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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL CONSILruLUI LOCAL SCHITU GOLESTI

rcvizuit conform prevederilor O.U. G . nr .5 7 I 20 19

Consiliul Local al comunei Schitu Goleqti este autoritatea deliberativa a administratiei
publice locale care asigura rcalizarea autonomiei locale si rezolvarea treburilor publice din
comuna Schitu Goleqti , in conditiile prevazute de lege . .*ffi

In scopul respectarii legalitatii si asigurarii conditiilor optime pentru desfasurarea

activitatii, in temeiul O.U.G. w572019 privind Codul Administrativ se revizuieqte
Regulamentul de functionare si organizare al Consiliului Local al comunei Schitu Golegti aprobat
prin H.C.L .nr.27 116.08.2016, astfel :

Consiliul Local al comunei Schitu Goleqti este ales prin vot universal , egal ,direct, secret

si liber exprimat in conditiile stabilite de legea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice
1ocale.

Consiliul local al comunei Schitu Goleqti se compune din consilieri locali aleqi in
condiliile stabilite de legea alegerilor autoritalilor administraliei publice locale.

Numarul membrilor Consiliului Local se stabilegte prin ordin al prefectului, in funcfie dd'""""'

num[rul de locuitori ai comunei , in func]ie de domiciliu, aspecte comunicate de Institutul

Nafional de Statistic6 la data de 1 ianuarie a anului in care se organizeazd alegerile; astfel

numarul actual al consilierilor ce compune Consiliul Local al comunei Schitu GoleEti este de 15

membrii, corespunzdtor unui nr. de 5121 locuitori ( la 01.07.2019).

CAP.I. CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLE$TI

n anul 2020.

Art.l.(l) Constituirea consiliului local se face in termen de 20 de zile de la data
desf[gurdrii alegerilor, dupd indeplinirea prevederilor art. 38 alin. (1) qi (111 din Iregea nr.
33412006 privind finanlarea partidelor politice gi a campaniilor electorale, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare. Convocarea consilierilor declarati alegi pentru gedinla de constituire se

face de cdtre prefect. La gedinla de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul s[u,
precum gi primarul, chiar dac[ procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizatd.

(2) $edinta este legal constituitd dac6 particip6 cel pulin dou6 treimi din numdrul
consilierilor alegi. in cazul in care nu se poate asigura aceastd majoritate, gedinla se va organiza,

in aceleagi condi{ii, peste 3 zile,la convocarea prefectului. Daci nici la a doua convocare
reuniunea nu este legal constituitS,.se va proceda la o noud convocare de c[tre prefect, peste alte 3
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zile, in aceleagi condilii.
(3) in situalia in care consiliul local nu se poate reuni nici la aceasti ultimd convocare,

din catza absentei, fEr[ motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin,
locurile consilierilor alegi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocdri anterioare, dacd acegtia
nu pot fi inlocuili de supleanfii inscrigi pe listele de candidali respective, organizdndu-se alegeri
pentru completare, in termen de 30 de zile, in condiliile legii privind alegerea autoritetilor
administraliei publice locale"

(4) Ordinul prefectului prin care se declard vacante locurile consilierilor care au lipsit
nemotivat poate fi atacat de cei in catzd la instanfa de contencios administrativ, in termen de 5
zile de la comunicare. Hotdrdrea instanlei este definitivd gi irevocabild.

(5) Absenta consilierilor de la gedinfa de constituire este consideratd motivatd dacd se

face dovada cd aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a fEcut

imposibild prezen[a acestora, a unei deplasdri in strdindtate in interes de serviciu sau a unor
evenimente de fo(d major[.

Art.2 . (1) Lucrdrile gedintei de constituire sunt conduse de cel mai in vdrstd consilier,
asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri. "'

(2) Pentru validarea mandatelor, consiliul local alege prin vot deschis, dintre membrii
lor, pe intreaga duratd a mandatului, o comisie de validare alcdtuitf, din 3-5 consilieri.

(3) Comisia de validare examineazdlegalitatea alegerii fiecdrui consilier gi propune
consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.

(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai in cazul in
care se constatd incdlcarea conditiilor de eligibilitate sau dacd alegerea consilierului s-a ficut prin
fraudd electorald, constatatd in condiliile legii privind alegerea autoritAflor administratiei publice
locale.

(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, in ordine alfabeticd, cu votul deschis

at majoritdlii consilierilor prezenli la gedin![. Persoana al cdrei mandat este supus validlrii sau

invaliddrii nu particip[ la vot.
(6) HotdrArea de validare sau invalidare a mandatelor poate fr atacatd, de cei interesaJi la

instanla de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenli
de la qedinld, de la comunicare.

(7) Instanfa de contencios administrativ se pronuntd in cel mult 30 de zile. in acest caz,
procedura prealabild nu se mai efectueazd, iar hotdrdrea primei instanfe este definitivd gi

irevocabild.

Art.3.- (1) Consilierii locali ale cdror mandate au fost validate depun in faJa consiliului
local urmdtorul jurdmdnt in limba rom6nS: "Jur si respect ConstituJia gi legile (Irii gi sI fac, cu
bunl-credinfi, tot ceea ce stI in puterile gi priceperea mea pentru binele locuitorilor
comunei Schitu Goleqti. Aqa si-mi ajute Dumnezeu!"

(2) Consilierii locali care refuzd sd depun[ jurdmdntul sunt considera]i demisionati de

drept.
(3) JurdmAntul poate fi depus qi frrA formuld religioasd.
(a) in cazulincare consilierul local declarat ales renunjd la mandat inainte de validare

sau refuzd sd depund jur6m6ntul, se supune validdrii mandatul primului supleant inscris pe lista
partidului politic, a alianJei politice sau a alianlei electorale respective, dacd p6nd la validarea
mandatului partidele gi alianlele politice confirmd in scris apartenenla la partid. in cazul in care
locurile rdmase vacante nu pot fi completate cu supleanJi, conform legii, iar numdrul de consilieri
locali se reduce sub jumdtate plus unu, se vor organiza alegeri partiale pentru completare, in
termen de 90 de zile.

Art. .- (1) DupA validare, in qedinla de constituire a consiliului local, consilierii locali
depun jurf,m6ntul prevdzut Ia art.3..



(2) Consiliul local se declar6 legal constituit, dacd majoritatea consilierilor locali validali
au depus jurdm6ntul. Constituirea consiliului local se constatd prin hotdrAre, adoptatd cu votul
majoritdlii consilierilor locali validali.

(3) Exercitarea mandatuhii consiliului local debtteazd,la data adoptdrii hotdrdrii
prevdnild" la alin. (2). Durata mandatului consiliului local reprezintd dtxata intre data de
constituire a consiliului local, in urma desfEgurdrii alegerilor locale generale, gi ziua anterioard
datei de constituire a noului consiliu local, ca urmare a desfdgurlrii unor noi alegeri locale
generale.

Art.S. (1) Consiliul local se constituie in cel mult 60 de zile de la data desfEgurdrii
alegerilor autoritdlilor administraliei publice locale. Anterior constituirii consiliului local,
mandatele consilierilor locali declarali alegi sunt validate in condiliile prevdzute la art. 114 din
Codul administrativ.

(2) DupA validarea mandatelor de consilier local este organizatd, o gedinJd privind
ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurdm6ntul.

Yalidarea mandatelor de consilier local
Art.6. (1) Mandatele consilierilor locali declarali aleqi sunt validate in cel mult 25 de zile

de la data desfrgurdrii alegerilor pehtru autoritAflle administratiei publice locale de judecdtoria in a
cdreirazd teritoriald se afld circumscriplia electorald pentru care au avut loc alegeri, in procedurd
necontencioasd, prin incheiere pronunlatS in camera de consiliu, frrd, a fi aplicabild procedura de
rcgularizare a cererii.

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

a) are domiciliul pe teritoriul unitSfii administrativ-teritoriale in care a fost ales, dovedit prin
aetul de identitate in copie;

b) nu qi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazieruljudiciar;
c) nu gi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista cdruia a fost ales, urmare a

demisiei sau urrnare a excluderii prin hotdrirea definitivi a forului competent al partidului politic
ori prin hotdrdre definitivd a unei instanlei judecltoreqti, fapt dovedit prin confirmdrile prevEzute
la afi. l2l alin. (1) din Codul Administrativ sau prin hotdrdre definitivl a instanJei judecdtoregti,
durpdcaz;

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

e) nu a renunfat la mandat, in condiliile art. 115 din Codul Administrativ ;

f) nu a fost ales prin fraud[ electorald constatatl in conditiile legii privind alegerea autoritdlilor
administraliei publice locale, doveditd prin documentele privind rezultatele alegerilor inaintate de
cdtre biroul electoral de circumscriplie judecdtoriei in a cdrei razdteritoriali se afld circumscriplia
electorald pentru care au fost desftgurate alegeri.

(3) Consilierii locali declarafi alegi au obligalia transmiterii c6tre secretarul general al
comunei Schitu Golegti a documentelor doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prev6zute la
alin. (2) lit. a) - e) in cel mult 15 i:Je dela data desftgurdrii alegerilor, pentru care li se elibereazd
o confirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de decidere, cM in care secretarul
general al comunei Schitu Golqti transmite Judecdtoriei Cdmpulung documentele care i-au fost
puse la dispozifie induntrul acestui termen, precum gi o adresd prin care propune validarea
consilierilor care au depus documentele sau, dtpd. caz, invalidarea consilierilor care nu au depus
aceste documente.

(4) Secretarul general al comunei Schitu Goleqti are obligalia de a transmite Judecdtoriei
CAmpulung documentele doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevdzute la alin. (2) lit.a)-
e) in termen de 2 zile de la implinirea termenului prevdntt la alin. (3), in vederea validdrii



mandatelor consilierilor locali declarafi alegi.
(5) incheierea judecdtoriei privind validarea sau, dupd, caz, invalidarea mandatelorconsilierilor s consilierilor locali ale cdroi mandate au fost validate gi se

comunica de secretarului general al comunei Schitu Goleqti i" p.i-u ,i
lucrdtoare u incheierii, sl
informeazd, consilierii locali declarali alegi c
acestora cu privire la invalidarea mandatelor co
sau organizaliile cetdlenilor aparfindnd minorit
sunt invalidate mandatele este comunicatl gi respectivilor consilieri locali declarafi alegi.

(6) in termen de 3 zile de la comunicare, cei interesafi pot formula apel impotriva incheierii
judecdtoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se solulion"ura d" iribunalul Argeq
in termen de 5 zile de la depunerea apelului, in procedurd necontencioasd, ftr6 a fi aplicab"ili
procedura de regularizare a cererii, hotdrdrea fiind definitivd. Hot[rdrea se comunica de indata de
la pronunlare prefeotului, secretarului general al comunei Schitu Golegti gi consilierului local
declarat ales.

(7) Pronunlarea incheierii judecdtoriei, respectiv pronuntarea hotdr6rii tribunalului se poate
amdna, o singur6 datd, cel mt:Jt 24 de ore, iar termenul pentru motivarea incheierii, ,"rp..ti, u
hotdrArii este de cel mult 48 de ore de la pronuntare.

Art.7. Renun(area la mandat inainte de validare
(1) Consilierul local declarat ales poate renunJa la mandat in cel mult l0 zile deladata

desftgurdrii alegerilor, situalie in care comunicd, in acelagi termen, sub semndturd,, decizia sa
secretarului general al comunei Schitu Goleqti.

(2) Secretarul general al comunei Schitu Gole;ti transmite Judecdtoriei Campulung $iprefectului declaraliile semnate de consilierii locali declarali alegi, prevdzulilaalin. (1), in teriren
de2 zile .

Art.8. $edinfele privind ceremonia de constituire a consiliului local
(1) Prefectul convoac[ consilierii locali pentru gedin]a privind ceremonia de constituire a

consiliului local in iel mult 5 zile de la comunicarea incheierii judecEtoriei prev6zute laart.6 alin.
(5) ori a comunicdrii hot[rdrii tribunalului in condi]iile art.6 alin. (6) gi (7), dupA caz,insitua]ia in
care numdrul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decAt prlmul numlr natural
stfict mai mare decdt jumdtate din numdrul membrilor consiliului local stabillt potrivit art.ll2 din
Codul Administrativ.

(2) Prefectul ii comunicd secretarului general al comunei Schitu Goleqti data gi orastabilitd ieremonia de constituire a consiliului local, la care particip[prefectu rezentarfi al instituliei prefectului desemnat prin ordin de cdireprefect. spectarea dispoziliilor alin. (l) prefectul poate comunica o altd
datd gi o

(3) Secretarul general al comunei Schitu Goleqti comunicd consilierilor locali ale cdror
mandate au fost validate data gi ora gedinfei privind ceremonia de constituire convocat6" de
prefect, care are loc la sediul consiliului local.

(4) $edinfa pentru ceremonia de constituire este condusd de cel mai in varstd consilier local
al c5rui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale cdror mandate
au fost validate.

(5) Consilierii locali ale c[ror mandate au fost validate depun jurlmAntul prevdantla art. 9
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 decdt primul numf,r natural strict mai maie decdt jum[tate din num6rul
membrilor consiliului local stabilit potrivit art. lI2 din Codul administrativ, prefectul convoac6
consilierii locali pen1ru o a doua gedintd privind ceremonia de constituire in termen de 20 de zile
de la data primei gedinle.



(7) ln cadrul celei de a doua gedinJe pot depune jurlm6ntul consilierii locali validaJi cage

au absentat de la prima gedintd ;i supleantii ale cdror mandate au fost validate in condifiile art.
119 din Codul administrativ gi consilierii locali validafi in condiJiile art.6 alin, (6) qi (7) 9i care nu
au fost convocati la prima gedintd de constituire a consiliului local.

(8) Prin exceplie de la dispozi\iile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut
depune jurim6ntul, ca urmare a absenlei pentru motive temeinice, poate depune jur6mdntul in
cadrul primei gedinfe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau
imobilizarealapat, doveditd prin certificat medical, ori situaJii precum deplasarea in strSindtate in
interes de serviciu, evenimente de for[6 majord, cum ar h inundatii sau alte catastrofe care au
impiedicat deplasarea, deces in familie ori alte situaJii similare.

(9) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat care nu depune jurdmdntul nici in cea

de a doua gedinld privind ceremonia de constituire ori in condiliile prevdzute la alin. (8) sau care
refvzd s[ depuni jur6mdntul este considerat demisionat de drept.

(10) Locurile consilierilor locali declarali alegi ale cdror mandate nu au fost validate sau

care sunt considerali demisionali de drept gi care nu pot fi completate cu supleanli se declard
vacante prin ordin al prefectului in termen de 5 zile de la prima qedinld ordinard a consiliului
local.

Art.9. Jurimflntul
(l) Consilierii locali alegi al clror mandat a fost validat depun urmltorul jurdmdnt in limba

romdn6: Iur sd respect Constitulia Si legile tdrii Si sd fac, cu bund-credinld, tot ceea ce std in
puterile Si pricepere& mea pentru binele locuitorilor comunei Schitu GoleSti. ASa sd imi ajute
Dumnezeul Formula religioasd de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase;
jurdmdntul putdnd f,r depus qi fErS formula religioasd. Jur6mdntul se imprimd pe un formular
special gi se semneazd,in doud exemplare, de fiecare ales local.

(2) Un exemplar al jur[mintului se pdstreazd la dosarul de constituire, iat al doilea se

inmdneaz6 consilierului local ales. Dosarul de constituire se pdstreazd de c[tre secretarul general

al comunei Schitu Goleqti .

