
                 ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL COCORA
       JUDETUL IALOMITA

 H O T Ă R Â R E
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

al Consiliului local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.7/19.07.2012

                            Consiliul local al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                            Având în vedere:
                           -prevederile art.30 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locala, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
                            -prevederile art.9 alin.(2) lit.,,d'' din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare;
                            - prevederile art.29, şi a  Cap.IV  din O.G.nr.35/2002/ pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare si functionare a consiliilor locale;
                            - prevederile art.IV din O.U.G.nr.179/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.340/2004 
privind instituía prefectului.
                            Examinând:
                            -adresa nr.12954/24.07.2012 emisă de Instituţia Prefectului-Judeţul Ialomiţa;
                            -raportul nr.2196/06.08.2012 al secretarului comunei;
                            -raportul de avizare nr.2319/20.08.2012 al comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului 
şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                            Propune spre aprobare Consiliului local al comunei Cocora
 

H O T A R A S T E :

                       Art.1.Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliul local al 
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
                       Art.2.(I)  Art.4 alin.(1) se modifică şi va avea următorul cuprins:,,Constituirea consiliului local se 
face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art.38 alin.(1) şi (1^1) 
din Legea nr.334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi 
completările ulterioare.Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către 
prefect.La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă 
procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.''
                               (II)   Art.29 se abrogă.
                               (III)  Art.30 se completează cu următorul alineat:,,Comisia de analiză şi verificare va prezenta 
consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate.Raportul 
va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau 
verificării.''
                               (IV)  Art.37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
                                               ,,(1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze 
prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
                                                 (2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă 
această situaţie preşedintelui de şedinţă  sau secretarului unităţii administrativ teritoriale.Lipsa nemotivată a 
consilierului local de la mai mult de 3 sedinţe ordinare consecutive ale consiliului atrage încetarea de drept a 
mandatului de consilier local.''
                              (V) Art.75 alin.(2) se modifică şi va avea următorul cuprins:,,Al doilea exemplar al declaraţiei de 
interese se transmite subprefectului  judeţului Ialomiţa care le va păstra întru-un dosar special denumit registru 
general de interese.
                              (VI) Art.78 alin.(2) se modifică şi va avea următorul cuprins:,,Secretarul unităţii administrativ-
teritoriale va transmite subprefectului judeţului Ialomiţa pâna la data de 31 martie a fiecărui an, un  exemplar al 
declaraţiilor actualizate.''



                      Art.3. Modificările aprobate prin prezenta hotărâre se vor opera în Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului local aprobat prin Hotărârea consiliului local nr.7/19.07.2012, urmând ca articolele din 
regulament să fie renumerotate, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
                      Art.3.Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţului Ialomiţa în vederea exercitării 
controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului delegat al comunei.

                                        PREŞEDINTE,
                                     DRAGOSIN  AUREL

                                                  

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ,
                                                                                                            p.Secretarul comunei,
                                                                                                              Stanciu Constantin

Nr.12
Adoptată la COCORA
Astăzi, 30.08.2012

                                                                                        ANEXĂ la  H.C.L. nr.12/30.08.2012

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL 
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI COCORA, JUDEŢUL IALOMIŢA

CAPITOLUL I - CONSTITUI  REA CONSILIULUI LOCAL  

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

• SECŢIUNEA I - PREŞEDINTELE DE Ş  EDINTA   
• SECŢ  IUNEA A II-A - CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR PE DOMENII DE   

SPECIALITATE 
• S  ECŢIUNEA A III-A - ALTE DISPOZIŢII   
•

CAPITOLUL III - FUNCŢ  IONAREA CONSILIULUI LOCAL   

• SECŢIUNEA I - DESFĂŞURAREA ŞEDINŢ  ELOR   
• SECŢ  IUNEA a II-a - ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI   
• SECŢ  IUNEA a III-a - PROCEDURA DE VOT   
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CAPITOLUL IV – ATRIBUŢ  IILE CONSILIULUI LOCAL  

CA  PITOLUL V - ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR  

CAPITOLUL VI - NORME PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

• SECŢIUNEA I - DREPTURILE ŞI OBLIGAŢ  IILE CONSILIERILOR LOCALI   
• SECŢIUNEA a II-a APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL
• SECŢ  IUNEA a III-a - SANCŢIUNI   
•

CAPITOLUL VII - DISPOZIŢ  II FINALE  

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei COCORA

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1.Prezentul Regulament are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii locali,a 
drepturilor si obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat,în conformitate cu Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală,modificată şi completată şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Art.2.(1) Prin aleşi locali se înţelege consilieri locali,primarul şi viceprimarul.

