic6 egala cu cea a func[iei de primar.



[z/ ln sltualruptevazutdlaaltn- (l), consiliul local poate delega, prin hot5rdre, din riindul
membrilor sdi, un consilier local care ind6$?lfiegte temporar atribu{iile viceprimarului, cu

(2)in situa{ia prevdzutd la alin. (l), consiliul local

respectarea drepturilor qi obligaliilor corespunzdtoare func(iei. Pe perioada exercitdrii funcliei de
viceprimar, consilierul local beneficiazdde o unicl indemnizaJie lunar[ egal6 cu cea a func{iei de
viceprimar.

(3) Consiliul local poate hotdri retragerea delegdrii consilierului local care indeplinegte
temporar atributiile viceprimarului desemnat in condiliile alin. (3) inainte de incetarea situaliilor
prev[zute la alin. (l).

(a) Pe durata mandatului, viceprimarul are dreptul la o indemnizalie lunard, stabilit6
potrivit legii privind salarizarea personalului plStit din fonduri publice. Acegtia beneficiaz6 de
toate drepturile previzute de O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificdrile gi
completdri le ulterioare.

(5) Viceprimarul are dreptul Ia decontarea, in condiliile legii, a cheltuielilor legate de
exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizalia de
delegare sau deplasare, dupd caz, precum qi a altor cheltuieli prevazute de lege, altele dec6t
indemn izalia prev dzutd I a al in iatul precedent.

Sec{iunea 3-a. Comisiite de specialitate

Art.16. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local
(l) Dupa constituirea consiliul local, in cel mult 30 de zile de la data constituirii consiliul

local i$i <>rganizeazd comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operafiunile desfEgurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de

specialitate, domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numdrul gi
denumirea acestora, numdrul membrilor fiecdrei comisii qi modul de stabilire a locurilor ce revin
fiecdrui grup de consilieri sau consilieri independenli, precum qi componenla nominal6 a
acestora se stabilesc prin hot[r6re a consiliului local, cu respectarea configurafiei politice de la
ultimele alegeri locale. Numlrul membrilor unei comisiieste intotdeauna impar.

(4) Numdrul locurilor ce revine fieclrui grup de consilieri sau consilierilor independenli
in fiecare comisie de specialitate se stabilegte de cdtre consiliul local, cu respectarea configura{iei
politice de la ultimele alegeri locale.

(5) Nominalizarea membrilor fiecdrei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a
consilierilor independenti de cdtre consiliul local, avdndu-se in vedere, de regull, op{iunea
acestora, pregdtirea lor profesional[ gi domeniul in care iqi desfbqoard activitatea. in func{ie de
numdrul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel pulin o comisie gi din cel
mult 3 comisii, dintre care una este comisia debazd.

(6) Principalele domenii de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate sunt:
l. Agriculturd; 2. Activitdti economico-financiare; 3. Activit6fi social-culturale, culte; 4.
invifimdnt, sdnitate qi activit5li sportive; 5. Amenajarea teritoriului qi urbanism; 6. Muncd,
familie qi protecfie social[; 7. Proteclie mediu gi turism; 8. Juridic[ qi de disciplind; 9.
Administrarea servicii lor publice furnizate.

(7) Avind in vedere specificul local qi nevoile activitetii sale, Consiliul local al Comunei
Hereclean or ganizeazd urmdtoarele comi s i i pe domeni i de special itate :

a) Comisia pentru dezvoltare economicd gi social6, agricultur6, amenajarea teritoriului gi

urbanism avdnd in prezent un numdr de 5 membri



sdnatate gi familie,

c) Comisia pentru munc[ gi protec(ie sociald, juridicd gi de disciplind, proteclia mediului
gi turism avdnd in prezent un numdr de 5 membri

(8) La data constituirii consiliului local acesta va putea decide modificarea componenfei
numerice a comisiilor, sens in care se va actualiza qi p..r.ntrl regulament.

Art.l7. Atribufiile comisiilor de specialitate
(l) comisiile de specialitate au urmrtoarele atributii principale:
a) analizeazd proiectele de hotdrdri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotrrdri gi asupra problemelor analizate,pe care

Ie prezintd consiliului local;
c) indeplinesc orice alte atribufii stabilite prin prezentul regulament sau insdrcindri date

prin hotdrdri ale consiliului local, daci acestea au legltur6 cu activitatea lor.
(2) Consiliul local stabilegte, in termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local,

alte atribulii pe care le pot exercita comsiile de specialitate.
(3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili insarcinlri specifice comisiilor de

specialitate.
(4) comisiile de specialitate adoptd, avize cu majoritate simp16.
Art.18. Pregedintele gi secretarur comisiei de specialitate
(1) Comisiile de specialitate igi aleg, prin votul deschis al majoritdlii absolute a

consilierilor locali ce o compun, imediat dupd constituire cite un pregedinte gi c6te un secretar.
(2) Preqedintele comisiei de specialitate are urmdtoarele atribu[ii principale:
a) asigurd reprezentarca comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de

specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale gi cu celelalte
comisii;

b) convoacd gedinfele comisiei conform procedurii prevdzute in prezentul regulament gi
informeazd secretarul general al Comunei Hereclean cu privire la datagi licul gedin{ei;

c) conduce gedinfele comisiei;
d) sus[ine in gedintele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anun!6 rezultatulvotdrii, pebazadatelor comunicate de secretar;
l) indeplinegte orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiei, prevdzute de lege, de

prezentul regulament sau stabilite de consiliul local;

b) Comisia activit6tiD' UOmrsra pentru activit6!i socio-c,ulturale, culte, invalamdnt,
proteclie copii, tineret gi sport avdnd in prerenhl%nnumdr de 5 membri

g) comunic6 secretarului general al Comunei Hereclean in
finalul fiec[rei luni calendaristice, prezen\a gi procesele-verbale ale
de specialitate.

(3) Preqedintele comisiei de specialitate propune data gi locul de desfrqurare a qedinfei
comisiei de specialitate. Membrii comisiei de specialitate sunt convocafi la gedinld, telefonic de
secretarul comisiei. Ordinea de zi a qedintei comisiei de specialitate se aprobl de comisie la
propunerea pregedintelui acesteia.

(4) Pregedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrdrile comisiei s6 participe
gi alte persoane din afara acesteia, dacd apreciazd, cd este necesar gi poate participa la lucrdrile
celorlalte comisii care examineazd probleme ce prezintl importan{d pentru comisia pe care o
conduce.

(5') Secretarul comisiei indeplinegte urmdtoarele atribufii principale:
a) efectueazd apelul nominal 9i line evidenla participirii la gedinfe a membrilor comisiei;
b) numarl voturile gi il informeazd, pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru

emiterea fiecdrui aviz qi asupra rezultatului votdrii;

L termen rezonabil, pdnd la
fieclrei gedin{e ale comisiei



c) asigur[ redactarea avizelot, a proceselor-verbale gi a altor documente prevdzute de
lege; lntern

d) indeplineqte orice alte sarcini prevdzute de prezentul regulament sau insdrcinlri
stabilite de comisie sau de cltre preqedintele acesteia.

Art.19. Funcfionarea comisiilor de specialitate
(l) Comisiile de specialitate luueaz[ in plen gi delibereazd cu votul majorit6lii simple a

membrilor lor. Se considerd prezenfi la gedinp gi consilierii locali care participi prin utilizarea
oricdror mij loace electronice.

(2) Participarea membrilor comisiei la gedinfele acesteia este obligatorie. Dacd absenfele
continuS, ftrd a fi motivate, pregedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea
sanc(iunilor prevdzute la art.87 din prezentul regulament.

(,3) Comisia poate invita sI participe la gedintele sale specialigti din cadrul aparatului de
specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sd participe la gedin[ele comisiei 9i
iniliatorii propunerilor ce stau la baza lucrdrilor comisiei. Comisia poate invita gi alte persoane
care si participe la dezbateri.

(4) gedinfele comisiei de specialitate sunt, de reguld, publice.
(5) Comisia poate hotlri ca unele qedin[e sau dezbaterea unor puncte de pe ordin ea de zi

s[ se desfiqoare cu ugile inchise.
(6) Convocarea gedin(elor comisiei se face de cltre pregedintele acesteia cu cel pu{in 3

zile inainte sau de indat6, ?n situatia gedinfelor convocate in condiliile art. 28 alin. (4) din
prezentul regulament.

(7) Ordinea de zi se aprobi de comisie la propunerea pregedintelui. Oricare dintre
membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi aunor probleme.

(8) $edinlele comisiilor de specialitate se desfEgoari de reguld inaintea gedin[elor
consiliului local, atunci c6nd ordinea de zi a gedinfei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de
hot6rdri asupra cdrora i se solicit[ avizul.

(!)) Pentru dezbaterea proiectelor de hot[rdri sau a celorlalte probleme repartizate
comisiei de cdtre secretarul general al Comunei Hereclean, pregedintele acesteia desemneazd un
consilier local care prezintd in cadrul gedintei proiectele gi, dupl caz, celelalte probleme aflate pe
ordinea de zi, care nu sunt prezentate de iniliator.

(10) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in conformitate
cu alin. (9) intocmegte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei,pebazaamendamentelor qi a
propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor
consilieri lor locali prezenti.

(l l) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesar[, atltt
amendamentele gi propunerile acceptate, c6t gi cele respinse.

(12) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general al Comunei Hereclean, care
asigurd transmiterea acestora c[tre consilierii locali, cel mai tdrziu inainte de aprobarea ordinii de
zi.

(13) Votul in comisii este, de regulS, deschis. in anumite situa(ii comisia poate hotari ca
votul sd fie secret, stabilind, de la caz la caz, gi modalitatea de exprimare a acestuia.

(14) Lucririle gedin{elor comisiei se consemneazd,prin grija secretarului acesteia, intr-un
proces-verbal. Dupi incheierea gedinfei, procesul-verbal este semnat de cdtre pregedintele qi

secretarul comisiei.
(15) Pregedintele poate incuviinJa ca procesele-verbale ale qedinlelor sd fie consultate de

alte persoane interesate care nu au participat la gedinp, cu exceptia proceselor-verbale intocmite
in gedinfele ale cdror lucr6ri s-au desftgurat cu ugile inchise.



Art.20. Comisiile speciale gi comisiile mixte
(1) Consiliile locale pot organiza con{its?ispeciale de analizdgi verificare formate din

consilieri locali, pe perioadd determin atd, la propunerea unei treimi din numdrul consilierilor
locali in func{ie sau a primarului. Componen(a, obiectivele gi perioada de desfrgurare a
activitdlilor acestora se stabilesc prin hotdrAre a consiliului local. Membrii comisiei aclioneazdin
limitele stabilite prin hotdrdre.

(2) Comisia de analizd gi verificare prezintd consiliului local ori primarului, dup6 caz,la
termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor gi verificdrilor efectuate. Raportul
cuprinde, dacd este cazul, propuneri concrete de imbunitd(ire a activitatii in domeniul supus
analizei sau veri fi cdri i.

(.3) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniliativl sau din ini{iativa primarului, dupd
caz, comisii mixte formate din consilieri locali, functionari publici qi alli speciaiigti, pe perioaia
determinat[. Componenfa comisiilor mixte, obiectivele gi perioada de desfEgurare a activitetrii
acestora se stabilesc prin hotdrdri ale consiliilor locale. $edinfele comisiilor mixte sunt publice.

Sec{iunea IV. Mandatul, rolul qi atribufiile consiliului local

Art.2l. Mandatul consiliului local
(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in condiliile legii privind alegerea

autoritdtilor administrafiei publice locale.
(ll) Mandatul consiliului local se exercitd de la data la care consiliul local

constituit pdnd la datala care consiliul local nou-ales este legal constituit.
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organicd, in cazde r6zboi sau

catastrofr ori alte situalii expres prevdzute de lege atunci c6nd, din cauzaacestor situalii, nu pot
fi organizate alegeriin condiliile alin. (l).