Art.10. Declararea consiliului local ca legal constituit
(1) Consiliul local este legal constituit dacd numErul consilierilor locali care au depus

jurdmdntul in condiliile art.8 alin. (5) - (7) este mai mare decdt primul numdr natural strict mai
mare decAt jumdtate din numdrul mernbrilor consiliului local, stabilit potrivit art. ll2 din Codul
Administrativ.

(2) Data constituirii consiliului local este consideratd data desfrgurdrii primei gedinle

privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dtpd. caz.
(3) In termen de 3 zrle 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 comunicd secretarului general al comunei Schitu Golegti gi se aduce la
cunogtinfd publicS.

(a) in situafia in care consiliul local nu este legal constituit in condiliile alin. (1), in termen
de 3 zile de la implinirea termenului prevdzut la art.8 alin. (6) prefectul emite un ordin privind
constatarea neindeplinirii condiliilor legale de constituire a consiliului local, in care se

menJioneazd motivele neconstituirii acestuia.
(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
situafiile in care este necesard validarea mandatelor supleanlilor se comunicd Judecdtoriei
CAmpulung, partidelor politice gi organizafiilor cetdjenilor aparfindnd minoritdlilor nationale care
au propus candidafi gi secretarului general al comunei Schitu Goleqti.



Art.11. Validarea mandatelor supleanfilor in cadrul procedurii de constituire a consiliului
local

(1) Mandatele supleanlilor sunt validate de .Tudecdtoria Cdmpulung in procedurd
necontencioasd, prin incheiere pronunJatd in camera de consiliu, ftrd. a fi aplicabild procedura de
regrslarizare a cererii, Validarea mandatelor supleanlilor se realizeazdin conditiile art.6 alh.(2),
cu respectarea prevederilor legii privind alegerea autorit6tilor administraliei publice locale in
situalia in care consilierul local declarat ales se afld in una dintre urm6toarele situalii:

a) nu este validat ca urmare a neindeplinirii condiliilor prevdzute la art.6 alin. (2);
b) este considerat demisionat de drept, potrivit art.8 alin. (9).

(2) ln cazttl prevdzut la alin. (1) Iit. a), mandatele supleanfilor $unt validate ln termen de 10

zile de la data rdm6nerii definitive a incheierii de invalidarc a mandatului consilierului local
declarat ales.

(3) in cazul prevdzutlaalin. (1) lit. b), mandatele supleanlilor sunt validate in termen de 10

zile de la comunicar.ea ordinului prefectului prevdzut la art.10 alin. (5).
(4) Supleanlii au obligalia transmiterii cdtre secretarul general al comunei Schitu Goleqti a

documentelor doveditoare pentru indeplinirea condifiilor prevdztte la art.6 alin. (3) cu cel putin 7
zile inainte de implinirea termenului prevEzut la alin. (2) sau (3), dupd caz, pentru care li se

elibereazd o confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor cdtre secretarul
general al comunei Schitu Golegti este termen de decddere) caz in care secretarul general al
comunei Schitu Golegti transmite Judecdtoriei Cdmpulung documentele care i-au fost puse la
dispozilie induntrul acestui termen, precum gi o adres6 de informare prin care propune validarea
supleantilor care au depus documentele prevdzute la art.6 alin. (2) sau, dupd caz, invalidarea
supleantilor care nu au depus aceste documente.

(5) Secretarul general al comunei Schitu GoleEti transmite judecdtoriei documentele
doveditoare pentru indeplinirea conditiilor prevdzute la art.6 alin. (2) lit. a) - d) cu cel pv\in 7 zile
inainte de implinirea termenului prevdzut la alin. (2) sau (3), dupdcaz.

(6) Supleantul al cdrui mandat a fost validat in condiliile prezentului articol depune
jurdmdntul in a doua gedinld privind ceremonia de constituire a consiliului local prevdzltd la art.8
sau in prima gedinld a consiliului local, dupd, caz.

(7) Prevederile alin. (6) se aplicd in mod corespunzltor supleantului declarat ales al c6rui
mandat a fost invalidat de judecdtoria competentd, in primd instanld, dar cwe a fost validat prin
hot6rdrea tribunalului.

(8) Supleantul al cdrui mandat a fost validat, care nu depune jurdmdntul in condiliile alin.
(6) sau, dttpd caz, alin. (7) ori care refuzd sd depund jurdmdntul, este considerat demisionat de
drept.

(9) Prevederile art.l0 alin. (3) se aplicd in mod corespunzltor.

Art.l?. Qrganizarea alegerilor parfiale
(1) In situalia in care consiliul local nu a fost constituit in condiliile art. 118 din Codul

Administrativ sunt organizate alegeri parfiale de completare in condi]iile legii privind alegerea
autoritdtilor administraliei publicq locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante
potrivit art.8 alin. (10).

(2) Alegerile prevdzute la alin. (1) se organizeazd in termen de 90 de zile de la emiterea
ordinului prefectului prevdzut la art.10 alin. (4), in condiJiile legii privind alegerea autorititilor
administratiei publice locale. Stabilirea datei pentru orgarizarca alegerilor se face de cdtre
Guvern, la propunerea autoritdlilor cu atributii in organizarea alegerilor locale pe baza solicitdrii
prefectului.

Art.l3.Confirmarea caliti{ii.de membru al partidului politic sau organizafiei cetifenilor
aparfinflnd minoriti(ilor nafionale a candida{ilor declarafi alegi gi a supleanJilor

(1) Partidele politice sau organizatiile cetltenilor aparfin6nd minoritdlilor na]ionale
confirmi, sub semndtura persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calitatea de membru a
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consilierilor declaraJi ategi gi a supleanfilor, in urmdtoarele condifii:a) lectoral de circumscripJie, in condifiilelegii e locale, a procesului_verbal privind
cons

b) ierii prevdzutela art.6 alin. (5);
c) in termen de 3 zile de la primirea ordinului prefeitului prevdnfila art.10 alin. (5);

de la solicitarea secretarului general al comunei Schitu Coieqti, in situalia
consilieri alepi pe liste de candidafi constatatd prin hotdrAre a consiliuiui
efectului.

(2) Confirmdrile de la alin. (1) sunt transmise, in termenele prevdzute, secretarului general
al comunei Schitu GoleEti.

(3) Secretarul general al comunei Schitu Golegti transmite de indatE confirmdrile primite
Jude_cdtoriei C6mpulung in vederea validirii mandatelor consilierilor locali declarali aiegi, in
condifiile art.6, sau a validdrii mandatelor supleanlilor, in condiliile art.l l sau art. 14 din prezlntul
regulament

Att.l4 . Validarea mandatelor supleanfilor pe durata mandatului consiliului local
(1) in caz de vacan!6 a mandateior de- consilieri locali, pe durata mandatului consiliului

local, mandatele supleanlilor sunt validate in termen de 10 zili de la data incetdrii mandatului
consilierului local, in condiJiile arl.204 din Codul administrativ, de cdtre Judecdtoria C6mpulung
in procedurd necontencioasS, prin incheiere pronunf atd,in camera de consiliu, ftrd a fi aplicabili
procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleantilor se realize azd curespectarea
prevederilor att.6 alin. (2) 9i art.13 alin. (l) lit. d), alin. (2) $i (3). Supleanlii au obligalia
transmiterii cdtre secretarul general al comunei Schitu Goleqti a'documentelor doveditoare
ptevdnfiela art.6 alin. (2) lit. a) - d) cu cel pulin 5 zile inainte de implinirea termenului de l0 zile.
Dispozifiile art.6 alin. (4) ' (7) din prezentul regulament se aplicd irmod corespunzator.

(2) Consilierul local al c6rui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local
depune jurdm6ntul in fala consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care secretarul
general al comunei Schitu Golegti l-a informat cu privire la validarea mandatului sdu.

(3) Consilierul local declarat ales al c6rui mandat a fost invalidat de judecdtoria
competentd, in primd instan!6, dar care a fost validat prin hotdrdrea tribunalului depunelurdmdntul
in fala consiliului local, in termen de 15 zile de li data la care i-a fost comunicata hot5rarea
tribunalului.

(4) Consiliul local se convoacd in condiliile art. 134 alin. (1) din Codul administrativ
pentru respectarea termenului prevdzut la alin. (2) sau (3), dupd caz.

(5) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat in condiliile alin. (2) sau (3) care nu
depune jurdmdntul in termenul de 15 zile ori carcrefuzd sE depunE jur6m6ntul este considerat
demisionat de drept, cu excepJia cazului in care se afl[ in una d-intre situaliile prevdzute la art.g
alin. (8).

(3) i,alf:'ff_:}T,tffl';[3},il1:pre pentru depunerea jurdmdntului se
pre

CAP.II.ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

Art.15. Preqedintele de gedinfl ;

(1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local Schitu Golegti alege dintre membrii
sdi un preqedinte de gedint6, care conduce gedinlele consiliului gi semneaz6 hotiarite aAoptate de
acesta. PreEedintele de gedin!5 se alege prin vot deschis cu majoritate simpld, prevdzttti,ia art. 5
lit. ee) din Codul Administrativ. Fiecare consilier, prin rotafie, in ordine alfabeticA, preziiazd,



lucrlrile ordinare qi extraordinare ale consiliului local
(2) Consilierul local ales in condiliile alin. (1) poate fi schimbat din funclie, la iniJiativa a

cel pu{in unei treimi din numdrul consilierilor locali in func}ie, prin hotdrAre adoptatd cu
majoritate absolutd.

(3) Dac6, in succesiune alfabeticd, un consilier lipsegte, va conduce urm6torul iar cel lipsd
la qedinla curentd va conduce urm[toarea gedinfd. Acesta exercitf, pentru aceastd gedin]d atribufiile
prevdzute de prezentul regulament pentru pregedintele de gedinj6.

(4) Pregedintele de gedinfd exercitd urmdtoarele atribulii principale:
a) conduce gedinlele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrdri gi anunld rezultatul votdrii, cu

precizarca voturilor pentru, a voturilor impotrivd gi a ablinerilor numdrate gi evidenJiate de
secretarul general al comunei Schitu Golegti in procesul-verbal al gedintei;

c) semneazd procesul-verbal al gedinJei;

d) asigur[ men]inerea ordinii, in condifiile regulamentului de organizare gi funcJionare a
consiliului local;

e) supune votului consilierilor locali orice problemd care intrd in competenJa de soluJionare a
consiliului local;

f) aplicS, dacd este cazvl, sanctiunile prevlzute la art. 233 alin. (1) din Codul Administrativ sau
propune consiliului aplicarea unor asemenea sancliuni, dttpd, caz;

g) indeplinegte alte atributii prevdzute de lege, de regulamentul de organizare gi funclionare a

consiliului local sau alte insdrcindri date de cdtre consiliul local.

Art. 1 6. Qrg anizar ea comisiilor de specialitate ale consiliului local
(1) DupA constituire, consiliul local al comunei Schitu Golegti igi organizeazd comisii de

specialitate, pe principalele domenii de activitate, in termenul stabilit prin prezentul regulament de

organizarc gi funcfionare a consiliului local.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operaliunile desfbgurate 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 rirembrilor f,recdrei comisii gi modul de stabilire a locwilor ce revin fiecdrui
grup de consilieri sau consilieri independenli, precum gi componenla nominald a acestora se

stabilesc prin hotdr6re a consiliului local, cu respectarea configuraliei politice de la ultimele
alegeri locale. Numdrul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.

(4) Numdrul locurilor ce revine fiecIrui grup de consilieri sau consilierilor independenJi in
fiecare comisie de specialitate se stabilegte de cdtre consiliul local, cu respectarea configuraliei
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 reguld, opliunea
acestora, preg5tirea lor profesionald gi domeniul in care igi desfEgo ard activitatea. in funclie de
numdrul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel pulin o comisie gi din cel mult
3 comisii, dintre care una este comisiadebazd.

(6) Consiliul Local al comunei Schitu Golegti organizeazd urmdtoarele comisii de
specialitate :

1. Comisia pentru activitdfi economico-financiare, administrarea domeniului public qi
privat comunal, amenajarea teritoriului ;i urbanism ;

2. Comisia pentru administrafie publicl local5, juridicd qi de disciplind, agriculturd,
proteclia mediului qi turism ;

3. Comisia pentru activitdfl social-culturale, culte, inv6fdmdnt, sdn[tate, familie, muncd qi
protecfie sociald, proteclie copii, tineret gi sport

Pdnd la alegerile locale din anul 2020 Comisiile de specialitate sunt cele stabilite prin
HCL.nr.6 / 23.06.2016.



Art.l7 . Atribufiile comisiilor de specialitate
(1) Comisiile de specialitate'au urmdtoarele atributii principale:

a) analizeazd proiectele de hotdr6ri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotdrdri gi asupra problemelor analizate, pe care le

pr ezintd consiliului local ;
c) indeplinesc orice alte atribuJii stabilite prin regulamentul de organizare gi func{ionare a

consiliului local sau insdrcinlri date prin hotdrdri ale consiliului local, dacd acestea au leg6turd cu
activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptd avize cu majoritate simpld.

Art.18. Pregedintele gi secretarul comisiei de specialitate
(l) Comisiile de specialitate igi aleg, prin votul deschis al majoritdlii absolute a

consilierilor locali ce o compun, cdte un pregedinte gi cdte un secretar.
(2) Pregedintele comisiei de specialitate are urmdtoarele atribulii principale:

a) asigurd reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de

specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale gi cu celelalte comisii;
b) convoacl qedinJele comisiei conform procedurii prevSzute in prezentul regulament de

organizare gi funclionare a consiliului local gi informeazd secretarul general al comunei Schitu
Goleqti cu privire la data gi locul gedinlei;

c) conduce gedintele comisiei;
d) susline in gedinlele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anuntd rezultatul votdrii, pebaza datelor comunicate de secretar;
f) indeplinegte orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiei, prevdzute de lege, de

regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;
g) comunic6 secretarului general al comunei Schitu Golqti in termen rezonabil, pdn6la finalul

fiecdrei luni calendaristice, prezen\a gi procesele-verbale ale fiecirei gedinfe ale comisiei de

specialitate.
(3) Preqedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrdrile comisiei s6 participe

gi alte Bersoane din afara acesteia, dacd apreciazd, cd este necesar gi poate participa la lucr[rile
celorlalte comisii care examineazd, probleme ce prezintd, importan{[ pentru comisia pe care o
conduce.

(4) Secretarul comisiei indeplinegte urmdtoarele atribulii principale:
' a) efectue azd apelul nominal gi line evidenta participlrii la gedinfe a membrilor comisiei;

b) numdrd voturile gi il informeazd pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea
fiecdrui aviz gi asupra rezultatului votdrii;

c) asigurd redactarea avizelor, a proceselor-verbale gi a altor documente prevdnfie de lege;
d) indeplinegte orice alte sarcini prevdn:/re de regulamentul de organizare gi funclionare a

consiliului local sau insdrcindri stabilite de comisie sau de cdtre pregedintele acesteia.

Art.l9.Comisiile speciale gi comisiile mixte
(1) Consiliul local al comunei Schitu Goleqti poate organiza comisii speciale de analizd gi

verificare formate din consilieri lbcali, pe perioadd determinatd, La propunerea unei treimi din
num[rul consilierilor locali in func]ie sau a primarului. Componen[a, obiectivele gi perioada de

desfEgurare a activitSlilor acestora se stabilesc prin hot[rdre a consiliului local. Membrii comisiei
actioneazd. in limitele stabilite prin hotdrdre.