(2)Consiliul local,precum si primarul se aleg prin vot universal,egal,direct,secret si liber exprimat de către 
cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ –teritoriala in care urmează sa-si exercite mandatul,potrivit Legii 
nr.67/2004 pentru alegerea autoritarilor administraţiei publice locale.

(3) Viceprimarul este ales prin vot secret indirect potrivit prevederilor Legii nr.215/2001.

Art.3(1) Participarea aleşilor locali la activitatea autoritarilor administraţiei publice locale are caracter public si 
legitim,fiind in acord cu interesele generale ale colectivităţii in care isi exercita mandatul.

(2) In exercitarea mandatului,aleşii locali sunt in serviciul colectivităţii locale.

CAPITOLUL II - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art.4.(1) Constituirea consiliului local se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea 
prevederilor art.38 alin.(1) şi (1^1) din Legea nr.334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu 
modificările şi completările ulterioare.Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către 
prefect.La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de 
validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
        (2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se 
poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici  
la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în 
aceleaşi condiţii.
    (3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive 
temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 
3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se 
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alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale.
    (4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în 
cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi 
irevocabilă.
         (5) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a 
intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări 
în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.

Art. 5.-(1). Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai 
tineri.
             (2) Pentru validarea mandatelor, consiliul local alege prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a 
mandatului, o comisie de validare alcătuită din 5 consilieri.

Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un presedinte si un secretar, cu respectarea procedurii 
de vot prevazuta de lege.
    (3) Dupa alegerea comisiei de validare presedintele dispune o noua pauza, in timpul careia va fi examinata de catre comisie 
legalitatea alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor prezentate de presedintele de varsta, si vor fi elaborate propunerile de 
validare sau de invalidare a mandatelor. In acest scop se incheie un proces-verbal al carui model este prezentat in anexa nr. 1.
    (4) Daca primarul, al carui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si opteaza pentru functia de primar sau daca 
consilierii care detin functii incompatibile opteaza in scris pentru renuntarea la functia de consilier, va fi examinat, in vederea 
validarii, dosarul supleantului, respectiv supleantilor de pe aceeasi lista, in ordinea in care cei in cauza au fost inscrisi pe lista 
de candidati.
    (5) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca aceasta a constatat ca au fost 
incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de 
catre biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Invalidarea mandatului 
se va propune si in cazurile prevazute la alin. (2).
    (6) Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa.
    (7) In cazul in care, pana la data validarii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a carui lista a fost ales,  
la cererea scrisa a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmand a fi validat primul supleant pe lista.
    (8) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi 
la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
Art.6. (1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios 
administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
    (2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se 
mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.
Art. 7– (1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în fata consiliului local următorul jurământ în 
limba româna: «Jur sa respect Constituţia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinţa, tot ceea ce sta în puterile si 
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Cocora. Aşa sa-mi ajute Dumnezeu!»
 (2) Juramantul se depune dupa urmatoarea procedura: secretarul comunei va da citire juramantului, dupa care 
consilierii validati se vor prezenta, in ordine alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se afla un 
exemplar din Constitutie si Biblia. Consilierul va pune mana stanga atat pe Constitutie cat si, daca este cazul, pe 
Biblie, va pronunta cuvantul "jur", dupa care va semna juramantul de credinta, care va fi imprimat pe un formular 
special.
    (3) Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se 
inmaneaza consilierului.
    (4) Consilierii pot depune juramantul fara formula religioasa. In acest caz juramantul va fi imprimat pe formular 
fara aceasta formula.
    (5) Consilierii locali care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept.
    