Art.22. Condifii speciale de exercitare a mandatului aleqilor locali
Consiliul local ales in cursul unui mandat, ca urrnare a dizolvdrii consiliului local,

incheie mandatul precedentei autorit[ti a administratiei publice locale.
Art.23. Atribu(iile consiliulu i local
(l) Consiliul local are ini{iativd gi hotdr[gte, in condiliile legii, in toate problemele de

interes local, cu excep{ia celor care sunt date prin lege in competen{a altor autorit6li ale
administratiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercitd urmdtoarele categorii de atribu(ii:
a) atribu{ii privind unitatea administrativ-teritoriald, organizarea proprie, precum gi

organizarea gi func(ionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de
interes local gi ale societdtilor qi regiilor autonome de interes local;

b) atribu(ii privind dezvoltarea economico-social6 gi de mediu al comunei;
c) atribu{ii privind administrarea domeniului public Ai privat al comunei;
d) atribulii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atributii privind cooperarea interinstitu[ionali pe plan intern gi extern.
(3) in exercitarea atribuliilor previzute la alin. (2) lii. a), consiliul local:
a') aprobd statutul Comunei Hereclean, precum gi regulamentul de organizare gi

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

consilierilor locali, in conditiile art.14 alin. (3) din prezentul regulament;
c) aprob6, in condiliile legii, la propunerea primarului, infiinfarea, organizarea gi statul de

functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institu(iilor publice de interes local,

este legal



reorganizatea $i statul de funclii ale regiilor.autonome de interes local, precum gi infiinlarea,
reorganizarea sau desfiinfarea de societi{i de irl?b%s local gi statul de funclii al acestora;

d) exercitd, in numele Comunei Hereclean, toate drepturile gi obligafiile corespunz6toare
participaliilor detinute la societdfi sau regii autonome, in condiliile legii;

e) hotdragte infiinprea sau reorganizarea de institulii, servicii publice, societd{i gi regii
autonome, in condiliile legii.

(4) in exercitarea atribufiilor prevdzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprob6, la propunerea primarului, bugetul unitSlii administrativ-teritoriale, vir6rile de

credite, rnodul de utilizare arezervei bugetare gi contul de incheiere a exerciliului bugetar;
b) aprob[, la propunerea primarului, contractarea gi/sau garantarea imprumuturilor,

precum qi contractarea de datorie publicd local6 prin emisiuni de titluri de valoare, in numele
unitAlii administrativ-teritoriale, in condiliile legii;

c) stabilegte gi aprobd impozitele gi taxele locale, in condiliile legii;
d) aprobS, la propunerea primarului, documenta(iile tehnico-economice

de investilii de interes local, in condifiile legii;
pentru lucrarile

e') aprobd strategiile privind dezvoltarea economicd, sociall gi de mediu a unitdlii
admin istrativ-teritoriale;

f) asigurr un mediu favorabil infiintdrii gi/sau dezvoltdrii afacerilor, inclusiv prin
valorificarea patrimoniului existent, precum gi prin realizarca de noi investifii care sE contribuie
la indeplinirea programelor de dezvoltare economicI regionalr gi locald;

g.) asigur6 realizarca lucrlrilor gi ia mdsurile necesare implement6rii gi conformdrii cu
prevederile angajamentelor asumate de RomAnia in calitate de stat membru al Uniunii 15
Europene in domeniul protec{iei mediului gi gospoddririi apelor pentru serviciile furnizate
cetdtenilor.

(5) Dacd bugetul uniffitii administrativ-teritoriale, prevdzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi
adoptat dupd doua qedin(e consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se
desfEgoari pebaza bugetului anului precedent pdnd la adoptarea noului buget, dar nu maitdrziu
de 45 de zile de la data publicdrii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Rom6niei, partea
I.

(6) in exercitarea atribufiilor prevdzute la alin. (2) lit.c), consiliul local:
a) hot6r6gte darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosin(d

gratuit[ a bunurilor proprietate public[ a Comunei Hereclean, dupd,caz, precum gi a serviciilor
publice de interes local, in conditiile legii;

b) hotdrdgte vdnzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosin{d gratuitd sau
inchirierea bunurilor proprietate privatd a Comunei Hereclean, dupd, caz,in condifiile legii;

c) avizeazd sau aprob6, in condiliile legii, documenta(iile de amenajare a teritoriului gi
urbanism ale localitdlilor;

d) atribuie sau schimb6, in condi(iile legii, denumiri de strdzi, de pie{e gi de orice alte
obiective de interes public local.

(7) in exercitarea atribu{iilor prevdzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigur6, potrivit
competentei sale gi in condiliile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de
interes local privind:

a) educafia;

b) serviciile sociale pentru protec(ia copilului, a persoanelor cu handicap, apersoanelor
vdrstnice, a familiei gi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociald;

c) sdnStatea;

d) cultura;



e) tineretul;
I) sportul;

g) ordinea public[;
h) situaliile de urgen{d;
i) protectia gi refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea gi punerea in valoare a monumentelor istorice gi de arhitectur6,

a parcurilor, grddinilor publice gi rezerva{iilor naturale;
k) dezvoltarea urband;
l) eviden{a persoanelor;

m) podurile gi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilitilipublice de interes local;

o) serviciile de urgenfd de tip salvamont, salvamar gi de prim ajutor;
p) activitdlile de administrafie social_comunitard;
q) Iocuin{ele sociale gi celelalte unitili locative aflate in proprietatea unitatii

administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
r) punerea in valoare, in interesul colectivitdlii locale, a resurselor naturale de pe ruza

un it61i i administrativ-teritoriale;
s) alte servicii publice de interes rocal stabilite prin lege.
(S) in exercitarea atributiilor prevdzute la alin. (2) lit.d), consiliul local:
a) sprijin[, in condiliile regii, activitatea curteror rerigioase;
b) aprobd construirea locuin[elor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale

qi a utilit4ilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.
(9) in exercitareaatribuliiloi prevdzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotdrdqte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau

striine, in vederea finanJdrii gi realizdrii in comun a unor ac(iuni, lucrdri, ,.rri.ii sau proiecte de
interes public local;

b) hotdrdgte, in condiliile regii, infr[{irea comunei Hereclean
administrativteritoriale din alte pri;

cu unitdli

c) hot5rdgte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitdli administrativ-
teritoriale din fard sau din str[indtate, precum qi aderarea la asocialii na(ionale ii internalionale
ale autoritililor administra{iei publice locale, in vederea promov[rii unor interese comune.

(10) in exercitarea atribu(iilor prevdzute la alin. (2) lit. a), b) qi d), consiliul local:
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 gi funclionarea
cl6dirilor in care igi desftgoari activitatea autorit5li sau institufii publice a c6ror activitate
prezintd un interes local. Bunurile achizilionate pentru dotdri r[mdn in proprietatea unit6lii
administrativ-teritoriale;

b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul instituliei sau autoritdlii publice titulare a
dreptului de proprietate sau de administrare, lucr[ri de amenajare, dotare gi intretinere a clddirilor
sau terenurilor aflate in proprietatea public[ sau privatd a statului, in scopul cregterii nivelului de
atractivitate turisticd a unitdlii administrativteritoriale, cu condilia ca, prin acordul exprimat,
titularul dreptului s5 permitd accesul publicului in spafiile astfel imbun6t6{ite pe o perioadi de
minimum 5 ani. Bunurile achizifionate pentru dotdri r6mAn in proprietatea unitdlii administrativ-
teritoriale.

(l 1) Pentru realizarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) consiliul local poate solicita
informdri 9i rapoarte de la primar, viceprimar gi de la conducitorii organismelor prestatoare de
servicii publice gi de utilitate publicd de interes local.

lntern



(12) consiliul local hotdrrgte acordarea unor sporuri gi a altor facilitdli, potrivit legii,personalului angaiat in cadrul aparatului de Jfr8'&alitatl al primarului gi serviciilor publice deinteres local.

(13) Consiliul local poate conferi
deosebite titlul de cetdfean de onoare al
totodatl gi condiliile de retragere a acestora.

persoanelor fizice romAne sau striine cu merite
Comunei Hereclean gi alte distinclii reglementand

Art'24 'Alte atribufii Consiliul local indeplinegte orice alte atribufii, in toate domeniile de
interes local, cu excep(ia celor date in mod expres in competenta altor autorit[1i publice, precum
gi orice alte atribu{ii stabilite prin lege.

Art.25. Institufiile publice de interes local
(l) Consiliile locale pot infiinfa institulii publice de interes local in principalele domenii

de activitate, potrivit specificului qi nevoilor colectivitdtii locale, cu respectarea prevederilor
Iegale qi in limita mijloacelor financiare de care dispun.

Art'26, Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unitifii
adm in istrativ-teritoriale

Consilierii locali ?mputernicifi sd reprezinte interesele Comunei Hereclean in societ6{i,
regii autonome de interes local gi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnafi,
prin hotdrdre a consiliului local, in condiliile legii, cu respectarea regimului incompatibilit6filor
aplicabil gi a configura{iei politice de la urtimele alegeri locale.

Secfiunea a V-a. Func{ionarea consiliului local

Art.27. Tipurile de gedinfe ale consiliului local
(l) Consiliul local se intrunegte in gedin(e ordinare, cel pufin o datd pe lund, la

convocarea primarulu i.
(2) Consiliul local se poate intruni gi in gedinfe extraordinare la convocarea:
a) primarului;
b) a cel pufin uneitreimi din numdrul consilierilor locali in func(ie;
c) primarului, ca urmare a solicitdrii prefectului, in cazuri care necesita adoptarea de

mdsuri imediate pentru gestinoarea situaliilor de criz6, sau de urgen{6.
Art.28. Convocarea gedinfelor consiliului local
(1) Consiliul local se convoac[ dup6 cum urmeazd:
a) prin dispozilie a primarului, in cazurile prevdzute la art.27 alin. (l), alin.

din prezentul regulament;
(2) lit. a) qi c)

b.) prin convocare semnatd de cdtre consilierii locali care au aceastd iniliativd, in cazul
prevdzut la art.27 alin. (2) lit. b) din prezentul regulament.

(2) Consilierii locali sunt convocafi, prin grija secretarului general al Comunei Hereclean,
celtdrziuinziua ulterioard primirii de cdtre acesta a dispoziliei sau documentului de convocare
iniliat de cel putin o treime din numdrul consilierilor locali in func{ie, prin mijloace electronice.
in cazde situafii de urgent[ consilierii locali pot fi convocali gi telefonic.

(3.1 Data qedinlei consiliului local precizatd cu ocazia convocarii este stabilitl, cu
respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevdzut de art. l8l din Legea nr.
13412010 privind Codul de procedurd civil[, republicatd, cu modific[rile ulterioare, astfel:

a) in termen de 5 zile de la data comunicdrii dispoziliei de convocare pentru qedintele
ordinare;

b) in termen de 3 zile de la data comunic[rii dispoziliei sau documentului de convocare
pentru gedintele extraordinare.



(a) in caz de fo4[ majord gi/sau de. maximd urgen]r pentru rezolvarea intereselor
locuitorilor Comunei Hereclean ori in alte situ[ffirkabilite de consiliul local, convgcarea acestuia
pentru gedinp extraordinarS, prin excep{ie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de indat[.
Alte situa(ii deosebite ce pot constitui argument pentru convocarea de indat6, cu justificarea
acestei convoclri, ins[ ftrd a se limita la aceste situalii, pot fi :

- necesitatea adoptdrii urgente (avdnd termene limitA) a unor hotdrdri privitoare la
accesarea./implementarea proiectelor cu finanlare rambursabila si/sau nerambursabild
necesitatea adoptdrii urgente a unor reglementari pentru clarificarea situatiei juridice a unor
imobile proprietatea Comunei Hereclean in vederea realizdrii unor lucrdrii de investilii

- necesitatea adoptirii urgente a unor hotdriri necesare pentru a nu genera prejudicii.
(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmdtoarele informafii despre gedint6:

a) data gi ora desfdgurdrii;
b) modalitatea de desfrgurare;
c) locul desftgurdrii, in cazul gedintelor desfEqurate cu participarea fizicd a consilierilor

locali, sau aplica[iile electronice folosite, in cazul gedinfelor desfEqurate prin mijloace
electronice;

d) proiectul ordinii de zi;
e) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
0 modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, potrivit optiunilor

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 qi depune amendamente asupra proiectelor de hot[r6ri.

(6) Secretarul general al Comunei Hereclean transmite prefectului, sub semnatura sa,
eviden{a prezen{ei consilierilor locali la convocirile pentru gedin}ele care nu s-au putut desfEgura
din lipsa cvorumului, in termen de 3 zile de la data convocdrii. Evidenfa transmisi prefectului
precizeazd" gi situaliile in care, urmare a ultimei absenfe, a intervenit cazul de incetare de drept a
mandatului prev[zut la art. 52 alin. (2) lit. e).

(7) in toate cazurile,convocarea se consemneazdinprocesul-verbal al qedintei.
Art.29. Ordinea de zi
(1) Proiectul ordinii de zi se redacteazd, de cdtre secretarul general al Comunei Hereclean

qi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anex[ 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 hotdr6ri care
indeplinesc condiliile previzute la art. 30 alin. (8) din prezentul regulament.