(2) Comisia de arralizl gi verificare prezintd consiliului local ori primarului, dupl caz,la
termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor gi verificirilor efectuate. Raportul
cuprinde, dacd este caznl, propuneri concrete de imbundtdtire a activitSlii in domeniul supus
analizei s au veri fi c Erii.

(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniliativd sau din iniJiativa primarului, dupd
caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcJionari publici gi alli specialiqti, pe perioadd
determinatd. Componenla comisiilor mixte, obiectivele gi perioada de desftgurare a activitdtii
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acestora se stabilesc prin hotdr6ri ale consiliilor locale. $edinlele comisiilor mixte sunt publice.

CAP.I[. MANDATUL,ROLUL $I ATRIBUTIILE CSNSILIULU LOCAL

Art.20. Mandatul consiliului local
(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in condiliile legii privind alegerea

autoritdfllor administraliei publice locale.
(2) Mandatul consiliului local se exercit[ de la data la care consiliul local este legal

constituit pdn6 la datala care consiliul local nou-ales este legal constituit,
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organicd, in caz de rizboi sau

catastrofr ori alte situalii expres prevdztte de lege atunci cdnd, din ca:uza acestor situatii, nu pot fi
organizate alegeri in condiliile alin. (1).

Art.2l " Atribu{iile consiliului local
(1) Consiliul local are iniliativd 9i hotdrdgte, in condiliile legii, in toate problemele de

interes local, cu exceplia celor care sunt date prin lege in competenla altor autoritIli ale
administra(iei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercitd urmdtoarele categorii de atributii:
a) atribuJii privind unitatea administrativ-teritoriald, orgarrizarea proprie, precum gi organizarea

gi functionarea aparatvlui de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local gi

ale societdfilor gi regiilor autonomg de interes local;
b) atribulii privind dezvoltarea economico-sociald gi de mediu a comunei;
c) atribufii privind administrarea domeniului public Ai privat al comunei;
d) atribufii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribulii privind ceoperarea interinstitulionalE pe plan intem gi extern;

(3) In exercitarea atribuliilor prevlzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprob[ statutul comunei, precum gi regulamentul de orgarizare gi funcfionare a consiliului

local
b) alege viceprimarul din rindul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a

consilierilor locali, in condiliile art. 152 alin. (2) din Codul Administrativ
c) aprob6, in condiliile legii, la propunerea primarului, infiinJarea, organizarea gi statul de

funclii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local,
reorganizarea gi statul de funclii ale regiilor autonome de interes local, precum gi infiinlarea,
reorgarizarea sau desfiinlarea de societdli de interes local gi statul de funclii al acestora;

d) exercitd, in numele unitafi administrativ-teritoriale, toate drepturile gi obligaliile
corespunzdtoare participaliilor deJinute la societdli sau regii autonome, in condiliile legii;

e) hotirdgte infiinfarea sau rcprganizarea de institulii, servicii publice, societdfi qi regii
autonoms, in condiliile legii.

(a) tn exercitarea atribu{iilor prevdzrte la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobd, la propunerea primarului, bugetul comunei Schitu Golegti, virdrile de credite, modul

de utilizare arczervei bugetare gi contul de incheiere a exercijiului bugetar;
b) aprob6, la propunerea primarului, contractarea gi/sau garantarca imprumuturilor, precum qi

contractarea de datorie publicd localE prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitSlii
administrativ-teritoriale, in conditiile legii; ,

c) stabilegte gi aprobd impozitele gi taxele locale, in condiliile legii;
d) aprob[, la propunerea primarului, documenta]iile tehnico-economice pentru lucrdrile de

investifii de interes local, in condiliile legii;
e) aprobd strategiile privind dezvoltarea economic6, social[ gi de mediu a unitdlii administrativ-

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

patrimoniului existent, precum gi prin rcalizarea de noi investitii care sE contribuie la indeplinirea
programelor de dezvoltare economicd regionald gi local4;
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g) asigur6 rcalizarea lucrdrilor qi ia mdsurile necesare implementirii 9i conformdrii cu

p.f,,ederi'ie angajamenteler asumate de Romdnia in calitate de stat membru al Uniunii Europene

in domeniul protlcliei mediului qi gospoddririi apelor pentru serviciile furnizate cetdlenilor.

(5) Daci bugeiul comunei ScfrituCoteqti, prev6zut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat dupl

dou[ gedinte coniecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desflgoard pe

baza bugetului anului precedent pind la adoptarea noului buget, dar nu mai tdrziu de 45 de zile de

la datapubucarii legii tugetului de stat in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I.

(O) i" exercitarea utrib,rliilor prevdzvte la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a; hotaragte darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosinld gratuit[ a

bunurilor pioprietate publica a comunei, , dupd caz, precum 9i a serviciilor publice de interes

local, in condifiile legii;
b) hot6r[g e vdn]area, darea in administrare, concesionarea, darea in folosin]d gratuitd sau

inchirierea bunurilor proprietate privatd a cQmunei, dupd caz, in condiliile legii;

c) avizeazii sau uproUa, in condiliile legii, documentaliile de amenajare a teritoriului qi

urbanism ale localitdtilor;
d) atribuie sau schimbA, in condiliile legii, denumiri de str[zi, de pie]e gi de orice alte obiective

de interes nublic local.
(7) In exercitarea atribuliilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigur6, potrivit

"ompet"nlei 
sale gi in condiliiie legii, cadrul necesar pentru fumizarea serviciilor publice de

interes local privind:
a) educalia;
b) serviciile sociale pentru protec{ia copilului, a p€rsoanelor cu handicap, a persoanelor

varstnice, a familiei 9i a altor p.tioun. sau grupuri aflate in nevoie social6;

c) s[ndtatea;
d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul;
g) ordinea publicd;
h) situatiile de urgentd;
i) proteclia gi re
j) conservarea, in valoare a monumentelor istorice gi de arhitecturd, a

paicurilor, grddini lor naturale;
' k) dezvoltareaurban6;

l) evidenla persoanelor;

nteres local;
ar gi de Prim ajutor;

d;

ve aflate in proprietatea unit6{ii administrativ-

teritoriale sau in administrarea sa;

r) punerea in valoare, in interesul colectivitdlii locale, a resurselor naturale de pe ruza unitdlii

admini strativ-teritoriale ;

s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege'

(8) in exercitarea atribuliilor prevf,zute la alin. (2)lil. d), consiliul local:

l cultelor religioase;
rle, criteriile pentru repartizarea locuinleloi sociale 9i a

ministrarea sa.

alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotdragte, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau

str6ine, in vederea frnanliiii gi rializdrii in comun a unor acliuni, lucrdri, servicii sau proiecte de

interes public local;
b) hotdr[gte, in conditiile legii, infralirea comunei Schitu GoleEti cu unitdli administrativ-
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teritoriale din alte 16ri;
c) hot6rdgte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitdli administrativ-teritqriale

din {ard sau din strdindtate, precum gi aderarea la asocia}ii na}ionale gi interna{ionale ale
autoritifilor administrafiei publice locale, in vederea promovlrii unor interese comune.

(10) tn exercitarea atribuliilor prevdn$e la alin. (2)lit. a), b) Si d), consiliul local:
a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de

administrare, lucr[rile gi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea $i functionarea cl[dirilor
in care iqi desfrgoard, activitatea autorit6fi sau institulii publice a cdror activitate prezintd un
interes local. Bunurile achizifionate pentru dotdri rdmdn in prqprietatea unit6{ii administrativ-
teritoriale;

b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul institutiei sau autoritdlii publice titulare a

dreptului de proprietate sau de administrare, lucrdri de amenajare, dotare gi intrelinere a cl5dirilor
sau terenurilor aflate in proprietatea publicd sau privatd a statului, in scopul cregterii nivelului de
atractivitate turisticd a comunei Schitu Golegti, cu condilia ca, prin acordul exprimat, titularul
dreptului sd permitf accesul publicului in spa]iile astfel imbundtd]ite pe o perioadd de minimum 5

ani. Bunurile achizilionate pentru dotdri rdmAn in proprietatea comunei Schitu GoleEti.
(11) Pentru rcalizarea atributiilor prevdzute la alin. (2) consiliul local poate solicita

informdri gi rapoarte de la primar, viceprimar gi de la conducdtorii organismelor prestatoare de
servicii publice gi de utilitate publiod de interes local.

(12) Consiliul local hotdrdgte acordarea unor sporuri gi a altor facilit6{i, potrivit legii,
personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului gi serviciilor publice de

interes local.
(13) Consiliul local poate conferi persoanelor ftzice romdne sau str6ine cu merite

deosebite titlul de cetilean de onoare al comunei Schitu Goleqti, inbaza unui regulament propriu.
Prin acest regulament se stabilesc Ai condiliile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi
parte integrarfida statutului comunei Schitu Goleqti.

(14) Consiliul local indeplineqte orice alte atribufii, in toate domeniile de interes local, cu
exceplia celor date in mod expres in competenla altor autoritdli publice, precum gi orice alte
atribufii stabilite prin lege. i

Art.22.Institu{iile publice de interes local
(1) Consiliul local poat infiinJa institulii publice de interes local in principalele domenii

de activitate, potrivit specificului gi nevoilor colectivit[{ii locale, cu respectarea prevederilor
legale gi in limita mijloacelor financiare de care dispun.

(2) Numirea qi eliberarea.din funclie a personalului din cadrul instituJiilor publice de
interes local se fac de conducStorii acestora, in condiliile legii.

(3) Numirea, sanclionarea, suspendarea, modificarea gi incetarea raporturilor de serviciu
sau de munc6, dupd, caz, a conducdtorilor institu{iilor prevdzute la alin. (1) se fac de cdtre primar,
prin dispozilie, in condiliile legii.

Art.23. Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unitlfii
administrativ-terito riale

Consilierii locali imputerniciti sd reprezinte interesele comunei Schitu Goleqti in societlti,
regii autonome de interes local qi alte organisme de coeperare sau parteneriat sunt desemnati, prin
hot[rdre a consiliului local, in condiliile legii, cu respectarea regimului incompatibilit6]ilor
aplicabil gi a configuraliei politice de la ultimele alegeri locale.

Art.24. Reprezentarea in asociafiile de dezvoltare intercomunitari gi la nivelul
operatorilor regionali

Comuna Schitu Golegti este reprezentatd de drept in adundrile generale ale asocialiilor de

dezvoltare intercomunitard gi in adundrile generale ale operatorilor regionali qi locali de cdtre
primar. Primarul pot delega calitatea sa de reprezentant al unitdJii administrativ-teritoriale in
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adundrile generale viceprimarului, precum gi oricdror alte persoane din aparatul de specialitate al
primarului sau din cadrul unei institulii publice de interes local.

CAP.IV. FUNCTIONAREA CQNSILruLUI LOCAL

Art.25. Tipurile de qedinfe ale consiliului local
(1) Consiliul local Schitu Goleqti se intrunegte in gedinle ordinare, cel pulin o datd pe 1un5,

la convocarea primarului, de reguld in ultima zi de magi din fiecare lund, la orele 16.00. Excepfia
o constituie lunile cu sdrbAtorile legale de Pagte qi Crdciun c6nd Eedinfele ordinare pot fi decalate
cu o sdptdmAnS.

(2) Consiliul local Schitu Goleqti se poate intruni qi in gedinfe extraordinare la
convocarea:

a) primarului;
b) a cel pufin unei treimi din numdrul consilierilor locali in funclie;
c) primarului, ca urmare a solicitdrii prefectului, in condiliile prevdzute la art.257 alin. (2) din

Codul administrativ.

Art.26. Convocarea gedinfelor consiliului local
(1) Consiliul local se convoacd dupd cum urmeaz6:

a) prin dispozilie a primarului, in cazurile prev[zute la art.25 alin. (1), alin. (2) lit. a) 9i c) din
prezentul regulament;

b) prin convocare semnatd de c[tre consilierii locali care au aceast[ iniliativd, incanil prevdzut
la art.25 alin. (2) lit. b) din prezentul regulament.

(2) Consilieiii locali sunt convocaJi in scris sau, in funclie de prevederile regulamentului
de organizare gi funclionare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului
general al comunei Schitu Goleqti, cel tdrz\tin ziua ulterioard primirii de cdtre acesta a dispoziliei
sau documentului de convocare iniliat de cel putin o treime din numdrul consilierilor locali in
functie.

(3) Data gedinlei consiliului local precizatd cu ocazia convocdrii este stabilitE, cu
respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevdnil de art. 181 din Legea nr.
13412010 privind Codul de procedurd civil5, republicatE, cu modificdrile ulterioare, astfel:

a) in termen de 5 zile de la data comuniclrii dispozi{iei de convocare pentru gedin{ele ordinare;
b) in termen de 3 zile de la data comunicdrii dispoziliei sau documentului de convocare pentru

gedinlele extraordinare.
(a) In caz de for[6 majord gi/sau de maximd urgenfd pentru rezolvarca intereselor

locuitorilor comunei, ori in alte situatii stabilite de regulamentul de orgatizarc gi funcJionare a

consiliului local, convocarea acestuia pentru gedin{a extraordinard, prin excep}ie de la prevederile
alin. (3) lit. b), se face de indatd.

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmitoarele informatii despre gedinj6:
a) data, ora gi locul desfEgurdrii;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispozitia consilierilor locali, potrivit opliunilor acestora,

materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate cdrora le-au fost trimise spre avizare proiectele de

hotdr6ri;
f) invitatia de a formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotdrdri.

(6) Secretarul general al comunei Schitu Goleqti transmite prefectului, sub semnltura sa,

evidenla prezentei consilierilor locali la convocdrile pentru gedintele care nu s-au putut desfdgura
din lipsa cvorumului, in termen de 3 zile de la data convocdrii. Evidenla transmisd prefectului
precizeazd gi situaliile in care, uflnare a ultimei absenle, a intervenit cantJ de incetare de drept a
mandatului prevdzut laart.204 alin. (2)lit. e) din Codul Administrativ.
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(7) in toate canrile, convocarea se consefimeazd in procesul-verbal al gedinJei.

Art.27. Ordinea de zi
(1) Proiectul ordinii de zi se redacteazd, de cdtre secretarul general al comunei Schitu

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

(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotdrAri care
indeplinesc condi{iile prevdztr/rela art. 136 alin. (8) din Codul Administrativ

(3) Proiectul ordinii de zi a qedinfei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotdr6ri,
cu menJionarea titlului qi a iniJiatorului, 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 publicd in
unitdlile administrativ-teritoriale, dupd caz, precum gi orice alte probleme de interes local.

(4) Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local se aduce la cunoqtinld locuitorilor
comunei Schitu Goleqti prin mass-media, prin afigarea pe pagina de internet a Primdriei comunei
Schitu Goleqti sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(5) Scoaterea unui proiect de hot[r6re de pe proiectul ordinii de zi se face in situa]ia in
care acesta nu indeplinegte condiliile prevdnfie la art. 136 alin. (8) sau numai cu acordul
iniliatorului, dacd acesta indeplinegte condiliile prevdzute la art. 136 alin. (8) din Codul
Administrativ.

(6) Ordinea de zi a gedintei se aprobd cu majoritate simpl6, la propunerea celui/celor care
dau cerut convocarea consiliului local.

(7) Ordinea de zi a qedinlelor ordinare va cuprinde in mod obligatoriu un punct intitulat -
Diverse - , in cadrul cdruia, consilierii pot formula intreb6ri qi interpeldri.

(8) Suplimentarea ordinii cle zi se aprob6 numai pentru probleme urgente cu majoritate
simp16.