Art. 8 - În cazul în care consilierul local declarat ales renunţa la mandat înainte de validare sau refuza sa depună 
jurământul, se supune validării mandatul primului supleant înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a 
alianţei electorale respective, daca până la validarea mandatului partidele si alianţele politice confirma în scris 
apartenenţa la partid. În cazul în care locurile ramase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar 
numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în 
termen de 90 de zile."

Art. 9 - Consiliul local se declara legal constituit daca majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul. 
Constituirea consiliului local se constata prin hotărâre, adoptata cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi.

CAPITOLUL III - ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL 



 

SECTIUNEA I - PRESEDINTELE DE SEDINTA 

Art.10-(1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu 
votul deschis al majorităţii consilierilor locali în funcţie, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de cel mult 3 luni, 
care va conduce şedinţele consiliului şi va semna hotărârile adoptate de acesta.
    (2) Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din 
numărul consilierilor locali, prin votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.

Art. 11 - Preşedintele de şedinţa exercita următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigura numărarea voturilor si anunţa rezultatul votării, cu 
precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abţinerilor;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat împotriva adoptării acestora, precum si 
procesul - verbal;
d) asigura menţinerea ordinii si respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
e) supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de soluţionare a consiliului;
f) aplica, daca este cazul, sancţiuni consilierilor locali sau propune consiliului local aplicarea unor asemenea 
sancţiuni.
Preşedintele de şedinţa îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări 
date de consiliul local.

SECTIUNEA a 2-a  

 Alegerea viceprimarului     

Art. 12 - Consiliul local al comunei Cocora alege, din rândul membrilor săi, viceprimarul. Alegerea se face prin vot 
secret. Pentru buna desfăşurare a alegerii viceprimarului se constituie o comisie de numărare a voturilor formata din 
trei membrii si, care sa reflecte configuraţia politica a consiliului local, care va asigura corecta numărare a voturilor 
exprimate. Propunerile privind componenta comisiei vor fi făcute in şedinţa consiliului local atunci când este nevoie 
de comisia de numărare. 

Art. 13 - Propunerile de candidaţi pentru funcţia de viceprimar se face de către oricare dintre consilieri sau de 
grupurile de consilieri.
După înregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul căreia se completează buletinele de vot.
Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata sau intr-o sala separata care sa asigure secretul votului, 
folosindu-se următoarea modalitate de votare:
- fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Din lista 
candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele candidaţilor pe care consilierul nu doreşte sa ii aleagă, 
rămânând nebarate numele consilierilor pe care doreşte sa ii aleagă votantul.
Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. In caz de balotaj se va proceda la 
un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se afla in aceasta situaţie. Va fi declarat ales 
candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

Art. 14 - Alegerea viceprimarului va fi consemnata intr-o hotărâre a consiliului local. 

Art. 15 – Viceprimarul este subordonat primarului si înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile 
sale.

Art. 16 – (1) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptata cu 
votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în 
funcţie. Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc o indemnizaţie lunara, ca unica forma de 
remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de viceprimar, si care reprezintă baza de calcul 
pentru stabilirea drepturilor si obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial. Viceprimarul nu 
beneficiază de sporul de vechime în munca si nici de alte sporuri prevăzute de lege. 

           (2)Durata mandatului constituie vechime în munca si în specialitatea studiilor absolvite.



           (3)- Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de 
indemnizaţia aferenta acestui statut.

(4)- Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul in care 
mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani,încetează de drept si mandatul 
viceprimarului,fara vreo alta formalitate.

SECTIUNEA  a 3-a

  CONSTITUIRE SI FUNCTIONAREA COMISIILOR PE DOMENII DE SPECIALITATE.

Art. 17(1) - Consiliul local al comunei Cocora, constituie din rândul membrilor săi, pe durata mandatului, trei 
comisii  de specialitate.

 (2)Domeniile de activitate ale comisiilor de specialitate,denumirea,precum si numărul de membrii sunt 
următoarele:

a) Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism,formata din 
5 membri;

b) Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca si protectie sociala, 
formata din 5 membri;

c) Comisia pentru invatamant,sănătate  si familie, activitati social-culturale, culte, protectia copilului, 
tineret si sport, formata din 5 membri.