(3) Proiectul ordinii dezi a gedintei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotdrdri,
cu men[ionarea titlului gi a iniliatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale
consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau

informdri ale conducdtorilor organismelor prestatoare de servicii publice gi de utilitate publici in
Comuna Hereclean.

(4) Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local se aduce la cunogtin{d locuitorilor
Comunei Hereclean prin mass-media, prin afigarea pe pagina de internet a Comunei Hereclean,
prin afigare la sediul Consiliului local al Comunei Hereclean sau prin orice alt mijloc de

publicitate.



(5) Scoaterea unui proiect de hotlrdre de pe proiectul ordinii de zi se face'
care acesta nu indeplinegte condiliile prevdE&l'8 la art. 30 alin. (g) sau numai
iniliatorului, dacd acesta indeplinegte condiliile prevdzute la art.30 alin. (g).

in situafia in
cu acordul

(6) Ordinea de zi a gedintei se aprobi cu majoritate simpld, la propunerea celui/celor care
a./au cerut convocarea consiliului local.

(7) Suplimentarea ordinii de zi se aproba numai pentru probleme urgente cu majoritate
simpld.

(8) in cazul neaprob[rii proiectului ordinii de zi, in condiliile prevdzute la alin. (7), nu se
acordi indemnizatia cuveniti consilierilor locali pentru gedinp respectivd.

Art.30. Proiectele de hotirflri ale consiliului local
(1) Proiectele de hotdrdri pot fi inifiate de primar, de consilierii locali sau de cet[feni.

Elaborarea qi redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general
al Comunei Hereclean gi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.

(2) Proiectele de hotdrdri gi Referatele de aprobare impreunl cu Rapoartele de specialitate
ale acestora se redacteaz6 in conformitate cu normele de tehnica legislativd.

(3) Proiectele de hot[r6ri ale consiliului local insolite de referatele de aprobare ale
acestora gi de alte documente de prezentare gi de motivare se inregistreazd, Si se transmit de
secretarul general al Comunei Hereclean:

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.

(4) Nominalizarea compartimentelor de resort gi a comisiilor de specialitate carora li se
transmit proiectele de hotdrdri ale consiliului local, precum gi celelalte documente, potrivit
prevederilor alin. (3), se face de c[tre primar impreun6 cu secretarul general al Comunei
Hereclean.

(5) Odate cu transmiterea proiectelor de hot[rdri se comunicd gi data de depunere a
rapoartelor gi a avizelor, avdndu-se grij6 ca rapoartele compartimentelor de resort s6 poatd fi
transmise gi comisiilor de specialitate inainte de pronuntarea acestora.

(6) DupA examinarea proiectului de hotdr6re, comisia de specialitate a consiliului local
emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupd caz, respingerea proiectului.

(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al Comunei Hereclean, care dispune
misurile corespunzltoare inaintdrii lui c[tre consilierii locali gi cdtre iniliatori, dupd caz, cel mai
tirziu in ziua gedin(ei.

(8) Fiecare proiect de hotirdre inscris pe ordinea de zi a gedin(ei consiliului local este
supus dezbaterii numai dacd este insofit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare qi motivare, semnat de ini{iator;
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 prevlzute de legislafia special6.
(9) Secretarul general al Comunei Hereclean asigurd indeplinirea condifiilor de la alin.

(8) qi aduce la cunogtin{a consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea
ordinii de zi.

(10) Rapoartele gi avizele prevlzute la alin. (8) trebuie intocmite in termenul prev[zut la
alin. (5), dar nu mai t6rziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hot6r6re propuse pentru



a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a qedinJelor ordinare ale consiliului local, respectiv in
termen ,ce cel mult 3 zile de la inregistru."dnpl8i".telor de hotSrare propuse a fi inicrise pe
proiectul ordinii de zi a gedinlelor extraordinare. in situalia gedin{elor extraordinare convocate de
indatd, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in proceduri de urgen{d, cel
tdrziu oclatl cu proiectul hotirdrii.

(ll) Iniliatorul proiectului il poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la
sus(inerea acestuia.

Art.31. Cvorumul qedinfelor consiliului local
(l) gedintele consiliului local se desft9oar6 legal in

locali in functie. Se considerr prezenfi la qedinfI gi consilierii
oric6ror mij loace electronice.

|2) Ptezenla consilierilor locali la gedinJd este obligatorie, cu excep[ia cazului in care
acegtia absenteazd motivat. Absen(a este consideratl motivatd,dacd se face dovada c6 aceasta a
intervenit din cauza:

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei st6ri de sinltate
certificat de concediu medical;

b) unei deplasdri in strdindtate sau in far6;
c) unor evenimente de fo4[ major[;
d) in cazul decesului so(iei/sofului consilierului local sau al unei rude de p6n6 la gradul al

II-lea a consilierului local ales ori al sofiei/sofului acestuia, inclusiv;
e.) alte evenimente familale deosebite (ex.cdsdtoria consilierului local sau a unei rude /

afini de panr la gradul al Il-lea, naqterea copiilor gi artele asemenea)
f) alte concedii reglementate de legi speciale.
(3) Consilierul local care absenteaz[ nemotivat de dou[ ori consecutiv la

consiliului local este sancfionat, in condifiile art.77 din prezentul regulement.
(4) Consilierii locali sunt obliga{i s[ iqi inregistreze prezenla in evidenfa tinut6 de

Secretarul general al Comunei Hereclean.
(5) Consilierul local care nu poate lua parte la gedin([ este obligat sd aduc6 aceast6

situalie la cunogtinfa Secretarului general al comunei Hereclean.
Art,32. Desflgu rarea qedinf elor consili ulu i loca I
(l) gedinlele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al gedinJelor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesa(i, in condiliile legii, la procesele- verbale ale gedin{elor

consiliului local (prin afigare la sediu qi postare pe site oficial al institutiei) ;
b) accesul celor interesati, in condiliile legii, la proiectele de hotdrdri, la hotdrdrile

consiliului local, precum gi la instrumentele de prezentare gi de motivare a acestora (postare pe
site oficial, publicarea, afigarea celor normative);

c) posibilitatea cetS(enilor cu domiciliul sau regedinfa in Comuna Hereclean de a asista cu
prioritate fa!6 de cetifenii din alte localitdli, in limita spaliului existent in sala de sedin!6 gi in
ordinea inscrierii participlrii la gedintele consiliului local cu minim 2 zile inainte de data
qedintei.

$) La lucr6rile Consiliului local al Comunei Hereclean pot asista gi lua cuvdntul, fEr[
drept de vot, prefectul, pregedintele consiliului judetean sau reprezentan\ii acestora, deputalii gi
senatorii, minigtrii gi ceilalli membri ai Guvernului, secretarii gi subsecretarii de stat,
conducdtorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor qi ale celorlalte organe centrale,
conduc[torii compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al primarului gi conducatorii
organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publicd din unitdlile administrativ-

prezen\a majoritalii consilierilor
locali care participi prin utilizarea

pentru care s-a eliberat

gedinlele



teritoriale, in problemele ce privesc domeniile.lor de responsabilitate, precum gi alte persoane
interesate, in condiliile in care au fost convoClf'telefonic sau printr -un alt mod (e-mail, SMS,
etc).

(.5) Dezbaterea proiectului de hotirdre sau a problemelor se face, de regul6, in ordinea in
care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobat[ in conformitate cu prevederile din Ordonan{a
de urgenld a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat, gi ale prezentului
regulament de organizare gi funcfionare a consiliului local.

('6) Preqedintele de gedinfd este obligat s[ asigure luarea cuvdntului de c6tre
pentru sustinerea proiectului de hotdrAre ori de cdte ori acesta o solicitd.

(7) Consilierii locali participd la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvdnt. Consilierii locali
sunt obligati ca in cuvdntul lor s[ se refere exclusiv la problem a care formeazd obiectul
dezbaterii.

(8) Preqedintele de qedintd are dreptul s[ limiteze durata lu[rilor de cuv6nt, in func(ie de
obiectul dezbaterii. in acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat
fiecdrui vorbitor, precum gi timpul total de dezbatere a proiectului.

(9) Preqedintele de gedint[ permite oricdnd unui consilier local s6 raspundl intr-o
problemd de ordin personal, in probleme prevdzute de regulamentul de organizare gi functionare
a consiliului sau atunci cand a fost nominalizat de un art vorbitor.

(10) Preqedintele de qedinfd sau reprezentantul oric[rui grup de consilieri locali poate
propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in disculia consiliului local. propunerea de
incheiere a dezbaterii se supune votului, iar discutiile se sisteazS dacd propunerea este adoptatl
cu majoritate simpl6.

(11) Este interzisd adresarea de insulte sau calomnii de cltre consilierii locali
gedin[6, precum gi dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sald.

prezenJi la

(12) Asupra proiectelor de hotdrdri au loc dezbateri generale qi pe articole, consilierii
locali, precum gi ceilalli inifiatori prezen{i la qedinfd put6nd formula amendamente de fond sau
de formd. Amendamentele se supun votului consiliului local in ordinea in care au fost formulate.

(13) Sinteza dezbaterilor din gedinfele consiliului local, precum gi modul in care gi-a
exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneazd intr-un proces-verbal, semnat de
pregedintele de gedin{d gi de secretarul general al comunei Hereclean.

(14) Pregedintele de gedinf6, impreun[ cu secretarul general al Comunei Hereclean igi
asum6, prin semn[turd, responsabilitatea veridicitdlii celor consemnate.

(15) La inceputul fiecdrei gedinfe, secretarul general al Comunei Hereclean supune spre
aprobare procesul-verbal al gedin[ei anterioare ce in prealabil s-a comunicat in format electronic
(pe e-mail) spre lecturare gi pentru formularea de observafii tuturor consilierilor locali.
Consilier:ii locali gi primarul au dreptul ca, in cadrul gedin{ei curente a consiliului local, sd
conteste confinutul procesului-verbal gi si ceard men{ionarea exactd a opiniilor exprimate in
gedinfa anterioard.

( 16) Procesul-verbal semnat de pregedintele de gedinp gi de c[tre secretarul general al
Comunei Hereclean, precum gi documentele care au fost dezbitute in gedin(a anterioard se depun
intr-un dosar special al gedinfei respective, care se numeroteazd qi se sigileazd de pregedintele de
gedinf[ gi de secretarul general al Comunei Hereclean, dupd aprobarea procesului-verbal.

(17) in termen de 3 zile de la data aproblrii procesului-verbal al gedinfei, secretarul
general al Comunei Hereclean afiqeazd, la sediul prim6riei gi public[ pe pagina de internet a
Comunei Hereclean o copie a procesului-verbal al qedintrei.

ini{iator

Sec{iunea a VI-a. Procedura de vot



Art.33.Adoptarea hoti16 rilor consili lllfrT tocat
(1) in exercitarea atribu{iilor ce ii revin, consiliul local

absolutl sau simpl6, dupd, caz.
adopt[ hot[rdri, cu majoritate

(2) Prin excepJie de la prevederile alin. (l), hotirdrile privind dobdndirea sau instr6inarea
dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptl de consiliul local cu majoritatea
calificat[ definitd la art.5 lit. dd) din Ordonanla de urgentd a Guvernului nr. 57l20lg,modificat6,
de doud treimi din numirul consilierilor locali in func(ie.