(9) In cazul neaprobdrii proiectului ordinii de zi, in condiJiile prevSzute la alin. (6), nu se

acord[ indemnizatia cuvenitd consilierilor locali pentru gedin]a respectivd.

Art.28. Proiectele de hotirflri ale consiliului local
(1) Proiectele de hotdrdri pot fi iniliate de primar, de consilierii locali sau de cetdJeni.

Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al comunei
Schitu Goleqti gi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate alprimarului.

(2) Proiectele de hotlrdri gi referatele de aprobare ale acestora se redacteazd, in
conformitate cu nonnele de tehnicd legislativd.

(3) Proiectele de hotlrdri ale consiliului local insolite de referatele de aprobare ale
acestora gi de alte documente de prezentare gi de motivare se inregistreazd gi se transmit de
secretarul general al comunei Schitu Golegti :

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 cdrora li se

transmit proiectele de hot6rdri ale consiliului local, precum gi celelalte documente, potrivit
prevederilor alin. (3), se face de cdtre primar impreund cu secretarul general alcomunei Schitu
Golegti.

(5) Odatd cir transmiterea proiectelor de hotdrAri se comunicd gi data de depunere a
rapoartelor gi a avizelor, avAndu-se grijd ca rapoartele compartimentelor de resort sd poatd fi
transmise gi comisiilor de specialitate inainte de pronunlarea acestora .Documentele /materialele
qedinfei de consiliu se pot transmite la cererea consilierului local qi prin po$t6 electronicd.

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

t4



(7) Avirul comisiei se transmite secretarului general al comunei Schitu Qolegti care
dispune mdsurile corespunz6toare inaint6rii lui cdtre consilierii locali gi c[tre iniliatori, dttpd caz,
cel mai tdrzi:uinziua gedinfei.

(8) Fiecare proiect de hotdrAre inscris pe ordinea de zi a gedinlei consiliului local este
supus dezbaterii numai daci este insolit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare gi motivare, semnat de iniliator;
b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevdzute de legislatia speciali.

(9) Secretarul general al comunei Schitu Goleqti asigurd indeplinirea condiliilor de la
alin. (8) gi aduce la cunogtinta consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea
ordinii de zi.

(10) Rapoartele gi avizele prevdzlte la alin. (8) trebuie intocmite in termenul prevIzut la
alin. (5), dar nu maitilrziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotdrAre propuse pentru
a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a gedin{elor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen
de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotirdre propuse a fi inscrise pe proiectul
ordinii de zi a gedinfelor extraordinare. In situalia gedintelor extraordinare convocate de indat6,
rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in proceduri de urgenld, cel t6rziu odatd
cu proiectul hotdrdrii.

(11) Iniliatorul proiectului il poate retrage sau poate renun{a, in orice mement, la
suslinerea acestuia.

Art.29. Cvorumul gedinf elor consiliului local
(1) gedintele consiliului local se desfbgoarl legal in prezen{a majoritdlii consilierilor locali

in funclie.
(2) Prezenla consilierilor locali la gedinld este obligatorie, cu exceplia cazului in care

acegtia absenteaz6 motivat. Absenla este consideratd motivatd dacd se face dovada cd aceasta a

intervenit din cauza:
a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei st6ri de sdndtate pentru care s-a eliberat

certificat de concediu medical;
b) unei deplasdri in str6indtate;
c) unor evenimente de forfd major6;
d) in cazul decesului sotiei/solului consilierului local sau al unei rude de pdnd la gradul al IIJea

a consilierului local ales ori al so{iei/sofului acestuia, inclusiv;
e) alte situafii prevdzute in regulamentul de organizue gi functionare a consiliului local.

(3) Consilierul local care absenteazd nemotivat de doud ori consecutiv la gedinlele
consiliului local este sanctionat, in conditiile art.233 din Codul Administrativ

(4) Consilierii locali sunt. obligali si iqi inregistreze prezen{a in eviden}a tinutd de

secretarul general al comunei Schitu Goleqti.
(5) Consilierul local care nu poate lua parte la gedint6 este obligat sd aduc[ aceastd situatie

la cunogtinta secretarului general al comunei Schitu Goleqti.

Art.30. Desfigurarea gedinfelor consiliului local
(1) $edinlele consiliului local sunt publice.
(2) Caructed public al qedinfelor consiliului local este dat de:

a) accesul celor interesafi, in condiliile legii, la procesele-verbale ale gedinlelor. consiliului
local;

b) accesul celor interesafi, in condiliile legii, la proiectele de hotdr6ri, la hotdrdrile consiliului
local, precum gi la instrumentele de prezentare gi de motivare a acestora;

c) posibilitatea cetdlenilor cu domiciliul sau regedinla in comuna Schitu Goleqti de a asista la
gedinlele consiliului local gi/sau de a le urmdri pe internet, in condiliile regulamentului de

organizare gi funclionare a consiliului local.
(3) La lucrdrile consiliului. local pot asista gi lua cuvdntul, fEri drept de vot, prefectul,
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pre$edintele consiliului judelean sau reprezentanlii acestora, deputalii gi senatorii, minigtrii qi

ceilal]i membri ai Guvernului, secretarii gi subsecretarii de stat, conducdtorii serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor gi ale celorlalte organe centrale, conducdtorii compartimentelor de
resort gi conducitorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publicd din
unitAlile administrativ-teritoriale, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate,
precum gi alte persoane interesate, in condiliile prevdzute in regulamentul de organizare gi
funcfionare a consiliului local.

(4) Dezbaterea proiectului de hot[r6re sau a problemelor se face, de reguld, in ordinea in
care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobatS in conformitate cu prevederile Codului
administrativ aprobat prin OUG nr.5712019 gi ale regulamentului de organizare gi funclionare a

consiliului local.
(5) Pregedintele de gedinfd este obligat sd asigure luarea cuv6ntului de cdtre iniliator

pentru suslinerea proiectului de hotdrdre ori de cdte ori acesta o solicit5, precum gi de cdtre
delegatul sdtesc, dupd. caz.

(6) Consilierii locali participd la dezbateri in ordinea inscrierii la cuv6nt. Consilierii locali
sunt obligali ca in cuvdntul lor sd se refere exclusiv la problema care formeazd obiectul dezbaterii.

(7) Pregedintele de gedinJd are dreptul sd limiteze durata lu[rilor de cuvint, in funclie de

obiectul dezbaterii. in acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat
lrecdrui vorbitor, precum gi timpul total de dezbatere a proiectului.

(8) Preqedintele de gedinjd permite oricAnd unui consilier local sd rdspundd intr-o
problemd de ordin personal, in probleme prevdzute de regulamentul de organizare gi funcJionare a
consiliului sau atunci cAnd a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(9) Pregedintele de gedinjd sau reprezentantul oricdrui grup de consilieri locali poate
propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in disculia consiliului local. Propunerea de

incheiere a dezbaterii se supune votului, iar disculiile se sisteaz[ dac[ propunerea este adoptatd cu
majoritate simpl[.

(10) Este interzis[ adresarea de insulte sau calomnii de cdtre consilierii locali ptezenlila
gedinld, precum gi dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sald.

(11) Asupra proiectelor de hotdrAri au loc dezbateri generale gi pe articole, consilierii
locali, precum gi ceilalli iniliatori prezenli la gedinfd putdnd formula amendamente de fond sau de

formi. Amendamentele se supun votului consiliului local in ordinea in care au fost formulate.
(12) Sinteza dezbaterilor din gedinlele consiliului local, precum qi modul in care qi-a

exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemteazd. intr-un proces-verbal, semnat de

pregedintele de gedin!6 qi de secretarul general al comunei Schitu Goleqti
(13) Pregedintele de gedintd, impreund cu secretarul general al comunei Schitu GoleEti igi

asum[, prin semndturd, responsabilitatea veridicitdlii celor consemnate.
(I4) La inceputul fiecdrei gedinfe, secretarul general al comunei Schitu GoleEti supune

spre aprobare procesul-verbal al qedinlei anterioare. Consilierii locali gi primarul au dreptul ca, in
cadrul gedinlei curente a consiliului local, s[ conteste confinutul procesului-verbal gi s[ ceard
menlionarea exactd a opiniilor exprimate in gedinla anterioard.

(15) Procesul-verbal semnat de pregedintele de gedin![ qi de cdtre secretarul general al
comunei Schitu Gole;ti precum gi documentele care au fost dezb[tute in gedin]a anterioard se

depun intr-un dosar special al gedinlei respective, care se numeroteazd gi se sigileaz[ de
pregedintele de qedinfi gi de secretarul general al comunei Schitu Goleqti , dup6 aprobarea
procesului-verbal sau de cdtre persoana cu atribulii in acest sens, desemnatd in condifiile legii.

(16) In termen de 3 zile de la data aprob[rii procesului-verbal al gedin]ei, secretarul
general al comunei Schitu Golegti afiqeazd la sediul primdriei comunei gi publicd pe pagina de

internet a Primdriei comuneiSchitu Golegti o copie a procesului-verbal al gedinfei.

Art.31. Adoptarea hotiririlor consiliului local
(1) in exercitarea atribu{iilor ce ii revin, consiliul local adopt[ hotdrdri, cu majoritate

absolutd sau simpld, dupd. caz.
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(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (1), hotdrdrile privind dobAndirea sau instrdinarea
dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptl de consiliul local cu majoritatea
calificat[ dehnitd la art. 5 lit. dd) din Codul Administrativ de doud treimi din numdrul
consilierilor locali in funclie.

(3) Se adopt6 cu majoritatea absolutd prevdzuti la art. 5 lit. cc) din Codul Administrativ a
consilierilor locali in funcJie urmdtoarele hot5rdri ale consiliului local:

a) hotdr6rile privind bugetul local;
b) hot[rdrile privind contractarea de imprumuturi, in condi]iile legii;
c) hotdrdrile prin care se stabilesc impozite gi taxe locale;
d) hotdr6rile privind participarea la programe de dezvoltare judeleand, regionald,, zonald. sau de

cooperare transfrontalierd;
e) hotdrArile privind orgarizarca qi dezvoltarea urbanisticd a localitdlilor gi amenajarea

teritoriului;
f) hot6r6rile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritifi publice, cu persoane juridice

rom6ne sau strdine; .1

g) hot6rArile privind administrarea patrimoniului;
h) hotirdrile privind exercitarea atribuliilor prevEzute la art.92 din Codul Administrativ
i) alte hotdrdri necesare bunei funcliondri a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau

regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului local.
(4) Votul consilierilor locali este individual gi poate fi deschis sau secret.
(5) Votul deschis se exprimd prin oricare din urmdtoarele modalitdli:

a) prin ridicarea m6inii;
b) prin apel nominal, efectuat de,pregedintele de gedinJd;

c) electronic.
(6) Consiliul local poate stabili ca unele hotdr6ri sd fie luate prin vot secret. Hotdrdrile cu

caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu excepJiile
prev5zute de lege.

(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(8) Redactarea buletinelor de vot trebuie sd he fErd echivoc. Pentru exprimarea opliunii se

folosesc, de regul6, cuvintele da sau nu.
(9) Buletinele de vot se introduc intr-o urn6. La numdrarea voturilor nu se iau in calcul

buletinele de vot pe care nu a fost exprimat6 opliunea consilierului local sau au fost folosite
ambele cuvinte prevSzute la alin. (8).

(10) Abtinerile se numdrd la voturile impotrivE.
(11) DacA pe parcursul desfbgurdrii gedinJei nu este intrunitA majoritatea legalE necesar[

pentru adoptarea proiectului de hotdrdre, pregedintele de gedinld amdnd votarea p6n[ la intrunirea
acesteia.

(L2)Dacd in urma dezbaterilor din ggdinJa consiliului local se impun modificdri de fond
in conlinutul proiectului de hotdrAre, la propunerea primarului, a secretarului general al comunei
sau a consilierilor locali gi cu acordul majoritdlii consilierilor locali prezenli, pregedintele de
gedinfd retransmite proiectul de hotdrire, in vederea reexamindrii de cdtre initiator qi de c6tre
compartimentele de specialitate.

(13) Proiectele de hotdrdri respinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea
acestuia in cursul ac'eleiaqi gedinfe.

Art.32. Semnarea gi contrasemnarea hotlririlor consiliului local
(1) Dup[ desfEgurarea gedinfei, hotdrdrile consiliului local se semneazi de cdtre

pregedintele de gedinf[ gi se contrasemneazd, pentru legalitate, de cdtre secretarul general al
comunei Schitu Golegti.

(2) in cazul in care pre$edintele de gedinld rcfu2d, in scris, sI semneze, hot6r6rea
consiliului local se semneazd de cel pulin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la gedintd.

(3) Secretarul general al comunei Schitu Goleqti nu contrasemneazd hotdrArea in cazul in
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Art.33. Funcfionarea comisiilor de specialitate - .

(l) Comisiile de specialitate t*r"ura in plen gi delibereazd cu votul majoritajii simple a
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poate propune consiliului local aplicarea
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(12) Avizele.intocmite sunt prezentate secretarului general al comunei Schitu Goleqti' care

asigurd transmiterea acestora c6tre consilierii locali, cel mii ldrzitinainte de aprobarea ordinii de

zi' 
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(14) Lucr6rile gedin{elor comisiei se retarului acesteia' intr-un

proces-verbal. Dupd incheierea gedintei, p de cdtre preqedintele qi

secretarul comisiei.
ate incuviinla ca procesele-verbale ale gedinlelor s6 fie consultate de

alte nu au purti.ipatia gedin16,.cu exceplia proceselor-verbale intocmite

in $ s-au desfEqurat cu uqile inchise'
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inainte gi desfdguratd in prezenla primarului sau a viceprimarului gi a secretarului general al
comunei Schitu Goleqti.

(3) Alegerea delegatului sdtesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenli la aceastd
adunare, consemnatd intr-un proces-verbal care se prezintd in prima gedinjd a consiliului local. La
adunarea slteascd pot participa tofi cetSlenii cu drept de vot din satul respectiv.

(4) Incetarea de drept a mandatului delegatului sdtesc are loc in urm[toarele situa]ii:
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 urnare a reorganizdrii unit[{ii

administrativ-teritoriale ;

d) condamlarea, prin hotdrire judecdtoreascd rdmasd definitiv6, la o pedeapsd privativ[ de
libertate, indiferent de modalitatea de individualizare apedepsei;

e) punerea sub interdiclie judec6toreasc6;
f) pierderea drepturilor electorale;
g) deces. 

^(5) In situaJiile prevdnie la alin. (4) se alege un nou delegat s[tesc, cu respectarea
prevederilor alin. (1) - (3), care se aplicl in mod corespunzdtor.

(6) Adunarea sdteascd, convocat[ de cltre primar, poate hot6ri oricdnd eliberarea din
funclie a delegatului sdtesc ai alegerea, in termen de 2Q de zile de la eliberare, a unei alte persoane
in aceastd funclie, in condiJiile alir1. (2) care se aplicd in mod corespunzdtor.

(7) La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezirfiE, delegatii sdtegti sunt
invitali in mod obligatoriu. Delegalii sdtegti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele
discutate, opinia acestora fiind consemnatl in procesul-verbal al gedin{ei.