 Art. 18 - Comisiile de specialitate lucrează ,valabil, in prezenta majorităţii membrilor si iau hotărâri cu votul 
majorităţii membrilor lor.
                       Comisia poate invita sa participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate  al 
primarului sau  de la unităţile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la şedinţele comisiei si 
consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.
Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale sa fie prezente 
si alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.
Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfăşoară cu uşile 
închise.

Art. 19 – (1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi in fiecare 
comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, in funcţie de ponderea acestora in cadrul consiliului.

    (2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, 
de către consiliul local, avându-se in vedere, de regula, opţiunea acestora, pregătirea lor profesionala si domeniul in 
care isi desfasoara activitatea.

    (3)Un consilier poate face parte din 2 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizatia de sedinta se va 
achita numai pentru activitatea desfasurata in comisia de baza.

Art. 20 - In prima lor şedinţa, convocata in termen de 10 zile de la şedinţa de constituire a consiliului local, 
comisiile îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, cate un preşedinte si cate un secretar.
Comisiile lucrează in şedinţe  urmărind totodată, prin grija preşedintelui sau, ca înaintea şedinţei consiliului, o zi sa 
fie consacrata exclusiv activităţii in comisie, atunci când ordinea de zi a şedinţei va cuprinde probleme sau proiecte 
de hotărâri asupra cărora li se solicita avizul.

Art. 21 - Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
b) se pronunţa asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri si asupra problemelor 
analizate, pe care le prezintă consiliului local;
d) întocmesc rapoarte asupra proiectelor de hotărâri si asupra problemelor 
analizate, pe care le prezintă consiliului local
e) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin prezentul regulament sau însărcinări date 
prin hotărâri ale consiliului local, daca acestea au legătura cu activitatea lor.



f) Preşedintele comisiei sau alt membru delegat de către acesta, asigura reprezentarea acesteia in raporturile sale cu 
consiliul si cu celelalte comisii.

Art. 22 - Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisie;
d) propune ca la lucrările acesteia sa participe si alte persoane din afara ei, daca apreciază ca este necesar;
e) participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanta pentru comisia pe care o 
conduce;
f) susţine in şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunţa rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.
Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de 
prezentul regulament sau stabilite de consiliul local.

Art. 23 - SECRETARUL COMISIEI  INDEPLINESTE URMATOARELE ATRIBUTII PRINCIPALE:
a) efectuează apelul nominal si tine evidenta participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) număra voturile si îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri si 
asupra rezultatului votării;
c) asigura redactarea avizelor, raporturilor, proceselor-verbale etc..
Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de prezentul regulament sau însărcinări stabilite de 
comisie sau de către preşedinte.

Art. 24 - Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin trei zile înainte.
Ordinea de zi a comisiei se aproba de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate 
cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.
In caz de absenta la şedinţa comisiei consilierului in cauza nu i se acorda indemnizaţie de şedinţa. Daca absentele 
continua, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate stabili sancţiuni sau poate propune consiliului aplicarea unor 
sancţiuni, inclusiv înlocuirea lui din comisie.

Art. 25 - Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele  va 
face in cadrul şedinţei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de 
iniţiator. Secretarul comisiei va redacta avizul si raportul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor 
formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.
Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atât amendamentele si propunerile 
acceptate, cat si cele respinse.
Avizul astfel întocmit va fi prezentat secretarului comunei, care se va îngriji de multiplicarea si difuzarea acestuia 
către consilieri.

Art. 26 - Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situaţii hotărâte prin vot de membrii acesteia, se poate 
recurge si la vot secret.

Art. 27 - Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. După 
încheierea şedinţei, procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele si secretarul acesteia. 
Preşedintele comisiei poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor sa fie consultate de alte persoane 
interesate care nu au participat la şedinţa, cu excepţia proceselor-verbale întocmite in şedinţele ale căror lucrări s-au 
desfăşurat cu uşile închise.

Art. 28 – Daca in urma dezbaterilor in şedinţa consiliului local intervin modificări importante pentru conţinutul 
proiectului de hotărâre, preşedintele şedinţei poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare către comisia 
sau compartimentul de specialitate al serviciilor administraţiei publice locale care a întocmit avizul, respectiv 
raportul.