(3) Se adoptd cu majoritatea absolutS prev[zutd la art. 5 lit. cc) din Ordonan{a de urgen}d
a Guvernului nr. 57/2019, modificatd, a consilierilor locali in functie urmdtoarele hot[r6ri ale
consiliului local:

a) hotlr6rile privind bugetul local;
b) hotdrdrile privind contractarea de imprumuturi, in condiliile legii;
c) hotdr6rile prin care se stabilesc impozite 9i taxe locale;
d) hotdrdrile privind participarea la programe de dezvoltare judefeand, region ald, zonald,

sau de cooperare transfrontalier6;
e) hotdrdrile privind organizarca qi dezvoltarea urbanisticd a localitalii gi amenajarea

teritoriului;
f) hotlrArile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritAti publice, cu persoane

juridice romdne sau strdine;
g) hotdrdrile privind administrarea patrimoniului;
h) hotirdrile privind exercitarea atribufiilor prevlzute la art.92 din Ordonanta de Urgen{6

a Guvernului privind Codul administrativ, modificatl;
i) alte hotdrdri necesare bunei funcfion[ri a consiliului local, stabilite prin legi speciale
(4) Consiliul local stabileqte prin majoritatea absolutd, prevdzutd la art. 5 lit. cc) din

Ordonanla de urgen!5 a Guvernului nr. 5712019, modificatd, cu privire la urmltoarele subiecte:
a) alte atribulii qi insircindri pe care comisiile de specialitate le pot indeplini la nivelul

consiliului local;
b) alte situalii, fala de cele prevdzute in Codul administrativ, in care consiliul local

consider[ absen]6 motivatd a unui consilier local la gedinlele consiliului local;
c) posibilitatea qi modalitatea concretd prin care cetS{enii cu domiciliul sau regedinta in

Comuna Hereclean sd asiste la gedinlele consiliului local giisau de a le urmiri pe internet;
d) modalitatea de desemnare a consilierilor locali, dintre cei care au participat la gedinfd,

care semneazdhotdrdrea consiliului local, in cazul in care pregedintele de qedintd refizd, in scris,
sd semneze, alta decdt cea prevdzutdla art.34 alin. (3);

e) procentul aplicabil de unitatea administrativ-teritorial[ referitor cu privire la
indemnizalia lunard a consilierilor locali care participl la qedinlele ordinare ori la qedinlele
extraordinare ale consiliului local se ale comisiilor de specialitate.

(5) Votul consilierilor locali este individual gi poate fi deschis sau secret.
(6) Votul deschis se exprimi prin oricare din urmitoarele modalitili:
a) prin ridicarea mdinii;
b.) prin apel nominal, efectuat de pregedintele de gedinfd;

c) electronic.
(7) Votarea prin apel nominal se desfEgoard in modul urmdtor: pregedintele de qedin|6

explicd obiectul votlrii gi sensul cuvintelor "pentru/da", "contra/nu" qi "ab{inere". Secretarul
general al comunei va da citire numelui gi prenumelui fieclrui consilier, in ordinea alfabetici.
Consilierul nominalizat se ridicd qi pronunfd cuvdntul "pentru", "contra" sau "ab!inere", in



func{ie de op(iunea sa. Dupi epuizarea liste,i .votul se repetd prin citirea din nou a numelui
consilierilor care au lipsit la primul tur. rnlern

(8) Consiliul local poate stabili ca unele hotdrAri s[ fie luate prin vot secret. Hotdr6rile cu
caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu excep{iile
prev6zute de lege.

(9) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(10) Redactarea buletinelor de vot trebuie s5 fie lbrd echivoc. pentru

se folosesc, de reguld, cuvintele da sau nu.
exprimarea op(iunii

(11) Buletinele de vot se introduc intr-o urn[. La numdrarea voturilor nu se iau in calcul
buletinele de vot pe care nu a fost exprimati optiunea consilierului local sau au fost folosite
ambele cuvinte prevdzute la alin. (10).

(12) Abfinerile se numdri la voturile impotrivd.
(13) Numirarea buletinelor de vot gi confirmarea rezultatului votului secret serealizeazd

pAnS la alegerile locale din anul 2020 de Comisia de validare constituitd prin hotdrdre, iar ulterior
de c[tre Comisia juridicd, disciplind.

(14) Dacd pe parcursul des{dgurdrii gedinfei nu este intrunita majoritatea legali necesard
pentru acloptarea proiectului de hotdrdre, pregedintele de gedinla amand votarea pAn6 la intrunirea
acesteia.

(15) Dacd in urma dezbaterilor din gedin{a consiliului local se impun modificari de fond
in con(inutul proiectului de hotdrdre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor
locali 9i cu acordul majorit[tii consilierilor locali prezenli, pregedintele de gedinl[ retransmite
proiectul de hotdrdre, in vederea reexamindrii de citre initiator gi de cdtre compartimentele de
specialitate.

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

Art.34.Semnarea gi contrasemnarea hotir6rilor consiliului local
(l) DupA desfbgurarea qedintei, hotdr6rile consiliului local se semneaza de cdtre

preqedintele de gedinJ6 gi se contrasemneazI, pentru legalitate, de c6tre secretarul general al
Comunei Hereclean.

(2) in cazul in care preqedintele de gedinld refuzd, in scris, si semneze, hotdrdrea
consiliului local se semneazi de cel mai in vdrstd consilier qi de cel mai tdn6r dintre consilierii
locali participanfi la qedint[;

(3) Secretarul general al Comunei Hereclean nu contrasemneazd hotdrdrea in cazul in
care consider[ c[ aceasta este ilegal[. in acest caz, in urmdtoarea gedin{5 a consiliului local,
depune itt scris gi expune ?n fala acestuia opinia sa motivat[, care se consemneazdin procesul-
verbal al gedinlei.

Sec(iunea a VII-a . Procedura de desfiqurare a qedinfelor comsiilor de specialitate qi
a qedin{elor in plenul Consiliului local al comunei Hereclean, in situa{ii excep{ionale,
constatate de autoritd{ile abilitate

Art.35.(1) Convocarea comisiilor de specialitate al consiliului local Hereclean, respectiv
convocarea in qedinle a Consiliului local Hereclean, se face prin modalit6!ile prevlzute de Codul
administrativ modificatd gi ale prezentului regulament de organizare qi functionare a consiliului
local.

(2) Locul desfrqurlrii gedintelor comisiilor de specialitate al consiliului local, se

considerd fiind acolo unde se afl[ pregedin]ii acestora.



(3) Locul desfrguririi gedinlelor Consililui local se consider[ fiind acolo, unde se afld
Pregedintele de qedin!6, primarul qi secretarul [Etfitdral al comunei Hereclean.

(a) in situalia in care este necesarl alegerea unui nou pregedinte de gedinjl, gi/sau
Primarul nu participd la lucrdri, locul desligur[rii qedin]ei Consilului local se consider6 fiind
acolo, unde se afl6 secretarul general al comunei Hereclean.

(5) Documentul de convocare a qedin{ei Consiliului local al comunei Hereclean, va
cuprinde in mod obligatoriu Ei menfiunea "$edin(a se va desfiqura prin mijloace electronice,,.

Art.36. Modalitatea de lucru in cadrul Comisiilor de specialitate al Consiliului local
al comunei Hereclean.

(l) La inceperea gedintei comisiei de specialitate, consilierii locali :

a) vor deschide dispozitivul pe care doresc s[ il utilizeze (smartphone, PC, laptop,
etc).

b) vor verifica cdsufa de e-mail cu care corespondeazd in relatia cu Primdria
Hereclean qi vor deschide e-mailul privind invitalia la gedin!5, cdt gi materialele
de gedin!6 ata;ate.

(2) in timpul qedin{elor comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei
Hereclean, modalitatea de lucru este urmltoarea:

a) Pregedintele comisiei de specialitate va face o prezen[6" tehnicd a consilierilor locali,
pentru a se asigura c5, toate dispozitivele functione azd, normal

b) Pregedintele comisiei de specialitate anunfd dacd sunt indeplinite condiliile de
cvorum, pentru ca qedinfa sd fie statutarS, conform prevederilor legale.

c) Pregedintele comisiei de specialitate are dreptul si opreascd intervenlia consilierului
local, dacd acesta are un comportament neadecvat sau dacl intervenlia acestuia nu are
leg6turl cu proiectul de hot[rAre analizat.

Art.37. (l) Procedura de exercitare a votului se face prin apel nominal, pentru ca fiecare
consilier a-gi exprima votul.

(2) Optiunile de vot sunt urmdtoarele: "pentru", impotrivS", "ab{inere".
(3) Timpul de exercitare a dreptului de vot este de maxim 3 minute.
(4) DupA ce gi ultimul consilier qi-a exercitat dreptul de vot, preqedintele comsiei de

specialitate anun!6 rezultatul votului.
Art.38. Avizul va fi transmis, anterior desfEgurdrii qedinfei Consiliului local al comunei

Hereclean, prin mijloace electronice, secretarului general al comunei Hereclean.
Art.39. Procedura de lucru la inceperea gedinfei Consiliului local al comunei Hereclean,

este urmdtoarea:
a) Consilierii locali vor deschide dispozitivul pe care doresc sd il utilizeze (smartphone, PC,

laptop, etc).
b) Vor verifica c6sufa de e-mail gi vor deschide pagina online/ grupul creat/d in acest scop,

cu care corespondeazd in relatia cu Primdria Hereclean, astfel inctt, la data qi ora
convocatd si fie conectati.

Art.40. Modalitatea de lucru in timpul qedinfei Consiliului local al comunei
Hereclean, este urm[toarea:

a) Preqedintele de qedin!6, asistat de secretarul general al comunei Hereclean, va face o
prezen[d, tehnici a consilierilor locali, pentru a se asigura cd, toate dispozitivele
funclioneazd normal. in acest sens fiecare consilier local va fi intrebat dacl este prezent
pentru confirmare.



b) Secretarul general al comunei Hereclean, verifici gi anuntd dac6 sunt indeplinite
condiliile de cvorum, pentru ca gedirifL'eonsiliului local al comunei Hereclean sE fie
statutar[, conform prevederilor legale.

c) Preqedintele de gedintd va da citire ordinii de zi, procedura de suplimentare gi de aprobare
a acestuia fiind prev[zute in Codul administrativ, modificatl qi prezentul regulament.

d) I'>regedintele de gedintd va acorda cuvdntul pe rdnd, fiec6rui consilier in parte.
e) Pregedintele de gedintd are dreptul sd opreasc6 interven{ia consilierului local, dac6 acesta

are un comportament neadecvat sau dacd intervenlia acestuia nu are legatura cu proiectul
de hotdrdre dezb[tut.
Art.41. (l) Procedura de exercitare a votului se face prin apel nominal, pentru ca fiecare

consilier a-gi exprima votul.
(2) Opliunile de vot sunt urmitoarele: ,,pentru,,, impotriv[,,, ,,abfinere,,.

(3) Timpul de exercitare a dreptului de vot este de maxim 3 minute.
(4) Dupa ce qi ultimul consilier ;i-a exercitat dreptul de vot, pregedintele de gedinla

anunfl rezultatul votului.
(5) Pregedintele de gedin![ menfioneazd dacd, Proiectul de hotdrdre supus votului a fost

aprobat sau respins.

Art.42. Caracterul public al gedinfelor care se desfrgoard prin mijloace electronice se
asigurd prin accesul celor interesali, in condiliile legii, la procesele verbal ale qedintelor
Condiliului local al comunei Hereclean, la proiectele de hotdrari, la instrumnetele de prezentare
gi motivare a acestora, la Hotdrdrile consiliului local al comunei Hereclean, precum gi prin
vizualizarea acestora pe pagina de internet oficial5 a institufiei: www,primaria.hereclean.ro.

Art.43. Consilierul local care utilizeazd un dispozitiv electronic, are obligafia de a
asigura conexiunea la internet.

Art,44, (1) Dezbaterile din cadrul qedinlei Consiliului local al comunei Hereclean se vor
consemna intr-un process verbal.

(2) Procesul verbal intocmit conform prevederilor alin.(l) va fi semnat pentru veridicitate
de Pregedintele de qedin!5 qi de secretarul genaral al comunei Hereclean.

Secfiunea a VIII-a. Comunicarea hotir6rilor consiliului local

Art.45. Acte administrative adoptate de consiliul local
(t) in exercitarea atribu{iilor ce le revin, consiliul local adoptd hotdr6ri cu caracter

normativ sau individual.
(2) in organizarea executdrii sau executdrii in concret

incheie, dupd caz, gi alte acte juridice prin care se nasc, se

obliga(ii.

Art,46. Comunicarea qi aducerea Ia cunoqtin{I a hotlririlor consiliului local
(l) Secretarul general al Comunei Hereclean comunicl hotirdrile consiliului local

prefectului in cel mult 10 zile lucrdtoare de la data adoptdrii.
(2) HotdrArile consiliului local se comunicd primarului.
(3) Comunicarea, insolitd de eventualele obiec{ii motivate cu privire la legalitate, se face

in scris de citre secretarul general al Comunei Hereclean gi se inregistreazd intr-un registru
special destinat acestui scop.

(4) Hotdrdrile se aduc la cunogtinfa public[ gi se comunicd, in condiliile legii, prin grija
secretarului general al Comunei Hereclean.

a legii, consiliul local adopt[ sau

modificd sau se sting drepturi gi



(:5) Hotdr6rile, documentele gi informatiile financiare, precum gi alte documente
prevdzute de lege se publicS, pentru informarejTfi'tormat electronic Ai in Monitorul oficial local,

,\rt.47. Hotiririle consiliului local cu caracter normativ
(l) Hotdrdrile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor

publicS.
la cunogtin[[

(2) Aducerea la cunogtinfI publicd a hotdr6rilor cu caracter normativ se face in termen de
5 zile de la data comunicdrii oficiale c6tre prefect.