CAP.V. DIZOLVAREA CONSILruLUI LOCAL

Art. 35.(l) Consiliul local se dizolvd de drept sau prin referendum local. Consiliul local se

dizolvd de drept:
a) in cazul in care acesta nu se intrunegte timp de doud luni de mandat consecutiv, degi a fost
convocat conform prevederilor legale
b) in cazul in care nu a adoptat in 3 gedinte ordinare consecutive nicio hotdr6re;
c) in situalia in care numdrul consilierilor locali se reduce sub jumdtate plus unu gi nu se poate
completa prin supleanfi.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al unitdlii administrativ - teritoriale,
prefectul sau orice altd persoand interesatd poate sd sesizeze instan{a de contencios administrativ
cu privire la caztxile prevdzute la alin. (1). InstanJa analizeazd situatia de fapt gi se pronuntd cu
privire la dizolvarea consiliului local. Hot[r6rea instan]ei este definitivd gi se comunic[
prefectului.

(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, orgartizatin condiliile legii.
Referendumul se organizeazd ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel pulin
25% din numdrul cetdlenilor cu drept de vot inscrigi pe listele electorale ale unitdlii administrativ-
teritoriale.

(4) Cheltuielile pentru orgarizarcareferendumului prevdzut la alin. (3) se suportd din
bugetul local.

(5) Referendumul local este orgarizat, in condiliile legii, de c[tre o comisie numitd prin
ordin al prefectului, compusd dintr-un reprezentant al Prefectului judefului Argeq , cdte un
reprezentant al primarului, al consiliului local gi al consiliului judelean qi un judecdtor de la
Judecdtoria CAmpulung. Secretarul comisiei este asigurat de institutia prefectului.

(6) Referendumul este valabil dacd s-au prezentat la urne cel pulin jumdtate plus unu din
numdrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local inceteazdinainte de
termen dacd s-au pronuntat in acest sens cel pulin jumdtate plus unu din numdrul total al voturilor
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funclia publici qi funcfionarii publici"

183) in situalia prevdzutd la alin. (81),

Nalionale a Funclionaril or Pub lici or ganrzar ea

de secretar general al comunei Schitu GoleEti.

valabil exprimate.
(7) PdnA la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenfa acestuia, secretarul

conrunei Schitu Goleqti varezolvaproblemele curente ale comunei potrivit competenlelor 9i

atribuliilor ce ii revin, potrivit legii"
(81) in situalia exceplional[ in care primarul se afld in imposibilitatea exercitf,rii

mandatului in conformitate cu prevederile art. 60 sau art. 69 - 7l din legea administraliei publice

locale, consiliul local este dizolvat in condifiile alin. (1) - (6), iar funclia de secretar general al

unitalii adrninistrativ - teritoriale este vacantd, prefectul numeqte prin ordin o persoand prin

detagare care s[ exercite atribuJiile de secretar general al unitafli administrativ - teritoriale pentru a

rezolva problemele curente ale comunei p6n[ la ocuparea func]iei publice de conducere de

secretar in conformitate cu prevederile legislaliei privind funclia publicd gi funclionarii publici.

(82) Persoana desemnati potrivit prevederilor alin. (81) trebuie sd indeplineascd condiliile

de studii qi vechime in specialitatea studiilor in condiliile prezentei legi 9i ale legislaliei privind

prefectul trebuie s[ solicite cu celeritate Agen[iei
concursului pentru ocuparea funcJiei de conducere

(84) Numirea in funclia de secretar general al comunei se face, in situalia prevdzutl la alin.

(83), de citre prefect, la propunerea AgenJiei Nationale a Funclionarilor Publici
(9) Consiliul local poat organiza, din proprie initiativd sau din iniliativa primarului, dupi

caz, comisii mixte formate din consilieri locali, functionari publici gi alJi specialigti, pe perioadd

determinatd. Componenta comisiilor mixte, obiectivele qi perioada de desfEqurare a activit6tii

acestora se stabilesc prin hotdrdri ale consiliilor locale. $edinlele comisiilor mixte sunt publice.

Art. 36. (1) in canil dizolvdrii consiliului local in condifiile art. 55 alin (1) lit. a) 9i b) din

legea administraliei publice locale, acesta se reconstituie din membrii supleanli, convocarea

consilierilor suplean{i fiind ftcutd de c6tre prefect.
(2) $edlnla de reconstituire este legal intrunitd dacd la aceasta participd un numdr de

membri supieanli mai mare dec6t jumdtate plus unu din num[rul total al consilierilor din consiliul

local Schitu GoleEti.
(3) Prevederile art. 30 alin. (2) - (5) qi ale art. 31 - 35 din Legea administraliei publice

locale de aplicd-corespunzdtor.

Notd : Potrivit art. 602 din Codul Administrativ - PAnd la data desfdqurdrii alegerilor

autoritafllor administrafiei publice locale din anul 2020, pentru locurile de consilier local, a cdror

vacantare a fost constatatd, prin ordin al prefectului sau prin hotdrdre a consiliului local, in
condiliile art. 204, comunicarea acestor acte administrative se realizeazd cdtte consiliul local in

vederea validdiii mandatului supleantului desemnat de partidul politic, alian\a politicd sau alianla

electoral[ respectivS, cu respectarea art.30 - 34,55, 55^1, din Legea administra]iei publice locale

r.r. 21 5 12001, republicatd, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare.

Art.37. Situa(iile de dizolvare a consiliului local
(1) Consiliul local se dizolv[ de drept sau prin referendum local. Consiliul local se

dizolvd de drept:
a) in cazul ir, 

"ar" 
acesta nu se intrunegte cel putin intr-o gedin{i ordinard sau extraordinarS, pe

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

b) in cazul in care nu a adoptat nicio hotdrAre in 3 gedinte ordinare sau extraordinare Jinute pe

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

numarului membrilor consiliului local gi nu a putut fi completat cu supleanli in condiliile art.122
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din Codul administrativ.
(2) PrimarUl, viceprimarul, secretarul general al unit[1iilsubdiviziunii administrativ-

teritoriale, prefectul sau orice altd persoand interesat6 sesizeazd instanla de contencios
administrativ cu privire la cazurile prevdzute la alin. (1). Instanta analizeazd situalia de fapt gi se
pronunJd cu privire la dizolvarea consiliului local. HotdrArea instantei este definitivd gi se
comunicd prefectului.

Art.38. Organizarea referendumului local
(1) Cheltuielile pentru orgarizarca referendumului local se suportd din bugetul comunei

Schitu Golegti.
(2) Referendumul local este organizat de cdtre o comisie numit[ prin ordin al prefectului,

compusi dintr-un reprezentant al prefectului, c6te un reprezentant al primarului, al consiliului
local gi al consiliului judetean gi un judecdtor de la Judecdtoria Cdmpulung. Secretariatul comisiei
este asigurat de institulia prefectului.

(3) Referendumul local este valabil dacd s-au prezenlat la urne cel pulin 3Q% din numdrul
total al locuitorilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau regedinla in
comuna Schitu Golegti. Activitatea consiliului local inceteud inainte de termen dacl s-au
pronunlat in acest sens cel putin jumdtate plus unu din numdrul total al voturilor valabil
exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat in conditiile legii.

Art.39. Organizarea alegerilor dupE dizolvarea consiliului local sau dupl validarea
rezultatului referendumului

(l) in termen de maximum 90 de zile de la rimAnerea definitiv[ a hotdrArii judecdtoregti

prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dupl caz, de la validarea rezultatului
referendumului se organizeazd, alegeri pentru un nou consiliu local.

(2) Stabilirea datei pentru orgarizwea alegerii noului consiliu local se face de cdtre

Guvern, la propunerea autoritdtilor cu atribuJii in organizarea alegerilor locale, pe baza solicitirii
prefectului.

Art.40. Rezolvarea treburilor publice curente in cazul dizolvlrii consiliului local

(1) PAnA la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenla acestuia, secretarul
general al unitdlii administrativ-teritoriale rezolvd problemele curente ale comunei, cu respectarea
competenlelor gi atribuliilor ce ii revin, potrivit legii.

(2) In situajia exceplional[ in care consiliul local a fost dizolvat in condi]iile art. 143 din
Codul Administrativ primarul se afld in imposibilitatea exercitdrii atribuliilor sale ca urmare a

incetlrii sau suspend[rii mandatului sdu ori a altor situalii prevdzute de lege, iar func]ia de
secretar general al unitdlii administrativ-teritoriale este vacantd, prefectul numegte prin ordin o
persoand prin detaqare, in condiJiile pdrfii a VI-a titlul II, care s[ exercite atribu]iile de secretar
general al unitdfii pentru a rezolva problemele curente ale comunei pdnd la ocuparea funcliei
publice de conducere de secretar general al unitdJii administrativ-teritoriale in condiJiile legii.

(3) Persoana desemnat6 potrivit prevederilor alin. (2) trebuie sE indeplineascd condiliile
de studii gi vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcliei de secretar general
al unitafi administrativ-teritoriale prevdzute Ia titlul VII al prezentei pa4i li la partea a VI-a titlul
II din Codul Administrativ .

(a) in situalia prevdnttd,la alin. (2), prin exceptie de la prevederile p54ii a VI-a titlul II
din cod, concursul pentru ocuparea funcliei publice de conducere de secretar general al comunei ,

se organizeazd, de institulia prefectului.
(5) Numirea in funclia de secretar general al comunei, se face, in situalia prevdzutd la alin.

(2) sau in situalia in care procedura de orgarizare a concursului a fost demaratd anterior situaJiei
excepfionale prevdzute la alin. (2), de cdtre prefect, dacd nu a incetat situaJia care a determinat
imposibilitatea exercitdrii atributiilor de cdtre primar.
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CAP.U. PRIMARUL $I VICEPRIMARUL
Art. 41. (1) Comuna Schitu Goleqti are stabilitd o funclie de primar gi o functie de

viceprimar, alegi in condiliile legii.
(2) Funclia de primar gi funclia de viceprimar sunt funclii de demnitate publicd.

Art.42" Rolul, numirea gi eliberarea din func(ie a viceprimarului
(1) Viceprimarul este subordonat primarului gi, in situaliile prevdzute de lege, inlocuitorul

de drept al acestuia, situalie in care exercitd, in numele primarului, atributiile ce ii revin acestuia.
Primarul poate delega o parte din atribuliile sale viceprimarului.

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

(3) Exercitarea votului se face pe bazd de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se

realizeazdprin hotdr6re a consiliului local.
(4) Eliberarea din funclie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotdr6re

adoptat5, prin vot secret, cu majoritatea a doud treimi din numdrul consilierilor in functie, la
propunerea temeinic motivatd a primarului sau a unei treimi din num6ru1 consilierilor locali in
funcJie. Eliberarea din funclie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6 luni ale mandatului
consiliului local.

(5) La deliberarea gi adoptarea hotdrdrilor care privesc alegerea sau eliberarea din functie
a viceprimarului participd qi voteazd consilierul local care candideazd la funclia de viceprimar,
respectiv viceprimarul in funclie a cdrui schimbare se propune.

(6) Pe durata exercit[rii mandatului, viceprimarul igi Bdstreazd statutul de consilier local,
frrd a beneficia de indemnizalia aferentd acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitdlile
specifice funcliei de viceprimar prevdnfie de cartea I titlul IV din Legea nr. 16112003, cu

modificdrile gi complet6rile ulterioare.
(7) Durata mandatului viceprimarului este egal6 cu durata mandatului consiliului local. In

cazulin care mandatul consiliului local inceteazd sau inceteazd calitatea de consilier local, inainte
de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteazd" de drept gi mandatul viceprimarului, fdrd weo alt6
formalitate.

IndemnizaJia primarului gi a viceprimarului
. Art.43.(1) Pe durata mandatului, primarul qi viceprimarul au dreptul la o indemniza\ie

lunard, stabilitd potrivit legii privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice.
(2) Primarul gi viceprimarul au dreptul la decontarea, in condiJiile legii, a cheltuielilor

legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaJia de

delegare sau deplasare, dupd caz; precum gi a altor cheltuieli prevdzute de lege, altele decdt

indemnizalia prevdzut[ la alin. (1).

Art.44. Cabinetul primarului qi viceprimarului
Primarul gi viceprimarul comunei pot infiinfa, in limita numdrului maxim de posturi aprobate,

cabinetul primarului, respectiv al viceprimarului, in condi{iile prevdzrte de partea a VI-a titlul III
capitolul II. Din codul Administrativ.

cAp. vrl. SUSPENDAREA $r iNCnr.q,Rr.t MANDATULUI PRTMARULUT SI
VICEPRIMARULUI

Art.45. Suspendarea mandatului primarului pi al viceprimarului
(l) Mandatul primarului se suspendd de drept in urmdtoarele situalii:

a) a fost dispusd mdsura arestdrii preventive;
b) a fost dispusd mdsura arestului la domiciliu.

(2) Mdsurile prevdzute la alin. (1), dispuse in condiliile Legii nr. 13512010 privind Codul
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de procedurd penald, cu modificdrile gi complet6rile ulterioare, se comunicd de indatd de cdtre
instan{a de judecatd prefectului, care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la
comunicare, constat6 suspendarea mandatului.

(3) Ordinul de suspendare se comunicd, in termen de maximum 48 de ore de la emitere,
primarului.

(4) Suspendarea dureazd.pdnd la incetarea situaliei prevdzute la alin. (1).
(5) In canil in care fa\d. de primarul suspendat din functie a fost dispus[ clasarea ori

renunlarea la urmdrirea penald sau instanla judecdtoreascd a dispus achitarea sau incetarea
procesului penal, acesta are dreptul, in condiliile legii, la plata drepturilor salariale
corespunzdtoare perioadei in care a fost suspendat.

(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplic5 qi viceprimarului.

CAP. VI[.
LOCALE

ACTELE, AUTORITAPI,ON ADMINISTRATIEI PUBLICE

Art.46. Limba oficiali gi folosirea limbii minoritl{ilor nafionale
(1) in raporturile dintre cet6jeni gi autoritdtile administraliei publice locale se folosegte

limba romdn[.
(2) in unitdlile administrativ-teritoriale in care cetdlenii aparfindnd unei minoritEli

nationale au o pondere de peste 20% din numdrul locuitorilor, stabilit la ultimul recensdm0nt, in
raporturile lor cu autoritAtile administraliei publice locale, cu aparatul de specialitate gi

organismele subordonate acestora, aceqtia se pot adresa, oral sau in scris, gi in limbaminoritdlii
naJionale respective gi primesc rdspunsul atdt in limba romdn6, cdt gi in limba minoritdlii nalionale
respective. 

^(3) In scopul exercitdrii dreptului prevdnfi la alin. (2), autorit6lile publice gi entitSfile
prevdzute la art. 94 au obligalia s5 pun6 la dispozilia cetdJenilor aparfindnd unei minoritdli
nafionale formulare gi texte administrative de uz curent in format bilingv, respectiv in limba
romdnd gi in limba minoritdlii nalionale.

(4) Lista formularelor gi a tipurilor de texte administrative de uz curent, care se fiilizeazd
conform alin. (3), se stabilegte prin hotdrAre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru
Relalii Interetnice elaboratd in colaborare cu Institutul pentru Studierea Problemelor Minorit6lilor
Nafionale, cu avizul ministerelor cu atribulii in domeniul administraliei publice, finanfe publice gi

afaceri interne.
(5) in condiliile prevdzute la alin. (2), in posturile care au atribulii privind relatii cu

publicul sunt incadrate gi persoane care cunosc limba minorit6lii nalionale respective.
(6) AutoritdJile administraliei publice locale asigurd inscriplionarea denumirii localitfiilor

gi a institufiilor publice de sub autoritatea lor, precum gi afigarea anunfurilor de interes public atdt
in limba rom6nd, c6t gi in limba minoritdlii nalionale respective, in condiliile previzute la alin.
(2).

(7) Actele oficiale se intocmesc in mod obligatoriu in limba romAnS, sub sanctiunea
nulitdtii.