Art. 29 - Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare la propunerea 
consilierilor sau a primarului.



                Componenta nominala a acestor comisii, obiectivele si tematica activităţii acestora, perioada in care vor 
lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
                Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul 
întocmit în urma analizelorşi verificărilor efectuate.Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de 
îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

Art. 30 - Operaţiunile desfăşurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul si 
denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de 
consilieri sau consilieri independenţi, precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotărâre. Membrii 
comisiei acţionează in limitele stabilite prin hotărâre.

SECTIUNEA A III-A - ALTE DISPOZITII.

Art. 31 - După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către preşedintele de şedinţa se trece la ceremonia de 
depunere a jurământului de către primar. Primarul va depune jurământul prevăzut la art. 5, folosindu-se procedura 
stabilita in acelaşi text.

Art. 32 - După depunerea jurământului primarul intra in exerciţiul de drept al mandatului.
Pe timpul desfăşurării lucrărilor consiliului, primarul va ocupa in sala de şedinţe un loc distinct, separat de cel al 
preşedintelui de şedinţa.
Daca la lucrările consiliului participa si prefectul sau reprezentantul sau, aceştia vor ocupa, de asemenea, un loc 
distinct, separat de cel al preşedintelui de şedinţa.

Art. 33 - Primarul participa la şedinţele consiliului si are dreptul sa îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor 
problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, in mod obligatoriu, in 
procesul - verbal de şedinţa.

Art. 34 - Secretarul comunei participa in mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului ii revin următoarele 
atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:
a) asigura îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi 
din numărul consilierilor in funcţie;
b) asigura efectuarea lucrărilor de secretariat;
c) efectuează apelul nominal si tine evidenta participării la şedinţe a consilierilor;
d) număra voturile si consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţa;
e) informează pe preşedintele de şedinţa cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a 
consiliului local;
f) asigura întocmirea  procesului-verbal, pune la dispoziţia consilierilor, înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal al 
şedinţei anterioare, asupra conţinutului căruia solicita acordul consiliului;
g) asigura întocmirea dosarelor de şedinţa, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
h) urmăreşte ca la deliberarea si adoptarea unor hotărâri ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se 
încadrează in dispoziţiile art. 46 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.modificat si completata 
prin Legea 286/2006. Îl informează pe preşedintele de şedinţa cu privire la asemenea situaţii si face cunoscute 
sancţiunile prevăzute de lege in asemenea cazuri;
i) prezintă in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor 
masuri supuse deliberării consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotărârile pe care le considera 
ilegale;
j) contrasemnează, in condiţiile legii si ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le considera 
legale;
k) acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea 
proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligaţii revin si 
aparatului propriu al consiliului local.
Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului 
sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfăşurare a şedinţelor consiliului.

 

CAPITOLUL IV - FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL.



 

SECTIUNEA I - DESFASURAREA SEDINTELOR.

Art. 35 - Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de 
specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se afla sub autoritatea 
consiliului local, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor si altor probleme care se 
supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisa in cuprinsul invitaţiei de şedinţa transmise consilierilor si se 
aduce la cunoştinţa locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
Ordinea de zi a şedinţelor se aproba de consiliul local, la propunerea celui care a cerut întrunirea consiliului. 
Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa 
următoare, si numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe 
proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau daca acesta nu sunt însoţite de raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de 
zile de la înregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului. Daca rapoartele 
prevăzute mai sus nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, acestea se considera 
implicit favorabile. În cazul neaprobării ordinii de zi nu se acorda indemnizaţia cuvenita consilierilor locali pentru 
şedinţa respectiva."
Art. 36 –(1)  Consilierii sunt obligaţi sa fie prezenţi la lucrările consiliului si sa îşi înregistreze prezenta in evidenta 
ţinuta de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.
               (2)  Consilierul care nu poate lua parte la sedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie 
preşedintelui de şedinţă sau secretarului unităţii administrativ-teritoriale.Lipsa nemotivată a consilierului local de la 
mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului atrage  încetarea  de drept a mandatului de consilier local.