Art.48. Hotrririle consiliului local cu caracter individual
(l) Comunicarea hotlrdrilor cu caracter individual cdtre persoanele cdrora li se adreseazi

se face in cel mult 5 zile de la data comunicirii oficiale cdtre prefect.
(2) Hotlrdrile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunic6rii c6tre

persoanele clrora li se adreseazd.

Art,49. Verificarea legaliti{ii actelor administrative
[{otdrdrile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de c6tre prefect

conform prevederilot art.255 din Ordonanfa de Urgen![ a Guvernului nr. 5712019 privind Codul
admin istrativ, modifi cati.

Sec{iunea a IX-a. Dispozifii privind participarea la procesul de elaborare gi
dezbatere a proiectelor de hotlriri

Art.50. Inifiativa ceti{eneascl
(l) Cet5tenii care domiciliaz[ pe ruza teritoriald a Comunei Hereclean

consiliului local, spre dezbatere gi adoptare, proiecte de hot6r6ri.
(2) Promovarea unui proiect de hot[rdre se poate face de unul sau de mai mulfi cet6leni

cu drept de vot, dacd acesta este sus(inut prin semn[turi de cel putin 5%o din populafia cu drept de
vot inscrisd in Registrul electoral cu domiciliul sau regedin[a in Comuna Hereclean.

(3) Iniliatorii depun la secretarul general al Comunei Hereclean forma propusd pentru
proiectul de hotirdre. Proiectul se afigeaz[ spre informare publicd prin grija secretarului general
al ComuneiHereclean.

(4) Initiatorii asigurd intocmirea listelor de susfindtori pe formulare puse la dispozilie de
secretarul general al Comunei Hereclean.

(5) Listele de sus[indtori cuprind numele, prenumele gi domiciliul, seria gi num[rul
actului de identitate gi semnSturile suslindtorilor.

(6) Listele de sustin[tori pot fi semnate numai de cetilenii cu drept de vot inscrigi in
Registrul electoral cu domiciliul sau regedinta in Comuna Hereclean, al clrei consiliu local
urmeazd sd dezbatd proiectul de hot6rdre in cauzd,.

(7) DupA depunerea documentatiei gi verificarea acesteia de cdtre secretarul general al
Comunei Hereclean, proiectul de hotdrdre urmeazd procedurile regulamentare de lucru ale
consiliului local.

Art.S1. Adunirile cetifeneqti
(1) Cetifenii Comunei Hereclean pot fi consultati gi prin adun[ri cetltenegti organizate

cartiere sau strdzi, in mediul urban.
(2) Convocarea gi organizarea adunlrilor cet[fenegti se face de c[tre primar, la iniliativa

acestuia ori a unei treimi din numirul consilierilor in funcfie.
(3) Convocarea adundrii cetS(enegti se face prin aducerea la cunogtin(i publici a scopului,

datei gi a locului unde urmeazd sd se desfdqoare aceasta.

pot propune

pe



(4) Adunarea cetd(eneascd este valabil constituit6 in prezenta majorit[1ii cet6{enilor cu
drept de vot gi adoptd propuneri cu majoritateart8lbr prezen{i.

('5) Propunerile se consemneaz[ intr-un proces-verbal gi se inainteazdprimarului, care le
supune dezbaterii consiliului local in prima gedint[, in vederea stabilirii modalitIlilor concrete de
realizare gi de finan{are, dacd este cazul.

(6) Solufia adoptatd de consiliul local se aduce la cunogtin([ publicd prin gnja
secretarului general al Comunei Hereclean.

Capitolul III. Dizolvarea consiliului local

r\rt.52. Situafiile de dizolvare a consiliului local
(1) Consiliul local se dizolvd de drept sau prin referendum local. Consiliul local se

dizolvi de drept:
a) in cazul in care acesta nu se intrunegte cel pufin intr-o gedin{6 ordinard sau

extraordinard, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, degi a fost convocat conform
prevederilor legale;

b) in cazul in care nu a adoptat nicio hotdrdre in 3 qedinJe ordinare sau extraordinare
jinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;

c) in cazul in care numdrul consilierilor locali in funcfie este mai mic decdt jumdtatea

numirului membrilor consiliului local qi nu a putut fi completat cu suplean[i in condiliile art. 8

din prezentul regulament de organizare gi funclionare al consiliului local.
(2) Primarul, viceprimarii, secretarul general al Comunei Hereclean, prefectul sau orice

alti persoand interesatd sesizeazd instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile
prev[zute la alin. (l). Instanfa analizeaz[ situa{ia de fapt gi se pronunf6 cu privire la dizolvarea
consiliului local. Hot6rdrea instantei este definitivd gi se comunici prefectului.

Art.53. Referendumul local
(l) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in condi(iile legii.

Referendumul se organizeazd ca urrnare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel pu(in
25Yo din numdrul cetdfenilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau

regedinta in Comuna Hereclean.
(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat labaza acesteia, numele gi prenumele, data gi

locul nagterii, seria gi num6rul buletinului sau ale c6{ii de identitate gi semnltura olografE ale

cet6[en i 1 or care au so I ic itat or ganizar ea re ferendum ul u i.

Art.54. Organizarea referendumului local
(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportd din bugetul Comunei

Hereclean.
(2) Referendumul local este organizat de c6tre o comisie numit[ prin ordin al prefectului,

compusd dintr-un reprezentant al prefectului, c6te un reprezentant al primarului, al consiliului
local gi un judecdtor de la Judecltoria $imleu Silvaniei. Secretariatul comisiei este asigurat de

Institulia Prefectului Judelului Sdlaj.

(3) Referendumul local este valabil dac[ s-au prezentat la urne cel pufin 30% din numSrul

total al locuitorilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau regedin(a in
Comuna Hereclean. Activitatea consiliului local inceteazdinainte de termen daci s-au pronunfat

in acest sens cel pufin jumdtate plus unu din numdrul total al voturilor valabil exprimate, iar
rezultatul referendumului a fost validat in condiliile legii.

Art.55. Organizarea alegerilor dupi dizolvarea consiliului local sau dupl validarea
rezultatului referendumului



rl1) in termen de maximum 90 de zile de la rdmdnerea definitivE a hotir6riijudecdtoregti
prin care s-a constatat dizolvarea consiliutuirltS8at sau, dup6 caz, de la validarea rezultatului
referendumului se organizeazdalegeripentru un nou consiliu local.

('2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de cdtre
Guvern, la propunerea autoritSlilor cu atribufii in organizarea alegerilor locale, pe baza solicit6rii
prefectului.

r\rt.56. Rezolvarea treburilor publice curente in cazul dizolvlrii consiliului local
(l) PAnI la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absen{a acestuia, secretarul

general al Comunei Hereclean rezolvd problemele curente ale Comunei Hereclean, cu
respectarea competentelor gi atribuliilor ce ii revin, potrivit legii.

(2) in situa{ia excep{ionald in care consiliul local a fost dizolvat in condiliile art. 42,
primarul se afld in imposibilitatea exercitdrii atribufiilor sale ca urmare a incetdrii sau suspend6rii
mandatului sdu ori a altor situa(ii prev[zute de lege, iar funcfia de secretar general al Comunei
Hereclean este vacant[, prefectul numegte prin ordin o persoand prin detagare, in condiliile pa4ii
a VI-a titlul II din Ordonanfa de Urgen![ a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ,
modificat5, care sd exercite atribufiile de secretar general al Comunei Hereclean pentru a rezolva
problemele curente ale Comunei Hereclean, pdni la ocuparea func{iei publice de conducere de
secretar general al Comunei Hereclean in condiliile legii.

(3) Persoana desemnatl potrivit prevederilor alin. (2) trebuie si indeplineascd condiliile
de studii gi vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcfiei de secretar
general al Comunei Hereclean previzute la titlul VII al prezentei pdrti gi la partea a VI-a titlul II
din Ordonanta de Urgen!6 a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, modificata.

(a) in situalia prevdzutd la alin. (2), prin excepfie de la prevederile patii a VI-a titlul II
din Ordonan{a de Urgen}6 a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, modificatd,
concursul pentru ocuparea func(iei publice de conducere de secretar general al Comunei
Hereclean, dupd caz, se organizeazd de institulia prefectului.

(5) Numirea in funcfia de secretar general al Comunei Hereclean, dup[ caz, se face, in
situa{ia previzutd la alin. (2) sau in situalia in care procedura de organizare a concursului a fost
demaratii anterior situaliei excep{ionale prevlzute la alin. (2), de cltre prefect, dac[ nu a incetat
situa{ia care a determinat imposibilitatea exercitirii atribu{iilor de cdtre primar.

Capitolul IV. Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier
Sec{iunea 1. Exercitarea mandatului de consilier local

Art.57. Mandatul aleEilor locali
Mandatul consilierului local este de 4 ani gi se exercitd in condiJiile legii.
Art.58. Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unit6{ii

admin istrativ-terito riale
Consilierii locali imputernicili sd reprezinte interesele unitalii administrativ-teritoriale in

societi{i, regii autonome de interes local qi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt
desemnafi, prin hotdrdre a consiliului local, in condiliile legii, cu respectarea regimului
incompatibilitalilor aplicabil gi a configuraliei politice de la ultimele alegeri locale.

Art.59. Reprezentarea in asociafiile de dezvoltare intercomunitarl gi la nivelul
operatorilor regionali Comunei Hereclean este reprezentat de drept in adundrile generale ale

asociafiilor de dezvoltare intercomunitar[ gi in adundrile generale ale operatorilor regionali gi

locali de cdtre primar. Primarul poate delegacalitatea sa de reprezentant al Comunei Hereclean



in adun6rile generale viceprimarilor, administratorului pubric, precum gi oric6ror alte persoanedin aparatul de specialitate alprimarului sau aifltflSarrr ,rir.i institufii publice de interes local.Art.60. suspendarea mandaturui de consilier rocar
(1) Mandatul de consilier local se suspendd in urmdtoarele situalii:
a) a fost dispus[ m[sura arestdrii preventive;
b) a fost dispus6 misura arestului la domiciliu;
c) a fost insdrcinat de cdtre consiliul din care face parte, de crtre Guvern sau de crtreParlament cu exercitarea unei misiuni in tarr sau in strdindtate.
('2) Misurile prevdzute la alin. (1) li.tt a) 9i b) dispuse in condiliile Legii nr. 13512010privind codul de procedurr penald, cu modificarile gi complet[rile ulterioare, se comunici deindatd de cdtre instanta de judecatd prefectului .u.., p.i, ordin, in termen de maximum 4g de orede la comunicare, constatd suspendarea mandatului.
(3) Documentele corespunzatoare situatiei prevSzute la alin. (l) lit. c) se comunica decdtre emitent' in termen de 5 zile lucrrtoare de la desemnare, secretarului general al comuneiHereclean gi primarului, iar in prima gedinJs ulterioard comunicrrii consiliul local ia act deaceast[ situatie, prin hotdrdre.

(4) Suspendarea dureazii p6nd la.incetarea situa{iei prevdzutera alin. (l).(5) ordinul de suspendare emis pentru situaliile prevazute Ia alin. (l) lit. a) qi b),respectiv hotdrdrea prin care se ia act de iuspendu."u d" drept a consilierului in condiliile alin.(l) lit' c) se comunicd de indatd consilierului local, in termen de maximum 4g de ore de laemiterea ordinului, respectiv hot6r6rii consiriurui, duptd caz.
(6) in cazul in care fa15 de consilierul local al carui mandat a fost suspendat in condiliilealin' (l) lit' a) 9i b), a fost dispusd clasarea ori renunlarea la urmdrirea penald sau instan(ajudecitoreascd a dispus achitarea sau incetarea procesului penal, u".rtu are dreptul ladespdgubiri, in condiliile legii.

Art.61. Suspendarea mandatului viceprimarului
(1.)Mandatul viceprimarului se suspenda de drept in urmdtoarele situalii:
a) a fost dispusd mlsura arestlrii preventive;
b) a fost dispusi m[sura arestului la domiciliu.
(2) Mdsurile previzute la alin. (l), dispuse in condiliile Legii nr. 135/2010 privind codulde procedur6 penal6, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare, se comunica de indata de c6treinstan(a de judecati prefectului, care, prin ordin, in termen de maximum 4g de ore de lacomunicare, constat6 suspendarea mandatului.
(3) Ordinul de suspendare se comunicd, in

primarului.
termen de maximum 48 de ore de la emitere,

(4) Suspendarea dureazd p6n6 la incetarea situaliei prevEzute la alin. (l).
(5) in cazul in care fa1[ de viceprimarul suspenaaiain func{ie a fost dispusd clasarea orirenun(area la urmSrirea penal5 sau instan{a judecdtoreascd a dispus achitarea sau incetareaprocesului penal' acesta are dreptul, in condiliile legii, la plata drepturilor salarialecorespunzltoare-perioadei in care a fost suspendat.
Art.62. incetarea mandatului de consilier local
(l) Calitatea de consilier local inceteazd la data declarrrii ca legal constituit a nouluiconsiliu ales.