Art,47. Tipurile de acte administrative
(1) in exercitarea atribuliilor ce le revin, autoritlJile administrafiei publice locale adoptd

sau emit, dupd.caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupd cum urmeaz6:
a) consiliul local adoptd hotdr6ri;
b) primarul emite dispozilii.
(2) ln organizarea executdrii sau executdrii in concret a legii, autoritdlile deliberative gi

cele executive adoptd, emit sau incheie, dup6 caz, gi alte acte juridice prin care se nasc, se

modific6 sau se sting drepturi gi obligalii.
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Art.48. Comunicarea qi aducerea la cunogtinfl a actelor administrative
(1) Secretarul general al comunei Schitu Goleqti comunicl actele administrative

prevdzule la art. 196 alin. (1) din Codul Administrativ prefectului in cel mult 10 zile lucrdtoare de
la data adoptdrii, respectiv emiterii.

(2)Hottuirile consiliului local se comunicl primarului.
(3) Comunicarea, insolitd de eventualele obieclii motivate cu privire la legalitate, se face

in scris de cdtre secretarul general al comunei gi se inregistreazd intr-un registru special destinat
acestui scop.

(4) Hotdrdrile 9i dispoziliile se aduc la cunogtinJa publici gi se comunicd, in condiliile
legii, prin grija Secretarului general al comunei Schitu Goleqti.

(5) Hotdrdrile gi dispoziliile, documentele gi informaliile financiare, precum gi alte
documente prevdzute de lege se publicd, pentru informare, in format electronic Ai in monitorul
oficial local care se organizeazi potrivit procedurii prevdzute in anexa nr. 1.

Art.49. Actele administrative cu caracter normativ
(1) Hotdrdrile gi dispozitiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la

cunogtin{6 public6.
(2) Aducerea la cunogtinjd publicd a hotdrdrilor qi a dispoziliilor cu caracter normativ se

face in termen de 5 zile de Ia data comunicdrii oficiale c6tre prefect.

Art.50. Actele administrative cu caracter individual
(l) Comunicarea hotdr6rilor gi dispoziliilor cu caracter individual cdtre persoanele cdrora

li se adrese azd. se face in cel mult 5 zile de la data comunicdrii oficiale cdtre prefect.
(2) Hotdrdrile 9i dispozifiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data

comunic[rii cdtre persoanele cdrora li se adreseazd.

Art. 5 1. Ve-rifica rea le galitl{ii actelo r adm inistrative
Dispoziliile primarului, hot6rArile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate

exercitat de cdtre prefect conform prevederilor afi.255 din Codul Administrativ.

CAP: IX. MANDATUL ALE$ILOR LOCALI
Art.52. Mandatul primarului qi a consilierului local este de 4 mi gi se exercitd in

condifiile legii.

Art.53. Condifii speciale de exercitare a mandatului alegilor locali
(1) Consiliul local qi primarul alegi in cursul unui mandat, ca urrnare a dizolv6rii

consiliului local ,respectiv a vacanlei funcliei de primar, incheie mandatul precedentei autoritdli a
administratiei publice locale.

(2) Consiliul local qi primarul, alegi in urma orgarizdrii unor noi unitdji administrativ-
teritoriale, igi exercitd mandatul numai pAnd la organizarcaurmitoarelor alegeri locale generale.

Suspendarea gi incetarea mandatului de ales local

Art.54. Suspendarea mandatului de consilier local
(1) Mandatul de consilier local, se suspendd in urm[toarele situa]ii:

a) a fost dispusd mdsura arestdrii preventive;
b) a fost dispusd mdsura arestului la domiciliu;
c) a fost insdrcinat de cdtre consiliul din care face parte, de cdtre Guvern sau de c6tre Parlament

cu exercitarea unei misiuni in fard sau in strdindtate.
(2) MAsurile prevdzute la alin. (1) lit. a) qi b) dispuse in condiliile Legii nr. 135/2010, cu

modificdrile gi completirile ulterioare, se comunicd de indatd de cdtre instanJa de judecatd
prefectului care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constatd



suspendarea mandatului.
(3) Documentele corespunzdtoare situafiei prev[zute la alin. (l) lit. c) se comunicd de cdtre

emitent, in termen de 5 zile lucrdtoare de la desemnare, secretarului general al comunei Schitu
Golegti gi primarului, , iar in prima gedinfd ulterioard comunic6rii consiliul local, ia act de aceastd
situalie, prin hotdrAre.

(4) Suspendarea dureazd, pAnd la incetarea situaliei prevdzute la alin. (1).
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaliile prevdzute la alin. (1) lit. a) 9i b), respectiv

hotdr6rea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in condiliile alin. (1) lit. c) se
comunicd de indatd consilierului local, in termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului,
respectiv hotErdrii consiliului, dupd, caz.

(O tn cazul in care fat6 de consilierul local, al c6rui mandat a fost suspendat in condi{iile
alin. (1) lit. a) Si b), a fost dispusd clasarea ori renuntarea la urm6rirea penald sau instanfa
judecdtoreascl a dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul la despdgubiri,
in condiliile legii.

Art.55. incetarea mandatului de consilier local
(1) Calitatea de consilier local inceteazd la data declardrii ca legal constituit a noului

consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local, inceteazd de drept inainte de expirarea duratei normale a

mandatului, in urmdtoarele cazuri:
a) demisie;
b) constatarea gi sanclionarea, in condiliile Legii w. 17612010, cu modificdrile gi complet6rile

ulterioare, a unei stdri de incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o altd unitate administrativ-teritoriald, inclusiv ca urmare a

reorganizdrii acesteia;
d) lipsa nemotivatd de la mai mult de 3 gedinJe ordinare gi/sau extraordinare consecutive ale

consiliului, desftgurate pe durata a trei luni calendaristice;
e) lipsa nemotivatd de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice,

care determin6 imposibilitatea desfEgurdrii, in condiliile legii, a gedinlelor ordinare qi/sau

extraordinare;
f) imposibilitatea exercitirii mandatului pe o perioadd mai mare de 6 luni consecutive, cu

exceplia cazurilor prev[zute de lege;
' g) condamnarea, prin hotdrdre judecltoreasc[ rdmasd definitivS, la o pedeapsd privativi de

libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executdrii pedepsei;
h) punerea sub interdiclie judecdtoreascd;
i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calitdlii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritdlilor nalionale

pe a cdrei listd a fost ales;
k) condamnarea prin hotdrdre judecdtoreascl r6mas[ definitivd pentru sdvArgirea unei

infracliuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul c[ruia a fost ales, indiferent de
pedeapsa aplicatd gi de modalitatea de individualizare a executdrii acesteia;

l) deces.
(3) Data incetdrii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) Iit. a), c) - | gi

l), este data apariliei evenimentului sau a implinirii condiliilor care determind situaJia de incetare,
dupdcaz"

(4) Data incetdrii de drept a mandatului, in can:J prevdn:/"la alin. (2) lit. b), in situalia 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 condiJiile Legii w.17612010, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
(5) Data incetdrii de drept a mandatului in cazul prevdzst la alin. (2) lit. j) este data

comunicdrii cdtre prefect, secretarul general al Comunei Schitu Goleqti gi cdtre consilierul local, a

hotdrdrii forului competent sd decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic qau a
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otganizaliei cetdjenilor aparJindnd minoritdlilor nalionale pe a cdrei listd consilierul local sau
consilierul jqdelean a fost ales, in situalia in care legalitatea acesteia nu a fost contestati.

(6) In situaliile prevdzute la alin. (2) lit. a), c) - f) qi l) constatarea incetdrii de drept a
mandatului de consilier local precum gi vacantarea locului de consilier local se realizeaz[ printr-o
hotdrAre de constatare a Consiliului local Schitu GoleEti ,la propunerea primarului sau a oricdrui
alt ales local, adoptatd in prima gedinj[ desfrgurat[ dupd apari]ia evenirnentului. Hotdr6rea
Consiliului Local Schitu Golegti este comunicatd de indatd judecdtoriei competente sd valideze
mandatul supleantului, in condiliile art. l22,precnm gi consilierului local.

(7) Consiliul local, are obligalia de a adopta hot[rArea prevdzutd la alin. (6) in termen de
30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar gi

de secretarul general al comunei Schitu Goleqti , cu privire la una dintre situaliile prevdzute la
alin. (2) lit. a), c) - 0 qi l). in termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru
consiliul local, constatarea incetirii mandatului, precum gi vacantarea locului de consilier local se

realizeazd de cdtre prefect prin ordin, inbaza referatului constatator comunicat de cdtre secretarul
general al comunei Schitu Golegti, in situalia neadoptdrii acestei hotdrAri de cdtre consiliul local
san consiliul judelean, dupd caz.

(8) In situaliile prevdzute la alin. (2) lit. b), g) - k) constatarea incet[rii de drept a
mandatului de consilier local, precum gi vacantarea locului de consilier local se fac de cdtre
prefect prin ordin, in termen de maximum 30 de zlle dela data ingtiin![rii transmise prefectului de
citre autoritatea responsabild de asigurarea integritSjii in exercitarea demnit[1ilor gi func]iilor
publice gi prevenirea corupliei institulionale sau de cdtre instan{d, dnpd caz.

(9) Ordinul prefectului emis in situaliile prevdzute la alin. (7) Si (8) se transmite de indatd
judecdtoriei competente sd valideze mandatul supleantului, in conditiile art. 122 din Codul
administrativ, consilierului local gi secretarului general al comunei Schitu Golegti.

(10) HotdrArea consiliului are labazd., pentru situaliile prevdzute la alin. (2) lit. a), c) - f),
h) gi l), un referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparilia evenimentului gi semnat
de primar gi de secretarul general al comunei Schitu GoleEti. Referatul este insolit de acte
justificative.

(11) Ordinul prefectului are labazd, pentru situaliile prevlzute la alin" (2)lit. g), i), k),
ingtiin![rile transmise prefectului de cdtre instan][.

(12) In cazul prevdzutla alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data comunicdrii
hot[r6rii forului competent s[ decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a
organrzaliei cetifenilor aparfin6nd minorit[1ilor na]ionale pe a cdrei listd consilierul local a fost
ales, prefectul constatd, 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 sd valideze mandatul supleantului, in condiliile art.
122, consilierului local gi secretarului general al unitalii administrativ-teritoriale.

(13) in cazurile prevdzute la alin. (2) lit. c) - f) hotdr6rea poate ft atacatd, de consilierul
local, respectiv de consilierul judelean in cauzd,la instanla de contencios administrativ, in termen
de 10 zile de la comunicare" InstanJa se pronunfd in termen de cel mult 30 de zile, nefiind
aplicabil[ procedura de regularizare a cererii. in acest caz, procedura prealabild nu se mai
efectueazd, iar hotirdrea primei instanle este definitivd.

(1a) in toate cazurile, hot[rdrea instan]ei se comunicd pdrfilor, prefectului gi secretarului
general al comunei Schitu GoleEti, care are obligalia afigdrii acesteia la sediul Primdriei comunei
Schitu Goleqti, in termen de maximum2 zile de la comunicare.

(15) Funclia constatatdvacantd, in condifiile alin. (6) - (8) se completeazdcn supleantul
desemnat de partidul politic, alian{a politicd sau alian}a electoral[ respectivd, care este validat gi

depune jurdm6ntul, in condiliile art. 3, ulterior r[mAnerii definitive a hotdrdrii instan]ei.
(16) Incetarea mandatului de consilier local, in cazul schimbdrii domiciliului in alt[

unitate administrativ-teritorial[ poate interveni numai dupd efectuarea in actul de identitate al
celui in cauzd a menliunii corespunzdtoare, de cdtre organul abilitat potrivit legii.

(lf lncetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se constat[ in prima
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(18) Prevederile atin. (2) lit. g) - i)
a hotdrdrii judecdtoregti. in aceste cazrxi,
mandatul.

qedin{6 a consiliului desfbgurat6 dupd aparilia evenimentului gi in baza demisiei scrise inaintate
secretarului general al comunei Schitu Goleqti , primarului, pregedintelui de gedinfl, Hotdr6rea
consiliului prin care se ia act de demisie gi se declar[ vacant locul consilierului local se comunic6
de indatd judecdtoriei competente sd valide ze mandatul supleantului, in condiliile art. I22 din
Codul Administrativ.

gi k) devin aplicabile numai dupd r6m6nerea clefinitivl
data respectivd este gi data la care inceteazd, de drept

(19) in situa{ia in care este contestatd legalitatea actului prevdzgtla alin. (4) sau a hot6rdrii
prev[zute la alin. (5), data incetdrii de drept a mandatului este data rdmAnerii definitive a hotdrarii
judecdtoregti.

(20) De la data incetdrii mandatului, consilierul local :

a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru gedinlele
autoritdlii deliberative din care face parte;

b) nu mai poate participa la vot in cadrul gedinlelor autoritalii deliberative
precum gi in cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

c) nu mai are dreptul la indemnizalialunafi.

din care face parte,

Art.56. incetarea mandatului de consilier gi de viceprimar ca urmare a incetirii
mandatului de consilier

(1) incetarea mandatului de consilier, in condifiile art. 204 alin. (2), din Codul
Administrativ are ca efect incetarea de drept, la aceeagi datd, gi a mandatului de viteprimar.

(2) Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberdrii acestuia din
funcJie in condiliile afi.152 din Codul Administrativ.

CAP.X .DREPTURILE $I OBLIGATIILE ALE$ILOR LOCALI

Sectiunea I. Drepturile alegilor locali

Art.57. LegitimaJia gi semnul distinctiv ale alegilor locali
(1) DupI depunerea jurlmflntului de primar, acestuia i se inmdneazd, legitimalia,

semnat5 de pregedintele gedinlei in care a fost adoptat modelul acesteia, un sefitn disiinctiv al
calitd{ii de primar, pe care acesta are dreptul sd o poarte, potrivit legii, pe intreaga duratd a
mandatului, precum gi o egarft, in culorile drapelului national al 

-Rom6niei. 
Legitimalia

primarului, este inmAnatd de cdtre Secretarul general al comunei Schitu GoleEti.
(2) DupI alegerea viceprimarului, acestuia i se inmin eazil legitimafia, semnatl de

primar precum gi un semn distinctiv al calitdlii de viceprimar. Legitimalia viclprimarului este
inmanatd de cdtre secretarul general al comunei schitu Goleqti.

(3) DupA declararea ca legal constituit a consiliului local, dupd caz,consilierilor in funcfie
li se elibereazd o legitimaJie care atestd calitatea de membru al consiliului local, semnatd de
primar,gi primesc un senln distinctiv al calitElii lor de reprezentan\i alegi ai colectivitdlii locale,
pe care au dreptul s6 il poarte pe intreaga durat[ a mandatului.

(4) Modelul legitimaliei de'primar, de viceprimar gi de consilier local gi modelul semnului
distinctiv pentru aceptia se stabilesc prin hotdrdre a Guvernului.

(5) Cheltuielile pentru confectionarea legitimaliilor, semnelor distinctive, respectiv a
egarfelor se suportd din bugetul local.

(6) Legitimalia gi semnul distinctiv se pot pdstra, dup6 incetarea mandatului, cu titlu
evocativ.