Art. 37 - Dezbaterea problemelor se face in ordinea stricta in care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobata. 
Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrisa pe ordinea de zi, pe 
care o face iniţiatorul. Apoi, se da cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, sefului 
compartimentului care a întocmit raportul, după care se trece la dezbateri. 

Art. 38 - Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea înscrierii la cuvânt, cu încuviinţarea preşedintelui şedinţei. 
Preşedintele şedinţei are dreptul sa limiteze durata luărilor de cuvânt, in funcţie de obiectul dezbaterii. In acest scop 
el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum si timpul total de 
dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvântul sau sa se refere exclusiv la problema care formează 
obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţa va urmări ca prezenta la dezbateri sa se facă din partea tuturor grupurilor 
de consilieri. In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, in funcţie de 
mărimea acestuia.

Art. 39 - Primarului, viceprimarului, secretarului comunei si şefilor serviciilor de specialitate ale administraţiei 
publice locale, prezenţi la şedinţa, li se poate da cuvântul in orice faza a dezbaterii si ori de cate ori sunt solicitaţi.

Art. 40 - Preşedintele de şedinţa va permite oricând unui consilier sa răspundă intr-o problema de ordin personal sau 
atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor, precum si in cazul in care se cere cuvântul in probleme privitoare 
la regulament.

Art. 41 - Preşedintele şedinţei sau preşedintele oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei 
probleme puse in discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aproba cu votul a cel puţin jumătate 
plus unul din numărul consilierilor prezenţi. 

Art. 42 - Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii, de către consilierii prezenţi la şedinţa, precum si dialogul 
dintre vorbitori si alte persoane din sala.

Art. 43 - In cazul in care desfăşurarea şedinţei este perturbata, preşedintele poate întrerupe şedinţa. El poate aplica 
sancţiuni sau poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare. De asemenea, el poate dispune 
eliminarea din sala a persoanelor, altele decât consilierii, care împiedica in orice mod desfăşurarea normala a 
şedinţei de consiliu.

Art. 44 - Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putând formula 
amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului in ordinea formulării 



lor. Daca s-a adoptat textul iniţiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se 
mai supune votului.

SECTIUNEA a II-a - ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTARARI 

Art. 45(1) - Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetăţeni si vor fi 
insotite de o expunere de motive. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului 
unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
    (2) Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt 
însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat 
în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu 
excepţia sedintelor extraordinare si convocate de indata.
    (3) Dacă rapoartele prevăzute la alin. (1) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, 
acestea se consideră implicit favorabile.

 Art. 46 - Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului si a iniţiatorului. 
Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţa consilierilor de îndată, cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise 
spre avizare si cu invitaţia de a formula si depune amendamente. Aceste operaţiuni se realizează prin grija 
secretarului comunei.

Art. 47 - Proiectele de hotărâri si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate 
ale consiliului, precum si compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al consiliului, in vederea întocmirii 
raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiza se face de către 
primar împreuna cu secretarul comunei.
Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avându-se 
grija ca raportul sa poată fi trimis si comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului si 
raportului.
Iniţiatorul proiectului  poate retrage sau poate renunţa, in orice moment, la susţinerea lui.

Art. 48 - După examinarea proiectului sau propunerilor, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un aviz  si 
raport cu privire la adoptarea sau după caz, respingerea proiectului sau propunerilor examinate. Daca se propune 
adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
Avizul se transmite secretarului comunei, care va lua masurile corespunzătoare pentru difuzarea lui către primar si 
către consilieri, cel mai târziu o data cu invitaţia pentru şedinţa.

Art. 49 - Proiectele de hotărâri si propunerile, avizate si însoţite de rapoartele serviciilor de specialitate, se înscriu 
pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima şedinţa ordinara a acestuia.

Art. 50 - Iniţiatorul proiectului are dreptul sa ia cuvântul înainte de închiderea dezbaterii generale, daca este cazul.

SECTIUNEA a III-a - PROCEDURA DE VOT 

Art. 51 - Votul consilierului este individual si poate fi deschis sau secret.
Votul deschis se exprima public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
Consiliul hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţa, ce modalitate de vot se va folosi, afara de cazul in care 
prin lege sau regulament se stabileşte o anumita procedura de vot.