(2) calitatea de consilier local inceteazd de drept inainte de expirarea duratei normale amandatului, in urmdtoarele cazuri :

a) demisie;



lb) constatarea gi sanctionarea, in condiliile Legii nr. 176/2010, cu modificdrile gi
completirile ulterioare, a unei st[ri de incompdtlBflitate;

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

d) lipsa nemotivatd de la mai mult de 3 gedin(e ordinare giisau extraordinare consecutive
ale consiliului, desfrgurate pe durata a trei luni calendaristice;

e) lipsa nemotivatd de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni
calendaristice, care determind imposibilitatea desfEgurdrii, in condiliile legii, a gedin[elor
ordinare gi/sau extraordinare;

f) imposibilitatea exercitdrii mandatului pe o perioadd mai mare de 6 luni consecutive, cu
excepJia cazurilor prevdzute de lege;

g) condamnarea, prin hotlr6re judec[toreascd rdmasl definitivi, la o pedeapsl privativi
de libetute, indiferent de modalitatea de individualizare a execut[rii pedepsei;

h) punerea sub interdic(ie judecdtoreascS;

i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calitalii de membru al partidului politic sau al organizaliei minoritdlilor

na{ionale pe a clrei listd a fost ales;

k) condamnarea prin hotdrdre judecdtoreascd rdmasd definitivd pentru sdv6rgirea unei
infracfiuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul cf,ruia a fost ales, indiferent de
pedeapsa aplicat6 qi de modalitatea de individualizare a executdrii acesteia;

l) deces.

(3) Data incet[rii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)- fl gi

l), este data aparifiei evenimentului sau a implinirii condiliilor care determind situalia de incetare,
dupd caz.

(4) Data incet[rii de drept a mandatului, in cazul prev6zut la alin. (2) lit. b), in situa(ia 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 al Comunei Hereclean gi c[tre consilierul local, a
hotlrdrii forului competent sd decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a
organiza(iei ceti(enilor apa(indnd minoritililor nalionale pe a c6rei listd consilierul local a fost
ales, in situafia in care legalitatea acesteia nu a fost contestatd.

(6) in situa(iile prevlzute la alin. (2) lit. a), c)-0 9i l) constatarea incetlrii de drept a
mandatului de consilier local, precum gi vacantarea locului de consilier local se realizeaz[ printr-
o hotdr6re de constatare a autoritd{ii deliberative respective, la propunerea primarului ori, dupd
caz, sau a oricdrui alt ales local, adoptatl in prima qedinf[ desfEgurat[ dupi apari(ia
evenimentului. Hotdrdrea autoritAtii deliberative este comunicatd de indatd judecitoriei
competente sd valideze mandatul supleantului, in condiliile art. 8, precum gi consilierului local.

(7) Consiliul local are obligalia de a adopta hotdrdrea prevdzutl la alin. (6) in termen de

30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar
qi de secretarul general al Comunei Hereclean cu privire la una dintre situaliile prev[zute la alin.
(2) lit. a), c)-0 9i 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 citre prefect prin ordin, inbaza referatului constatator comunicat de citre secretarul
general al Comunei Hereclean, in situa{ia neadoptdrii acestei hotErdri de cdtre consiliul local,
dupdcaz.



rlS) in situaliile prev[zute la alin. (?)^!it. b), g)-k) constatarea incetdrii de drepr a
mandatului de consilier local, precum gi vac'dfiTdrea locului de consilier local se fac de c6tre
prefect prin ordin, in termen de maximum 30 de zile de la data ingtiin(6rii transmise prefectului
de cdtre autoritatea responsabild de asigurarea integritefii in exercitarea demnitd(ilor gi funcliilor
publice gi prevenirea corup(iei institu{ionale sau de cdtre instan{6, dupd caz.

(9) ordinul prefectului emis in situaliile prev5zute la alin. (7) qi (8) se transmite de indat6
judecitoriei competente s[ valideze mandatul supleantului, in condi(iile art. 8, consilierului local
qi secretarului general al Comunei Hereclean.

(10) Hotdr6rea consiliului are labazd, pentru situaliile prevdzute la alin. (2) lit. a), c)-0,
h) qi l), un referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparilia evenimentului gi semnat
de primar gi de secretarul general al Comunei Hereclean. Referatul este insofit de acte
justificative.

(11) Ordinul prefectului are la bazd, pentru situafiile prevlzute la alin. (2) lit. g), i), k),
inqtiin{[rile transmise prefectului de cdtre instan{[.

(12) in cazul prev[zutla alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data comunicarii
hotdrArii forului competent sd decid[ asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a
organizaliei cetdtenilor apa(in6nd minoritd[ilor na[ionale pe a clrei 30 list[ consilierul local a
fost ales, prefectul constatS, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local inainte de
expirarea duratei normale a acestuia qi declard vacant locul consilierului local. Ordinul
prefectului se transmite de indatd judecdtoriei competente si valideze mandatul supleantului, in
condiliile art. 8, consilierului local gi secretarului general al Comunei Hereclean.

(13) in cazurile prevdzute la alin. (2) lit. c)-f) hotar6rea poate fi atacatd de consilierul
local in cauzd la instanfa de contencios administrativ, in termen de l0 zile de la comunicare.
Instanta se pronun(6 in termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabild procedura de regularizare
a cererii. in acest caz, procedura prealabild nu se mai efectueazd, iar hotdr6rea primei instanfe
este definitiv6.

(la) in toate cazurile, hotdrdrea instan[ei se comunicd pd4ilor, prefectului gi secretarului
general al Comunei Hereclean, care are obligalia afigdrii acesteia la sediul Primlriei Comunei
Hereclean, in termen de maximum 2 zile de la comunicare.

('15) Funclia constatatd vacantd in condiliile alin. (6)-(8) se completeazd cu supleantul
desemnat de partidul politic, alian[a politicl sau alianfa electorald respectiv[, care este validat gi

depune jurimAntul, in condiliile art. 117 din Ordonanfa de Urgentl a Guvernului nr. 57l2}lg
privind Codul administrativ, modificatd, ulterior rdmdnerii definitive a hotdrdrii instanfei.

('16) incetarea mandatului de consilier local in cazul schimbdrii domiciliului in altd
unitate administrativ-teritorial6 poate interveni numai dupi efectuarea in actul de identitate al
celui in cauzd a mentiunii corespunzltoare, de c[tre organul abilitat potrivit legii.

(17) incetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se constat[ in prima
qedinfd a consiliului desfEguratS dupd aparilia evenimentului gi in baza demisiei scrise inaintate
secretarului general al Comunei Hereclean, primarului gi pregedintelui de gedin(6. Hotlrirea
consiliului prin care se ia act de demisie gi se declarl vacant locul consilierului local se comunicl
de indatd judecdtoriei competente sI valideze mandatul supleantului, in condiliile art. 8.

( l8) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) ti k) devin aplicabile numai dupi rdmdnerea definitivl a
hotdrdrii judecdtoregti. in aceste cazurio data respectivi este qi data la care inceteazd, de drept
mandatul.

(19) in situa(ia in care este contestati legalitatea actului prev[zut la alin. (4) sau a
hotdrdrii prevdzute la alin. (5), data incetlrii de drept a mandatului este data rdmAnerii definitive
a hotlrdrii judec[toreqti.



ri20) De la data incetirii mandatului, consilierul locar respectiv:
a) nu mai poate fi luat in carcul pent.ftdfnstituirea cvorumului

autoritltii deliberative din care face parte;
b) nu mai poate participa la vot in cadrul gedin{elor autoritdlii deliberative din care face

parte, precum giin cadrul comisiiror de specialitate organizate de aceasta;
c) nu mai are dreptul la indemnizafia lunard.
Art'63' incetarea mandatului de viceprimar ca urmare a incetlrii mandatului de

consilier.
(1) incetarea mandatului de consilier, in condiliile art.52 alin. (2),are ca efect incetarea

de drept, la aceeagi dat[, gi a mandatului de viceprimar.
(2) Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberdrii acestuia din

func(ie in condiliile art.14 din prezentul regulament.

Sec{iunea a 2-a, Drepturile consilierilor locali

Art.64. Legitimafia gi semnur distinctiv are aregiror rocari
(l) DupI alegerea viceprimarului, acestuia i se inmdneazdlegitima[ia, semnatd de primar,

precum gi un semn distinctiv al calitalii de viceprimar. Legitimalia viceprimarului este inm6nat6
de c[tre secretarul general al Comunei Hereclean.

(2) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor in funcfie li se
elibereazd o legitimalie care atestd calitatea de membru al consiliului local, semnat6 de primar gi
primesc un semn distinctiv al calit6lii lor de reprezentanti alegi ai colectivit[{ii locale, p. .ur. u,
dreptul sri il poarte pe intreaga duratI a mandatului.

(3) Modelul legitimafiei de viceprimar qi de consilier local gi modelul semnului distinctiv
pentru acegtia se stabilesc prin hotdrdre a Guvemului.

(4) cheltuielile pentru confecfionarea legitimaliilor, semnelor
egarfelor se suportd din bugetul local.

distinctive, respectiv a

(5) Legitimatia 9i semnul distinctiv se pot p[stra, dupd incetarea mandatului, cu titlu
evocativ.

(6) Eqarfa in culorile drapelului na{ional al Romdniei se poartd in mod obligatoriu la Ziua
Nalionald a Romdniei, la solemnitali, recepfii, ceremonii publice gi la celebrarea cdsdtoriilor,
indiferent de locul de desfrgurare a acestora.

Art.65. Protecfia alegilor locali
(1) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru solufionarea gi

gestionarea treburilor publice in interesul colectivitalii locale pe care o reprezint[ este garantat[.
(2) Aleqii locali nu pot fi tragi la rdspundere juridicl pentru opiniile politice exprimate in

exercitarea mandatului.
(3) Relinerea, dispunerea m[surii arest6rii preventive, a arestului la domiciliu sau

trimiterea in judecat[ penalI a alegilor locali, precum qi faptele slv6rgite care au determinat
luarea m[surilor se aduc la cunogtin(d atdt autorit[tii administra{iei publice din care fac parte, c6t
gi prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de cdtre organele care au dispus mdsurile
respective.

(a) Pe intreaga duratd a mandatului, alegii locali se considerd in
publice gi se bucurd de protec{ia prevdzutdde lege.

exerciliul autoritSlii

(5) De aceeagi protec(ie prevdzutd la alin. (4) beneficiazd si membrii familiei alesului
local - so[, sofie gi copii - ?n cazul in care agresiunea impotriva acestora urmdregte nemijlocit
exercitarea de presiuni asupra alesului local in legiturd cu exercitarea mandatului siu.

necesar pentru gedinlele



Art.66. Grupurile de consilieri locali
(.1) consilierii locali se pot constituilffitngrupuri, in funclie de partidele sau aliantelepolitice pe ale c6ror liste au fost alegi, dacr sunt in numir de cel pulin 3.
('2) consilierii locali care nu indeplinesc condiliile prevdzute la alin. (l) pot constitui ungrup prin asociere.

(4) Prevederile alin. (r) 9i (2) se aprici 9i consirieriror independenti.
(5) consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat laalegeri sau care nu au intrunit numirul de voturi necesar pentru a intrain consiliu cu cel pufin unconsilier.
(6) in cazul fuzionrrii, dou6 sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliul

local sau care au deja constituite grupuri, pot forma u, g.rp distinct.
Art,67. Raporturile de muncr sau de serviciu delinute anterior(l) Pe perioada exercitdrii mandatului de viceprimar se suspenda contractul de munc[,respectiv' raportul de serviciu al acestuia, in cadrul unei institu{ii sau autoritdti publice, ori incadrul regiilor autonome sau societdfilor cu capital integral ori majoritar de stai sau al unit.lilor

administrativ-teritoriale, cu excep(ia situaliilor prevazute de lege.
(2) Consilierul local al cdrui raport de serviciu ori contract individual de muncd este

suspendat, in condiliile legii, la data inceperii exercitlrii mandatului, igi reia activitatea in
executarea aceluiagi raport de serviciu sau contract individual de munc6, dupa caz,laincetarea
mandatului de consilier local.