(7) Egarfa in culorile drapelului nalional al Rom6niei se poartd in mod obligatoriu la Ziua
Nafionald a RomAniei,la Ziua Comunei Schitu Goleqti, la solemnitdJi, receplii, ceremonii publice
gi la celebrarea cdsdtoriilor, indiferEnt de locul de desfEgurare a acestora.
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Art.58. Protecfia alegilor locali
(1) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru solulionarea gi

gestionarea treburilor publice in interesul colectivitdtii locale pe care o reprezintl este garantatd,.
(2) Alegii locali nu pot fi tragi la rdspundere juridicd pentru opiniile politice exprimate in

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

trimiterea in judecatd penald a alegilor locali, precum qi faptele sdvdrgite care au determinat luarea
mdsurilor se aduc la cunogtinfd, at6fi autoritAtii administraliei publice din care fac parte, cit qi
prefectului, in tdrmen de cel mult24 de ore, de cdtre organele care au dispus mdsurile respective.

(a) Pe intreaga durat6 a mandatului, aleqii locali se considerl in exerciJiul autoritSjii
publice gi se bucurd de protectiaprevdzutd de lege.

(5) De aceeagi proteclie prevdzttd Ia alin. (4) beneficiazd, Si membrii familiei alesului
local - so{, so}ie gi copii - in cazll in care agresiunea impotriva acestora urmdregte nemijlocit
exercitarea de presiuni asupra alesului local in legdturd cu exercitarea mandatului sdu.

Art.59. Grupurile de consilieri locali (

(1) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in funclie de partidele sau alianJele politice
pe ale cdror liste au fost aleqi, dac[ sunt in numdr de cel pu]in 3.

(2) Consilierii locali care nu indeplinesc condiliile prevdzute la alin. (1) pot constitui un
grup prin asociere.

(3) Grupul de consilieri locali, este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritdlii
membrilor grupului.

(4) Prevederile alin. (1) 9i (2) se aplicd pi consilierilor independenfi.
(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la

alegeri sau care nu au intrunit numErul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel pulin un
consilier.

(O ln cantl fuziondrii, doud sau mai multe partide, care sunt rcprezentate in consiliul
local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Art.60. Raporturile de munc[ sau de serviciu definute anterior
(1) Pe perioada exercit6rii mandatului de primar, viceprimar, se suspendd contractul de

muncd, respectiv raportul de serviciu al acestuia, in cadrul unei institulii sau autoritdti publice, ori
in cadrul regiilor autonome sau societdJilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al unitdlilor
administrativ-teritoriale, cu exceplia situaliilor previzute de lege.

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

(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munci sau a actului de numire
cadrele didactice, cercetdtorii gtiinfihci, persoanele care delin funcJii sau desflgoar6 activitdli in
domeniul crealiei literar-artistice.

(a) In funcliile delinute de persoanele ale cdror contracte de munc6 sau acte de numire au
fost suspendate potrivit alin. (l) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durat6
determinat[.

(5) La incetarea mandatului de primar, de viceprimar, persoanele in catzd igi reiau
activitatea in executarea aceloragi contracte de muncd sau raporturi de serviciu, dupd caz. La
stabilirea clasei gi a gradului de incadrare se iau in calcul gi perioadele lucrate in funcliile de

demnitate publicA alese.
(6) In cantl, in care conducerea persoanei juridice refuzd reluarea activitdlii in funclia

delinutd anterior alegerii, persoana in cauzd. se poate adresa instanlei de judecatd competente,
cererea fiind scutitd de taxa de timbru judiciar.
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(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 ari de la data incetdrii mandatului, cu
excepfiile prevdzute de lege.

Art.61. Indemniza{ia pentru limiti de vflrst[ pentru primar qi viceprimar
(1) Persoanele care incepAnd cu anul 1992 au, delinut calitatea de primar, viceprimar, qi

care indeplinesc condiliile v6rstei standard de pensionare, ale vdrstei standard de pensionare
reduse a$a cum sunt prevdzute de legislatia privind sistemul de pensii publice sau cele prevdzute
de alte legi speciale au dreptul, la incetarea mandatului, la o indemnizatie lunard pentru limitd de
vdrstf,.

(2) Indemnizalia pentru limitd de vdrsti rcprezintd, suma de bani acordatd lunar
persoanelor care au exercitat calitatea de primar, viceprimar

(3) Primarii, viceprimarii beneficiazdde indemnizaJie pentru limitd de vdrstd de la data la
care li se acordd drepturile de pensie pentru limitd de v6rstS, dar nu mai devreme de data incetdrii
mandatului aflat in derulare.

(4) Cuantumul indemnizatiei pentru limitd de vdrstd se acordd in limita a 3 mandate, cu
condilia ca persoanele prevdzute la alin. (1) sd fi exercitat cel puJin un mandat complet de primar
qi viceprimar

(5) Cuantumul indemniza[iei pentru limit[ de vdrstd se calculeazd ca produs al numdrului
lunilor de mandat cl0,40Yo din indemniza[iabrutd lunard, aflatdin platd.

(6) in situatia in care persoanele prevdztte la alin. (l) au exercitat mai mult de trei
mandate diferite, acestea pot opta pentru oricare dintre aceste mandate pentru a h luate in
considerare la stabilirea indemnizatiei pentru limitd de vdrst6, in limita prevdrutd la alin. (4).

(D tn cazul exercit6rii unor mandate diferite in condiliile prevdzute la alin. (4),la calculul
indemnizaliei lunare pentru limitd de vdrstd se vor avea in vedere indemnizaliile lunare brute
aflate in p1at6, corespunzdtoare pentru fiecare funclie.

(8) In cazul exercit6rii unor mandate diferite, la calcularea indemniza],;iei pentru limitd de

v6rst[ se va proceda dupd cum urmeaz6:
a) pentru fiecare tip de mandat exercitat s€ aplicd modalitatea de calcul prcvdzttd" la alin. (5);
b) cuantumul indemniza\iei pentru limitd de vdrstd la care au dreptul persoanele prevdzute la

alin. (1) rept1.zintd, suma valorilor oblinute prin aplicarea prevederilor lit. a).
(9) In cani in care persoana care benefrciazd de indemniza[ia pentru limitd de vdrstd

potrivit prevederilor alin. (l) incepe exercitarea unui nou mandat, in condiliile legii, acordarea
indemnizafiei se intrerupe, aceasta fiind reluati dup6 incetarea mandafului, in cuantumrrl
recalculat prin valorificarea perioadei de mandat exercitat, la cererea persoanei interesate,'in
condifiile prev5zute la alin. (a) 9i (5).

(10) Indemnizatia pentru limitd de vdrstd se cumuleazd cu orice tip de pensie stabilitd in
sistemul public de pensii sau in alt sistem de pensii neintegrat sistemului public.

(11) Indemniza[ia pentru ]imitd de v6rst6 este supusd impozitului pe venit gi contributiei
de asigurSri sociale de sdndtate.

(12) Cuantumul indemnizatiei pentru limitl de vdrstl se suportd din bugetul de stat gi este
prevdzvt pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorial5 prin anexd distinct[ la legea
anuald de aprobare a bugetului de stat.

(13) Cererea pentru acordarea indemnizaliei pentru limit6 de vdrstd se depune la unitatea
administrativ-teritorialdpe raza c[reia gi-a exercitat solicitantul mandatul. Situatia cenfializatoare
pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriald se transmite administraliilor finanlelor
publice judelene, care le centralizeazd pe judel, gi le transmite Ministerului Finantelor Publice in
vederea fundamentdrii anexei la legea bugetului de stat pe fiecare unitate/subdiviziune
administrativ-teritoriald.

(14) Procedura gi metodologia de aplicare a prevederilor prezentului articol se aprobd prin
hotdr6re a Guvernului.

(15) De indemnizalia pentru limitd de vdrstd prevdnfid,la alin. (1) nu beneftciazd primarii,
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viceprimarii care au fost condamnali definitiv pentru comiterea, in calitate de primar, viceprimar a

unei infrac{iuni de corupJie.
(16) Sumele r[mase necheltuite la sfAr$itul anului se restituie la bugetul de stat, in

condiliile legii.

Art.62. Dreptul de ini{iativl in promovarea actelor administrative
Alegii locali au dreptul de iniliativd in promovarea actelor administrative, individual sau in

grup"
Art.63. Indemniza(ia
(1) Penffu participarea la gedinlele consiliului gi ale comisiilor de specialitate, consilierii

locali, au dreptul la o indemnizalie lunard. Primarilor, viceprimarilor, nu li se acordd indemnizalie
pentru participarea la gedinle

(2) Indemnizalia lunard pentru consilierii locali, care participd la gedinlele ordinare ori la
gedinlele extraordinare ale consiliului local gi ale comisiilor de specialitate este in cuantum de

10% din indemnizatia lunard a primarului, in conditiile prezentului regulament de organizare gi

funclionare a consiliului local.
(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizalia lward doar dacd participd la cel pulin o

qedinJd a autorit6lii deliberative gi o gedinJl a comisiei de specialitate, pe lund, desfdgurate in
condi{iile legii.

(4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efecttrcazd, exclusiv din
veniturile secliunii de funclionare din bugetul comunei Schitu Goleqti.

(5) Consilierilor locali li se aplicd in mod corespunz6tor prevederile art. 153 alin. (2) din
Codul Administrativ.

(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplicd in mod corespunzdtor 9i delegatului sdtesc.

(7) Consiliul local poate hotdri diminuarea cuantumului indemnizaliei prevdzute la alin.
(2) li a cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), in concordanlE cu
posibilitilile de finantare.

(8) Drepturile bdnegti cuvenite alegilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau

cu alte venituri, in condiliile legii.
(9) Consilierii locali gi delegatul sdtesc care particip[ la gedinfele de consiliu local,

organizate in timpul programului de lucru, se considerd invoili de drept, fard a le fi afectat salariul
gi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncd.

Art.64. Dreptul la concediu
Primarul gi viceprimarul au dreptul la concedii de odihn[, concedii medicale, concedii

ftrd"platd.,precum gi la concedii pldtite incantl unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.

Art.65. Concediul de odihni
(l) Durata concediului de odihnd anual pentru primar qi viceprimar este de 25 de zile

lucrdtoare.
(2) Planifrcarea concediului de odihnd se face de primarul unit6tii administrativ-

teritoriale, in luna decembrie a anului premergdtor celui in care se efectueazd concediul, pe baza
consultirii cu viceprimarul

(3) Primarul gi viceprimarul comunei Schitu Goleqti nu pot efectua concediul de odihnd
simultan.

(a) ln situalia in care mandatul persoanelor prevdzute la art. 213 din Codul Administrativ
incepe in timpul anului, durata concediului de odihnl se stabilegte proporfional cu timpul efectiv
lucrat sau cu timpul care va fi lucrat in anul respectiv.

(5) Pentru perioada concediului de odihn[, primarii gi viceprimarii benehciazd. de o

indemnizalie de concediu ce reprezintd media zilnicd, a indemnizaliei din luna/lunile in care este

efectuat concediul, multiplicat6 cu numdrul de zile de concediu de odihnd. Media zilnicd. a
indemnizafiei din luna/lunile in-care este efectuat concediul se calculeazd prin impdrfirea

30



indemnizaJiei aferente lunii/luniloi in care este efectuat concediul la numirul de zile lucrdtoare
din luna/lunile respectiv6/respective.

(6) Primarul gi viceprimarul comunei efecfreazd, concediul de odihni in fiecare an.
(7) Concediul de odihn[ al persoanelor prevdzute mai sus poate fi intrerupt in mod

exceplional daci interesele colectivit5lii locale impun prezen\a acestora in unitatea administrativ-
teritoriald. In asemenea situalii, inlocuitorul desemnat il ingtiinteazd de indat6 pe primar, iar
concediul de odihnd al acestuia se intrerupe. La incetarea cauzelor care au determinat intreruperea
concediului de odihn6, acesta este reluat, durata lui prelungindu-se cu perioada cdt a fost intrerupt.

Art.66.'Alte tipuri de concediu
(1) in afara concediului de odihn6, primarii gi viceprimarul au dreptul la concedii

medicale, dovedite cu certificat medical, concediu de maternitate, precum gi la alte concedii, in
conformitate cu legislalia in vigoare.

(2) Persoanele prevdzute la art. 213 din Codul Administrativ beneficiazd.de concediu fEri
platd 9i concediu pentru formare profesionald, potrivit prevederilor Legii w. 53120Q3 - Codul
muncii, republicat[, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

(3) Pentru evenimente familiale deosebite, acestea au dreptul, in afara concediului anual
de odihnS, lazile de concediu pldtit dupd cum urmeaz6:

a) 5 zile pentru cdsdtoria celui in catzd;
b) 3 zile pentru naqterea sau c6sdtoria unui copil;
c) 3 zile in caz de deces al sofului/soliei sau al unei rude sau afin de pdnd la gradul II inclusiv.

(4) Concediile fErd platd sau pentru evenimente familiale deosebite, precum gi durata
acestora, in cazul viceprimarului , se aprobd de cltre primar.

Art,67. Transportul
Alegii locali care folosesc autoturismul proprietate personald sau mijloacele de transport in

comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliazd in localitatea in care se desfdqoar[
gedinla consiliului local, a consiliului judelean sau a comisiilor de specialitate primesc
contravaloarea transportului.

Art.68. Formarea profesionali
(1) Alegii locali au dreptul la pregdtire, formare gi perfeclionare profesionald.
(2) Aleqii locali beneficiazl de plata programelor de pregStire, formare gi perfec{ionare

profesionald. orgarizate in conditiile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de transport,
cazare, masd, a indemnizaJiilor de delegare sau deplasare, dupl caz,in condifiile legii.

(3) Autoritdtile 9i instituliile publice au obligafia sd prevadd in bugetul local sumele
necesare pentru programele de pregdtire, formare gi perfecfionare profesionald organizate de
Institutul NaJional de Administralie sau alli furnizori de formare gi perfectionare profesionald in
decursul mandatului, cheltuielile prevdzute la alin. (2) destinate alegilor locali, orgaaizate la
iniliativa ori in interesul autorit5lii sau instituJiei publice.

Art.69" Accesul la informafii
(1) Dreptul alegilor locali de a avea acces la orice informalie de interes public nu poate fi

ingrddit.
(2) Autorit[]ile administra]iei publice centrale gi locale, institu]iile, serviciile publice,

precum gi persoanele juridice de drept privat sunt obligate sd asigure informarea corectd a alegilor
locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice gi asupra problemelor de interes
local.

Art.70. Dreptul Ia asociere
Alegii locali se pot asocia liber in partide politice gi in alte forme de asociere, in condiliile

legii.
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Sec{iunea II. Obliga{iile alegilor locali

Art.71. Respectarea legii
(1) Alegii locali sunt obligali sd respecte ConstituJia gi legile f6rii, precum gi sd se supund

regulilor de cutoazie qi disciplind gi s[ nu foloseascl in cuv6ntul lor sau in rela]iile cu cetS]enii
expresii inj urioase, ofensato are ori calomnioase.

(2) Consilierii locali sunt obligali sd respecte regulamentul de organizarc gi funclionare a
consiliului local,

Art.72. Participarea la lucrlrile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate
Consilierii locali gi viceprimarul nu poat lipsi de la lucr6rile consiliului local, sau ale

comisiilor de specialitate din care fac parte, cu exceptia situatiilor prevdzute in prezenful
regulament de organizare gi func{ionare.

A.rt,B. Buna-credinfn 9i fidelitatea
Consilierii locali aflali in serviciul colectivitdlii locale, precum gi primarul comunei Schitu

Goleqti in calitatea lor de reprezentanti legali ai comunei Schitu Goleqti , au indatorirea de a
participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenJelor autoritdtilor administrafiei publice
locale din care fac parte sau pe care le reprezintd, dttpd, caz, cu bund-credinld gi fidelitate fa{6 de

Jar[ gi de colectivitatea care i-a ales.