(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de
cadrele didactice, cercetdtorii gtiin{ifici, persoanele care detin
domeniul crea{iei literar-artistice.

(3) Grupul de consilieri locali este condus de
majoritalii membrilor grupului.

(4) in functiile detinute de
fost suspendate potrivit alin. (l)
determinat6.

un lider, ales prin votul deschis al

muncd sau a actului de numire
functii sau desfr9oar6 activitdli in

persoanele ale cdror contracte de munci sau acte de numire au
pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe duratd

(5) La incetarea mandatului de viceprimar, persoanele in cauzd igi reiau activitatea in
executarea aceloragi contracte de muncd sau raporturi de serviciu, dup[ caz. Lastabilirea clasei gi
a gradului de incadrare se iau in calcul gi perioadele lucrate in func{iile de demnitate public[
alese.

(6) in cazul in care conducerea persoanei juridice refuzd reluarea activitdlii in functia
de(inutd anterior alegerii, persoana in cauzd se poate adresa instan{ei de judecat[ competente,
cererea fiind scutit[ de taxa de timbru judiciar.

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

Art.68. Indemnizafia
(l) Pentru participarea la gedin(ele consiliului gi ale comisiilor de specialitate, consilierii

locali au dreptul la o indemnizalie lunar6. Viceprimarului nu i se acord6 indemniza{ie pentru
participarea la gedinfe.

(2) Indemnizalia lunat[ pentru consilierii locali care participd la qedinfele ordinare ori la
gedin{ele extraordinare ale consiliului local gi ale comisiitoi de specialiiate .rt. in cuantum de
pand la 10Yo din indemnizafia lunarl a primarului, in condiliile Ordonantei de urgent[ a
Guvernului nr. 57/2019, respectiv ale reguiamentului de organizare gi funcfionare a autoritdtii
deliberative.



ti3) Consilierii locali au dreptul la indemniza{ia lunar[ doar daci parricipi la cel pu{in o
qedintd a autoritatii deliberative 9i o gedin{a [t8'6misiei de specialitate, pe lun'A, desfbguraie in
condiliile legii.

(i4) Consilierii locali au dreptul la decontarea, in condiliile legii, a cheltuielilor legate de
exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemniza:1ia de
delegare sau deplasare, dupd caz, precum gi a altor cheltuieli prev[zute de lege, altele dec6t
indemnizafia prevdzutd la alin. (l).

(5) Indemniza[ia lunarl pentru consilierii locali care participd la qedinfele Consiliului
Local qi ale comisiilor de specialitate se calculeazd dup6 formula:
IL: o x Ip x (0,65 x PgL/ Ng61+ 0,35 x Pgs/N;cs), unde "I;" este indemniza[ia lunard pentru
consilierul local;"a" este procentul stabilit de consiliul local, care este mai mic sau egal cu l1yo
din indemnizalia lunard a primarului (lp) "lp" este indemnizalia lunard a primarului; ,,p61,, 

este
numdrul de particip[ri ale consilierului local la gedintele Consiliului Locil din luna respectivd;
"Pg5" este numdrul de participdri ale consilierului local la qedin{ele comisiilor de specialiiate din
care face parte din luna respectivd; "NgcL" reprezintd numdrul qedinleloi ordinare gi
extraordinare Consiliului Local din luna respectivi; "Ngcs" reprezintd numdrul gedinfelor
comisiilor de specialitate din care face parte consilierul local din luna respectivd.

(6) Plata indemniza{iilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) qi (3) se efectueazd
exclusiv din veniturile sec(iunii de funclionare din bugetul unitSliiisubdiviziunii administrativ-
teritoriale.

(7) Prevederile alin. (l)-(4) se aplicd in mod corespunzdtor gi delegatului sitesc.
(8) Consiliul local poate hotlri diminuarea cuantumului indemnizaliei previzute la alin.

(2) li a cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin. (4), in concordan{[ cu
posibilitalile de finanfare.

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

(10) Consilierii locali gi delegatul s[tesc care participd la gedintele de consiliu local,
organizate in timpul programului de lucru, se consider[ invoitri de drept, fdrd a le fi afectat
salariul gi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munc[.

Art.69. Dreptul de inifiativl in promovarea actelor administrative
Alegii locali au dreptul de iniliativd in promovarea actelor administrative, individual sau

in grup.

Art.70. Transportul
Aleqii locali care folosesc autoturismul proprietate personald sau mijloacele de transport

in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaz[ in localitatea in care se

desfrgoard gedinp consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea
transportului.

Art.1 l. Formarea profesionali
(l) Alegii locali au dreptul la pregdtire, formare gi perfeclionare profesional[.
(2) Alegii locali beneficiazd, de plata programelor de pregdtire, formare gi perfecfionare

profesionald. organizate in condiliile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de transport,
cazare, masi, a indemnizafiilor de delegare sau deplasare, dup[ caz,in condifiile legii.

(3) Autoritatea publicd are obliga{ia s[ prevadd in bugetul local sumele necesare pentru
programele de pregdtire, formare gi perfec(ionare profesionalS organizate de Institutul NaJional
de Administratie sau alli furnizori de formare gi perfecfionare profesionali in decursul
mandatului, cheltuielile prevdzute la alin. (2) destinate aleqilor locali, organizate la inifiativa ori
in interesul autoritdtii publice.

Art.72. Accesul la informa(ii



ing.aarr(l) 
Dreptul alegilor locali de a avea u.?f,:,lu orice informafie de interes pubric nu poate fi

(2) Autorit[tile.administraliei publice centrale gi locale, instituliile, serviciile publice,precum qi persoanele juridice de drept privat sunt obiigate s6 asigure informarea corect. aalegilor locali, potrivit competen{elor ce le revin, asupra tiburiror publice gi asupra problemelor
de interes local.

Art.73. Dreptul Ia asociere
Aleqii locali se pot asocia liber in partide politice gi in alte forme de asociere, in condiliilelegii.

Secfiunea a 3-a. Obligafiile aleEilor locali

Art.7 4. Respectarea legii
(l) Aleqii locali sunt obliga{i sd respecte constitu{ia gi legile {drii, precum gi s6 se supuniregulilor de curtoazie gi disciplin[ gi sd nu foloseascd in cuvantul lorcuu in relafiile cu cetd[enii

expresi i inj urioase, ofensatoare ori cal omn ioase.
(2) consilierii locali sunt obligati si respecte regulamentul de organizaregi func{ionare aconsiliului local.
Art'75' Participarea la lucririle consiliutui local gi ale comisiilor de specialitate
Consilierii locali 9i viceprimarul nu pot lipsi de la lucririle consiliului local sau alecomisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepfia situaliilor prevdzute in regulamentul de

or ganizar e g i func{i onare.

Art.1 6. Buna-credin(I qi fi delitatea
consilierii locali afla{i in serviciul colectivitatii locale, in calitatea lor de reprezentanfi

legali ai unitalilor administrativ-teritoriale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, laexercitarea competentelor autoritdtii administra(iei publice locale din care fac parte sau pe care le
reptezintd', dupd caz, cu bund-credinp gi fidelitate fa[d, de(ard gi de colectivitatea care i-a ales.

Art.77. Probitatea qi discre(ia profesionali
Alegii locali sunt obligati la probitate gi discre(ie profesionald.
Art.78. Cinstea qi corectitudinea
(l) in exercitarea mandatului, alegii locali sunt obligafi s6 dea dovad6 de cinste gi

corectitudine; este interzis alesului local sd ceard, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase
materiale sau alte avantaje.

(2.) AleSii locali nu pot face uz gi nu
activitati de interes personal.

se pot prevala de aceast[ calitate in exercitarea unei

Art.79. Dispozi(ii privind obliga(iile de informare pentru aleqii locali
(l) Aleqii locali sunt obligali ca, in exercitarea mandatului, si organi zeze periodic, cel

pulin o datl pe trimestru, intdlniri cu cetdfenii, sd acorde audiente gi sa prezinte in consiliul local
o informare privind problemele ridicate la intdlnirea cu cet[lenii.

(2) Fiecare consilier local, precum gi viceprimarul sunt obligati sd prezinte un raport
anual de activitate, care este ftcut public prin grija secretarului general al Comunei Hereclean.

(3) tn urma efectudrii unor deplasdri ?n strdindtate pentru exercitarea unor atribulii
stabilite prin lege, alegii locali sunt obligali sd prezinte la prima qedinfd ordinard a autoritalii
deliberatil'e o informare privind deplasdrile efectuate. Termenul maxim de prezent are a
informdrii este de 45 de zile de la dataincheierii deplasrrii.

(41 in cazul nerespectdrii prevederilor alin. (3), alegii locali suportd cheltuielile
deplasdrii.



.Art.80. Transpa renfa activitlfii
('l) Primarul este obligat ca, prin intenlflt8diul secretarului general al Comunei Hereclean

gi al aparatului de specialitate, sd pund la dispozilie consilierilor locali la cererea acestora, in
termen de cel mult l0 zile lucrdtoare, informa(iile necesare in vederea indeplinirii mandatului in
condiliile legii.

('2) Consilierii locali pot adresa ?ntreb[ri gi interpelSri primarului sau viceprimarului
(3) Rlspunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regul6,

imediat sau, dacd nu este posibil, la urm[toarea gedin@ a consiliului local.
(4) Cel interpelat are obligalia de a rdspunde in scris sau, dupd caz, oral p6nd cel mai

tdrziu la urmitoarea gedin(I a consiliului local.

Capitolul V. Incompatibilitlfile alegilor locali qi conflictul de interese

Art.81. Regimul incompatibilitlfilor aplicabil func{iei de viceprimar qi de consilier
local

(1) Regimul incompatibilitalilor aplicabil func{iei de viceprimar gi de consilier local este
cel prer"[zut in cartea t titlul IV din Legea nr. 16112003, cu modificdrile gi completarile
ulterioare.

(2) Constatarea gi sanc(ionarea st[rii de incompatibilitate gi a conflictului de interese
pentru persoanele care ocup6 funcfiile prevlzute la alin. (1) se fac in condiliile Legii nr.
17612010, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare, 9i ale Ordonanlei de Urgen{6 a Guvernului
nr. 57 12019 privind Codul administrativ, modificat6.

(3) Prin activitati in domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desftgura, in
conditriile legislaJiei speciale privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenfei in exercitarea
demnitdlilor publice 9i a funcliilor publice, se in{eleg activitdlile previzute la art. 462 alin. (2) din
Ordonanfa de Urgen!6 a Guvernuluinr.5712019 privind Codul administrativ, modificat[.

Art.82. Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru func{ia de
viceprimar qi de consilier local

(1) Consilierul local aflat in conflict de interese in condiliile prevdzute de cartea I titlul
IV din Legea nr. 16112003, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, are obligalia si se ablind de
la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau
participarea la ?ncheierea actuluijuridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru
sine sau pentru:

a) so[, so(ie sau rude ori afini pdnd la gradul al Il-lea inclusiv;
b) orice persoan6 frzicd sau juridicd fatd de care alesul local are calitatea de debitor al

unei obliga(ii;
c) o societate la care de(ine calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la

care obline venituri;
d) o alt[ autoritate din care face parte;
e) orice persoani fizicd sau juridicS, alta decdt autoritatea din care face parte, care a f6cut

o platd c6tre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

It asocialie sau funda[ie din care face parte.
(2) in exercitarea func(iei, consilierul local aflat in una dintre situafiile prevdzute la alin.

(l) are obligalia sd anun{e la inceputul gedintei consiliului local interesul personal pe care il are
la adoptarea hotlrArii respective, anunt care se consemneaz[ in mod obligatoriu in procesul-
verbal al gedinlei.



(3) Ulterior anunfdrii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in calcul
pentru cvorumul necesar adoptdrii hot6rdrii 186%Sltiutui 

cu privire la care acesta gi-a anun[at
interesul gi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotdrdri.

('4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incalcarea
prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolutl in condi{iile Legii nr. 17612010, cu
modific6rile gi completlrile ulterioare.

(5) Fapta alegilor locali de a incilca prevederile alin. (l) gi legislalia in materie privind
conflictul de interese constituie abatere disciplinard gi se sanctioneazd cu diminuarea
indemnizatiei cu l0% pe o perioad[ de maximum 6 luni.

Art.83. Declarafia de interese qi declarafia de avere
Consilierii locali au obligafia si intocmeascd, s[ depund gi sI actualizeze declaratii de

avere gi declaratii de interese in conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, cu modificdrile
gi complet[rile ulterioare.

Art.84. Sancfiuni pentru nedepunerea declarafiei de avere gi a declarafiei de
interese

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaratiei de
avere 9i de interese prevdzute de lege atrage sanc(iunile prevlzute de Legea nr. 17612010, cu
modific[rile gi completdrile ulterioare.

Capitolul .VI. Rispunderea aleqilor locali

Art.85. Tipurile de rispundere a aleqilor locali
Consilierii locali rdspund, dup6 caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele sdvdrgite

in exercitarea atribu{iilor ce le revin, in condiliile legii gi ale Ordonanfei de Urgen{d a Guvernului
nr. 57 12019 privind Codul administrativ, modificati.

Art.86. Rlspunderea consilierilor locali
(l) Consilierii locali rdspund in nume propriu, pentru activitatea desfrquratl in

exercitarea mandatului, precum gi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte gi

pentru hotlrdrile pe care le-au votat.
(2) in procesul-verbal al gedinlei consiliului local se consemneazdrenitatul votului, iar,

la cererea consilierului local se men[ioneazdin mod expres votul acestuia.
Art.87. Sancfiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali
(l) Pentru incllcarea de cltre consilierii locali a prevederilor Ordonanlei de Urgent[ a

Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, modificatI, a prevederilor legale referitoare
la conflictul de interese qi a prevederilor regulamentului de organizare gi funcfionare a consiliului
local, consiliul local poate aplica urmdtoarele sancfiuni 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;

0 diminuarea indemnizafiei lunare cu l07o pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizaliei lunare pentru una sau doud luni.
(2) Sanc(iunile prev[zute la alin. (1) lit. a)-d) se aplici de cltre pregedintele de gedin16, iar

cele de la alin. (l) lit. e)-g) de cdtre consiliul local, prin hotdr6re.
(3) Sancliunile prevdzute la alin. (l) lit. a)-e) sunt aplicabile gi viceprimarului.



(.+/ rentru apllcarea sanctlunilor prevAzute la alin. (l) lit. e), cazul se transmite comisiei
de specialitate care are in obiectul de activitatd$tflspectele juridice, aceasta prezent6nd un raport
intocmit pebaza cercetdrilor efectuate, inclusiv a explicafiilor furnizate de cel in cauzd.

t:.4) Pentru aplicarea sanc{iunilor la alin.

Art.88. Avertismentul
I-a prima abatere, pregedintele de gedinfd atrage atenfia consilierului local in culp6 gi il

inviti sd respecte regulamentul.
Art.89. Chemarea la ordine

(1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul gi invitaliapregedintelui de gedinl6 gi
continud sd se abatl de la regulament, precum gi cei care incalcd in mod grav, chiar p.ni.u p.i*u
dat[, dispoziliile regulamentului sunt chemafi la ordine.

(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de gedintl.
(3) inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de cdtre preqedintele de

qedin{6 sd igi retragd sau s5 explice cuv6ntul ori expresiile care au generat incidentul qi care ar
atrage aplicarea sancfiunii.

(4) Daci expresia intrebuintatd a fost retras6 ori dacl explica{iile date sunt apreciate de
pregedintele de gedinp ca satisfbcdtoare, sancfiunea nu se mai aplicd.

Art.90. Retragerea cuvintului gi eliminarea din sall
in cazul in care, dup[ chemareala ordine, un consilier local continua sd se abatl de la

regulament, preqedintele de gedinfd ii va -retrage cuvdntul, acesta nemaiputdnd lua cuvantul pe
perioada desfEqurdrii gedinfei consiliului. in situalia in care un consilier persistd sd se abat6 de la
regulament, pregedintele de qedintd il va elimina din sal[. Eliminarea din sal[ echivaleazl cu
absenfa nemotivat[ de la gedin[6.

Art.91. Excluderea temporarl de Ia lucrlrile consiliului qi ale comisiei de
specialitate

(1) in cazul unor abateri grave, sdvdrgite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de
grave, consiliul local poate aplica sanc(iunea excluderii temporare a consilierului local de la
lucrrrile consiliului local, dupd caz,qi ale comisiilor de specialitate.

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

(3) Excluderea temporar[ de la lucr[rile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate
nu poate depdqi doui qedinte consecutive.

(4) Excluderea de la lucrdrile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate are drept
consecin[5 neacordarea indemnizafiei lunare.

(5) in caz de opunere, interzicerea participirii la gedinle se executd cu ajutorul
personalului care asigurd ordinea public6 locald.

Art.92. Aplicarea sancf iunilor
(l) Sanc{iunile prevlzute la art.77 alin. (1) lit. e) 9i f) se aplicl prin hotlrdre adoptata de

consiliul local, cu majoritatea absolutd.
(2) Pe perioada aplicdrii sancliunilor prevdzute la art.77 alin. (l) lit. e) qi 0, consilierii

locali in cauzd nu vor fi socotiti la cvorumul pentru gedinfd.
(3) Pentru menfinerea ordinii in gedinfele comisiilor de specialitate, preqedintii acestora

au aceleagi drepturi ca gi pregedintele de gedint6. Acegtia pot aplica sanc(iunile prevEzute la art.
77 alin. (l) lir. a)-d).

(4) Sanctiunile prev[zute la art. 77 alin. (l) se pot aplica in mod corespunzdtor
viceprimarilor pentru abaterile sdvdrgite in calitatea lor de consilier local.

Art.93. Sancfiuni aplicabile viceprimarilor



('l) Pentru abateri graYe gi/sau repetate,sdvdrgite in exercitarea mandatului de viceprimar,
persoanelor in cauzd li se pot aplica urmatoarelU$xncliuni:

a) mustrare;

b) avertisment;
c) diminuarea indemniza[iei cu 5_10% timp de l_3 luni;
d) eliberarea din func(ie.
(2) Sancliunile prevdzute Ia alin. (l) lit. a)-c) se aplicd, prin hotardre a consiliului local,

la propunerea motivatd a primarului. Motivele care ;usiinca proprr"."u de sancfionare sunt
aduse la cunogtintd consilierilor locali cu cel pufin 5 zile inaintea qedintei.

(3) in cazul sanc{iunilor prevdzute la alin. (l), hotdrdrea se adoptd prin vot secret cu
majoritatea calificatd de dou[ treimi din numdrul consilierilor locali.

(4) Prin excep(ie de la prevederile alin. (3), aplicarea sanc{iunii prevazute la alin. (l) lit.
d) se face cu respectarea prevederilor art. l4 din prezentul regulament.

1i5) impotriva sancfiunilor prevdzute la alin. (l) lit. c) gi d) persoana in cauzdse poate
adresa instan(ei de contencios administrativ competente. Procedura prealabild nu este obligatorie.

(6) Aplicarea sanc(iunii prevdzute la alin. (l) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului
de consilier local.

Art.9 4. Ris pu n derea aferen tI actelor ad m i n istrative
(1) Pregedintele de gedinp al consiliului local, prin semnare, investegte cu formul[ de

autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate in exercitarea atribu{iilor care ii
revin potrivit legii.

(2) Aprecierea necesitatii $i oportunitatea adoptdrii gi emiterii actelor administrative
apa(ine exclusiv autorit5tilor deliberative, respectiv executive. intocmirea rapoartelor sau a altor
documente de fundamentare prevdzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate gi
semnarea documentelor de fundamentare angajeazi r[spunderea adminisirativd, civild sau
penal6, dupd caz, a semnatarilor, in cazul incdlcirii legii, in raport cu atribufiile specifice.

(3) Actele autoritdlilor administra[iei publice locale angajeazd, in condiliile legii,
rlspunderea administrativ[, civil[ sau penal6, dupd caz, a func(ionarilor publici gi personalului
contractual din aparatul de specialitate al primarului, cu incllcarea prevedeiilor legale,
fundamenteazl din punct de vedere tehnic ai al legalitd{ii emiterea sau adoptarea lor sau
contrasemneazd ori avizeazd,, dupd caz, pentru legalitate aceste acte.

(a) in cazul in care printr-un act administrativ al autoritdlilor administra[iei publice
locale emis sau adoptat fdrd'a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic
sau al legalitalii s-au produs consecinfe vltdm[toare, este angajatd, raspunderea juridicd a
autoritatii executive sau autoritd(ii deliberative, dup[ cM,incondi(iile legii qi ale din ordonan{ei
de Urgent6 a Guvernuluinr.5Tl20lg privind Codul administrativ, modificatl.

(5) Func(ionarii publici sau personalul contractual, dupd caz, responsabili cu operatiunile
prev[zute la alin. (3) pot formula obiec{ii ori refuza efectuarea acestora in condiliile art. 490,
respectiv art. 553 din Ordonan{a de Urgentd a Guvernului nr. 57l2}lg privind Codul
administrativ, modifi cat6.

(6) Prevederile alin. (l) -(5) se aplic[ gi in cazul altor acte administrative sau asimilate
acestora in condiliile legii emise, respectiv adoptate de autorit6file administrafiei publice locale.

Art. 95. Delegatul sltesc
(l) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alegi in consiliile locale sunt reprezentafi

la gedinlele consiliului local de un delegat sdtesc. Delegatul sdtesc este asimilat alegilor locali.



(2) Delegatul sdtesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, in termen de 20 de
zile de ladata constituirii acestuia, de o adunare sdteascd, convocata de primar cu cel pufin l5
zile inainte Ei desfEqurat6 in prezenla primarului sau a viceprimarului qi a secretarului general al
un it6ti i admini strativ-teritoriale.

(3) Alegerea delegatului sdtesc se face cu majoritatea voturilor celor prezen{i la aceast6
adunare, consemnatd intr-un proces-verbal care se prezintl in prima qedintS a consiliului local.
La adunarea slteasci pot participa toti cetilenii cu drept de vot din satul respectiv.

tl4) incetarea de drept a mandatului delegatului sdtesc are loc in urmatoarele situatii:
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 urTnare a reorganizArii unitAlii
administrativ-teritoriale respective;

d) condamnarea, prin hotdr0re judecltoreascd rdmasi definitivd, la o pedeapsd privativi
de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a pedepsei;

e) punerea sub interdictie judecItoreascd;
1) pierderea drepturilor electorale;
g) deces.

(5) in situaliile prevdzute la alin. (4) se alege un nou delegat s[tesc, cu
prevederilor alin. (1)-(3), care se aplici in mod corespunzltor.

(6) Adunarea sdteascd, convocatd de citre 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 funclie, in condiliile alin. (2) care se aplicd in mod corespunzdtor.

(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintd, delegafii sdteqti sunt
invitali i'n mod obligatoriu. Delegalii sdtegti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele
discutate, opinia acestora fiind consemnat[ in procesul-verbal al gedinfei.

Capitolul VII. Dispozi{ii finale
ART.96. Contraven(ii qi sanc(iuni reglemetate de Codul administrativ
til) Constituie contravenlii la dispozitiile prezentei sectiuni, dac6 nu sunt s6v6rgite in

astfel de condilii inc6t sd fie considerate, potrivit legiipenale, infracfiuni:
a) nepunerea in aplicare, cu rea-credinld, a hotdrdrilor consiliului local de c6tre primar;
b) neprezentarea, in termenul previzut de legislafia care reglemente azd ftnan\ele publice

locale, a proiectului bugetului unit6!ii administrativteritoriale de cdtre primar din culpa lui;
c) neprezentarea de cdtre aleqii locali a rapoartelor prevlzute de lege, din culpa lor;
d) neluarea mdsurilor necesare, stabilite de lege, de c[tre primar, in calitatea acestuia de

reprezentant al statului in unit6lile administrativ-teritoriale;

f) netransmiterea in termenul prevdzut laart.243 alin. (3) din Ordonan{a Guvemului nr.
5712019 privind Codul administrativ, modificatd, citre camera notarilor publici a sesizlrii pentru
deschiderea procedurii succesorale.

(2) Contravenfiile prevdzute la alin.(l) se sanclioneazd,cu amendd de la 1.000 lei la 5.000
lei.

(3) Constatarea contraventiilor, instituirea mdsurilor de remediere, urmdrirea indeplinirii
mdsurilor de remediere qi aplicarea amenzilor se fac de cdtre Prefect, in calitatea sa de autoritate
publici, reprezentant al Guvernului pe plan local, in condi{iile legii.

(4) Dispoziliile prezentului articol se completeazdin mod corespunzator cu prevederile
legislaliei privind regimul juridic al contraven{iilor.

respectarea