Art.74. Probitatea gi discre(ia profesionall
Alegii locali sunt obligaJi la probitate gi discretie profesionald.

Art.75. Cinstea gi corectitudinea
(l) in exercitarea mandatului, alegii locali sunt obligafi sd dea dovadd de cinste gi

corectitudine; este interzis alesului local s6 ceatd, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase
materiale sau alte avantaje.

(2) Alegii locali nu pot face tz gi nu se pot prevala de aceastd calitate in exercitarea unei
activitdti de interes personal.

' Art.76. Dispozi{ii privind obligafiile de informare pentru alegii locali
(l) Alegii locali sunt obligali ca, in exercitarea mandatului, sd organizeze peiodic, cel

pulin o datd pe trimestru, intdlniri cu cetdlenii, s6 acorde audienle gi s5 prezinte in consiliul local,
o informare privind problemele ridicate la intdlnirea cu cet6fenii.

(2) Fiecare consilier local, precum gi viceprimarul sunt obligali sd prezinte un raport
anual de activitate, care este fbcut public prin grija secretarului general al comunei Schitu Goleqti.

(3) Primarul comunei Schitu Goleqti prezintd anual, in faJa consiliului local, un raport
privind starea economicd, sociald gi de mediu a Comunei Schitu Goleqti .

(a) In urma efectudrii unor deplasdri in strdindtate pentru exercitarea unor atribulii stabilite
prin lege, alegii locali sunt obligati sd prezinte la prima gedintd ordinari a consiliului local o
informare privind deplasdrile efectuate. Termenul maxim de prezentare a informdrii este de 45 de

zile de la data incheierii deplasdrii.
(5) ln cazul nerespectdrii prevederilor alin. (4), alegii locali suporti cheltuielile. deplas6rii.

Art.77. Transparen{a activitl{ii
(1) Primarul, este obligat ca, prin intermediul secretarului general al comunei Schitu

Goleqti gi al aparatului de specialitate, sd punl la dispozitie consilierilor locali, la cererea

acestora, in termen de cel mult 10 zile lucrdtoare, informatiile necesare in vederea indeplinirii
mandatului in conditiile legii.

(2) Consilierii locali, pot adresa intrebdri gi interpel5ri primarului, viceprimarului, dupd
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caz.
(3) Rdspunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regul6,

imediat sau, dac[ nu este posibil, la urmdtoarea gedin][ a consiliului local.
(a) Cel interpelat are obligaJia de a rdspunde in scris sau, dupl caz, oral pdnd cel mai

tdrzit la urmdtoarea gedin{i a consiliului local.

CAP" XI. INCOMPATIBILITATILE ALE,$ILOR LOCALI $I CONFLICTUL DE
INTERESE

Art.7 8. Regimul incompatibilitlfilor aplicabil alegilor locali
(1) Regimul incompatibilitAfllor aplicabil funcliei de primar gi viceprimar, este cel

prevdzut in cartea I titlul IV din Legea nr.l6ll20Q3, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
(2) Constatarea gi sanctionarea stdrii de incompatibilitate gi a conflictului de interese

pentru persoanele care ocup[ func]iile prevdzile la alin. (l) se fac in condi]iile Legii nr. 17612010,
cu modificdrile qi completdrile ulterioare, gi ale prezentului cod.

(3) Prin activitdf in domeniul didactic pe care primarul gi viceprimarul le pot desftgura,
in condiliile legislaliei speciale privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenlei in exercitarea
demnitdlilor publice 9i a funcliilor publice, se infeleg activit6tile prev6zute la art. 462 alin. (2) din
Codul Administrativ..

Art.79. Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru alegii locali
(1) Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile prevdzute de cartea I titlul IV din

Legea nr. 16112003, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, are obligatia s[ se ablin6 de la
emiterea sau participarca la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau
participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru
sine sau pentru:

a) sof, sofie sau rude ori afini pdnl la gradul al Il-lea inclusiv;
b) orice persoand ftzicd sau juridicd fald de care alesul local are calitatea de debitor al unei

"ofi':':1"retate Ia care deline calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la care
obline venituri;

d) o altl autoritate din care face parte;
. e) orice persoana- fizicd sau juridicd, alta decdt autoritatea din care face parte, care a fbcut o

platd cdtre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f) asocialie sau fundatie din care face parte.

(2) in exercitarea functiei, consilierul local aflat in una dintre situaliile prevdnfie la alin.
(1) are obligatia sd anunle la inceputul gedinlei consiliului local, interesul personal pe care il are la
adoptarea hotdrdrii respective, anun! care se consemneaz6 in mod obligatoriu in procesul-verbal al
gedinlei.

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

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau
prevederilor alin. (l) sunt lovite de nulitate absolutd
modificdrile qi completlrile ulterioare.

actele juridice incheiate cu incdlcarea
in condiliile Legii nr. 17612010, cl

(5) Fapta alegilor locali de a incdlca prevederile alin.
conflictul de interese constituie abatere disciplinard gi

indemnizaliei cu l}Yo pe o perioadd de maximum 6 luni.

Art.80. Declara{ia de interese gi declarafia de avere
Alegii locali au obligalia sd intocmeasc[, sd depund gi s[ actualrzeze declaratii de avere gi

declaratii de interese in conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010, cu modificdrile gi

(1) qi legislalia in materie privind
se sanclioneazd cu diminuarea



completdrile ulterioare.

Art.81. Sanc(iuni pentru nedepunerea declarafiei de avere gi a declaraJiei de interese
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declarafiei de

avere gi de interese prevdzute de lege atrage sancJiunile prevdzute de Legea nr. 17612010, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare.

CAP. XII. RASPUNDEREA ALE$ILOR LOCALI

Art.82. Tipurile de rlspundere a alegilor locali
Alegii locali rdspund, durpd caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele s[vArgite in

exercitarea atribuliilor ce le revin, in condiliile legii gi ale prezentului regulament.

Art.83. Rflspunderea consilierilor locali gi a consilierilor judefeni
(1) Consilierii locali rdspund in nume propriu, pentru activitatea desfEguratd in exercitarea

mandatului, precum gi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte gi pentru hotdrdrile
pe care le-au votat.

(2) In procesul-verbal al qedinJei consiliului local, se consemneazd rentltatul votului, iar,
la cererea consilierului local, se menlioneazd.irmod expres votul acesfuia.

Art.84. Sancfiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali
(1) Pentru incdlcarea de c[tre consilierii locali, a prevederilor Codului administrativ

aprobat prin OUG m. 5712019, a prevederilor prezentului regulament sau a prevederilor legale
referitoare la conflictul de interese, dupd caz, consiliul local poate aplica urmdtoarele sancliuni
disciplinare:

a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvdntului;
d) eliminarea din sala de gedinld;
e) excluderea temporar6 de la luor6rile consiliului gi ale comisiei de specialitate;
f) diminuarea indemniza[iei lunare cul}%o pentru maximum 6 luni;

' g) retragerea indemnizatiei lunare pentru una sau dou6 luni.
(2) Sancliunile prevdzute la alin. (1) lit. a) - d) se aplicl de cdtre pregedintele de gedin[6,

iar cele de la alin. (1) lit. e) - g) de c6tre consiliul local, prin hot5rAre.
(3) Sancliunile prev[zute la alin. (1) lit. a) - e) sunt aplicabile gi viceprimarului

(4) Pentru aplicarea sancliunilor prevdzute la alin. (1) lit. e), caztl se transmite comisiei de
specialitate care are in obiectul de activitate gi aspectele juridice, aceasta prezentdnd un raport
intocmit pebazacercetdrilor efectuate, inclusiv a explicaliilor furnizate de cel incatzd,.

Art.85. Avertismentul
La prima abatere, pregedintele de gedinJi atrage atenlia consilierului local, in culpd gi il

invitd sd respecte regulamentul.

Art.86. Chemarea la ordine
(1) Consilierii locali, care nesocotesc avertismentul gi invitalia pregedintelui de gedinld qi

continud s[ se abatd de la regulament, precum Ei cei care incalcd in mod grav, chiar pentru prima
datd, dispoziliile regulamentului sunt chemati la ordine.

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

gedinfi si igi retragd sau sd explice cuvdntul ori expresiile care au generat incidentul qi care ar
atr age aplic ar ea s ancliuni i.
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(4) DacA expresia intrebuinlatd a fost retrasd ori daci explicaliile date sunt apreciate de
pregedintele de gedin!6 ca satisftcdtoare, sancJiunea nu se mai aplic6.

Art.87. Retragerea cuvflntului gi eliminarea din sall
ln cazul in care, dupl chemareala ordine, un consilier local continud sd se abatd de la

regulament, pregedintele de gedinld ii va retrage cuv6ntul, acesta nemaiputdnd lua cuvdntul pe
perioada desldgurdrii qedinlei consiliului. in situalia in care un consilier persistd sd se abatd de la
regulament, pregedintele de gedinld il va elimina din sal6. Eliminarea din sald echivaleazd cu
absenla nemotivatd de la qedin!6.

Art.88. Excluderea tempdrar[ de la lucrlrile consiliului qi ale comisiei de specialitate
(1) in cazul unor abateri grave, s6vdrgite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de

grave, consiliul local, poate aplica sancliunea excluderii temporare a consilierului local, de la
lucrdrile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii este stabilit[ de comisia de specialitate care are in obiectul de
activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporard de la lucrdrile consiliului local qi ale comisiilor de specialitate
nu poate depdgi doud gedinle consecutive.

(4) Excluderea de la lucrdrile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate are drept
consecinld neacordarea indemnizaliei lunare.

(5) In caz de opunere, interzicerca participdrii la gedinfe se executd cu ajutorul
personalului care asigurE ordinea publicd locald.

Art.89. Aplicarea sancfiunilor
(1) SancJiunile prev6zute la art. 84 alin. (1) lit. e) qi f) din prezentsl regulament se aplicd

prin hotdrAre adoptatd de consiliul local, cu majoritatea absolut6.
(2) Pe perioada aplicdrii sancliunilor prevdzute \aafi..84 alin. (l) lit. e) 9i 0, din prezentul

regulament ,consilierii locali in cauzd.nu vor fi socotili la cvorumul pentru ;edint6.
(3) Pentru menlinerea ordinii in gedintele comisiilor de specialitate, pregedinlii acestora au

aceleagi drepturi ca gi pregedintele de gedinf6. Acegtia pot aplica sancJiunile prevdzute la art. 84
alin. (1) lit. a) - d).

(4) SancJiunile prevdzute la art.84 alin. (l) din prezentul regulament se pot aplica in mod
corespunzdtor Ei viceprimarului , pentru abaterile sdv6rgite in calitatea lor de consilier local.

Art.90. Sancfiuni aplicabile viceprimarului.
(l) Pentru abateri grave gi/sau repetate, s[vdrgite in exercitarea mandatului de

viceprimar, acestuia i se poat aplica urmdtoarele sancfiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaliei cu 5 - l0%timp de 1 - 3 luni;
d) eliberarea din funcfie.

(2) Sancfiunile prevdzute la alin. (1) lit. a) - c) se aplicd, prin hotdr6re a consiliului local,
la propunerea motivatd a primarului. Motivele care justificd propunerea de sanclionare sunt aduse
la cunogtinj[ consilierilor locali cu cel puJin 5 zile inaintea gedin]ei.

(3) In cazul sancliunilor prevdzute la alin. (1), hotdrArea se adoptd prin vot secret cu
majoritatea calificatd de doud treimi din num[rul consilierilor locali in func]ie, il,tpd caz.

(4) Prin exceplie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancliunii prevdnie la alin. (1) lit. d)
se face cu respectarea prevederilor art. 152 sau art. 188 din Codul administrativ, dttpd,caz.

(5) Impotriva sancliunilor previzute la alin. (1) lit. c) gi d) persoana in catzd se poate

adresa instanlei de contencios administrativ competente. Procedura prealabild nu este obligatorie.
(6) Aplicarea sancJiunii prevdzute la alin. (l) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului

de consilier local al viceprimarului.
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Art.91. Rlspunderea aferentl actelor administrative
(1) Primarul, pregedintele de gedinfa al consiliului local, dupd, caz, prin semnare, investegte

cu formuld de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate in exercitarca
atributiilor care ii revin potrivit legii"

(2) Aprecierea necesitdlii $i oportunitatea adoptdrii gi emiterii actelor administrative
aparfine exclusiv autoritAtrilor deliberative, respectiv executive. intocmirea rapoartelor sau a altor
docunrente de fundamentare prevdzute de lege, contrasemnarea sau avizarca pentru legalitate gi
semnarea documentelor de fundamentare angajeazd rdspunderea administrativ[, civild sau penal6,
dupd caz, a semnatarilor, in cazul incllcdrii legii, in raport cu atribuliile specifice.

(3) Actele autorit5tilor administrafiei publice locale angajeazd., in condiliile legii,
rdspunderea administrativ5, civild sau penald, dup[ caz, a func]ionarilor publici gi personalului
contractual din aparatul de specialitate al primarului, care, cu incdlcarea prevederilor legale,
fundamenteazd, din punct de vedere tehnic Ai al legalitdlii emiterea sau adoptarea lor sau
contrasemneazd ort ayrzeazd,, dupd caz, pentru legalitate aceste acte.

(a) ln cazul in care printr-un act administrativ al autoritdlilor administraliei publice locale
emis sau adoptat fdrd. a fi fundamentat, contrasemnat sau avtzat din punct de vedere tehnic sau al
legalit[lii s-au produs consecin]e v[t[mdtoare, este angajatd. rdspunderea juridicd a autoritAtii
executive sau autoritdlii deliberative, dupd caz,in condiliile legii gi ale prezentului cod.

(5) Funclionarii publici sau personalul contractual, dupd. caz, responsabili cu operaliunile
prevdzute la alin" (3) pot formula obiec(ii oi refuza efectuarea acestora in condiliile art. 490,
respectiv art. 553 din Codul administrativ.

(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplicd gi in cazul altor acte administrative sau asimilate
acestora in condiliile legii emise, respectiv adoptate de autoritdlile administratiei publice locale.

Art.92. Contravenfii qi sanc(iuni
(1) Constituie contravenfii, dacd nu sunt sdvdrgite in astfel de condilii incAt sd fie

considerate, potrivit legii penale, infractiuni :

a) nepunerea in aplicare, cu rea-credin{6, a hotdrArilor consiliului local de cdtre primar;
b) neprezentarea, in termenul prevdzut de legislalia care reglementeazd fnanlele publice locale,

a proiectului bugetului unita{ii administrativ-teritoriale de cdtre primar,
c) neprezentarea de cdtre alegii locali a rapoartelor prev[zute de lege, din culpa lor;
d) neluarea m6surilor necesare, stabilite de lege, de cdtre primar in calitatea acestora de

reprezentanfi ai statului in unitdfile administrativ-teritoriale ;

(2) Contravenliile prevdzute la alin. (l) se sancfioneazd cu amendd de la 1.0001ei la 5.000
lei.

(3) Constatarea contravenfiilor, instituirea mdsurilor de remediere, urm[rirea indeplinirii
mdsurilor de remediere gi aplicarea amenzilor se fac de cStre prefect, in calitatea sa de autoritate
publicS, reprezentant al Guvernului pe plan local, in condiliile legii.

(4) Dispoziliile prezentului articol se completeazd. in mod corespunzdtor cu prevederile
legislafiei privind regimul juridic al contraven(iilor.

intocmit,
Secretar general al u.a.t.,

Vldducd Cdtdlin
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