Art. 52 - Votarea prin apel nominal se face in modul următor: preşedintele explica obiectul votării si sensul 
cuvintelor "pentru" si "contra". Secretarul comunei va da citire numelui si prenumelui fiecărui consilier, in ordine 
alfabetica, fiecare consilier răspunde "pentru" sau "contra".
După terminarea apelului votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

Art. 53 - Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fără echivoc si fără putinţa de interpretări diferite. Pentru 
exprimarea opţiunii se vor folosi, de regula, cuvintele "da" sau "nu".
Buletinele de vot se introduc intr-o urna, iar la numărarea voturilor nu se iau in calcul acele buletine de vot pe care 



nu a fost exprimata opţiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte menţionate la alineatul 
precedent.

Art. 54 (1)- Hotărârile si alte propuneri se adopta cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor 
prezenţi, in afara daca prin lege sau regulament se dispune altfel.
Pentru adoptarea hotărârilor este necesara prezenta a cel puţin jumătate plus unu din numărul consilierilor.
Daca in sala de şedinţe nu sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul consilierilor, preşedintele amâna votarea 
pana la întrunirea acestui număr .
             (2) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin soţ, 
şotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor 
consiliului local.
             (3) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se 
constata de către instanta de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoana interesată.

Art. 55 - Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in care au votat, 
secretarul fiind obligat sa se conformeze.

Art. 56 - Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in discuţia acestuia in cursul 
aceleiaşi şedinţe.

CAPITOLUL V – ATRIBUTIILE CONSILIULUI LOCAL

Art. 57 - Consiliul local are iniţiativa si hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia 
celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii: 
a) atribuţii privind organizarea si funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor si serviciilor 
publice de interes local si ale societăţilor comerciale si regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern si extern. 
 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.  lit. a), consiliul local: 
a) aproba statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si funcţionare a 
consiliului local;
b) aproba, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea si statul de funcţii ale aparatului de 
specialitate al primarului, ale instituţiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de 
funcţii ale regiilor autonome de interes local;
c) exercita, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligaţiile corespunzătoare participaţiilor 
deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii. 
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 
a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si 
contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea împrumuturilor, precum si contractarea de 
datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile 
legii;
c) stabileşte si aproba impozitele si taxele locale, în condiţiile legii;
d) aproba, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, 
în condiţiile legii;
e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
f) asigura realizarea lucrărilor si ia masurile necesare implementării si conformării cu prevederile angajamentelor 
asumate în procesul de integrare europeana în domeniul protecţiei mediului si gospodăririi apelor pentru serviciile 
furnizate cetăţenilor. 
 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: 
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, oraşului 
sau municipiului, după caz, precum si a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a comunei, oraşului sau 
municipiului, după caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aproba, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localităţilor;



d) atribuie sau schimba, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe si de obiective de interes public local. 
 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: 
a) asigura, potrivit competentelor sale si în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 
interes local privind: 
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor 
vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie sociala;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publica;
8. situaţiile de urgenta;
9. protecţia si refacerea mediului înconjurător;
10. conservarea, restaurarea si punerea în valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, grădinilor 
publice si rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbana;
12. evidenta persoanelor;
13. podurile si drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, 
iluminat public si transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitara;
17. locuinţele sociale si celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în 
administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-
teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege; 
b) hotărăşte acordarea unor sporuri si altor facilitaţi, potrivit legii, personalului sanitar si didactic;
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări si rapoarte de la primar, viceprimar si de la şefii organismelor prestatoare de servicii 
publice si de utilitate publica de interes local;
e) aproba construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale si a utilităţilor locative 
aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
f) poate solicita informări si rapoarte specifice de la primar si de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice 
si de utilitate publica de interes local. 
 În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: 
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea 
finanţării si realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din 
alte tari;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din tara sau din 
străinătate, precum si aderarea la asociaţii naţionale si internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în 
vederea promovării unor interese comune. 
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de 
onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si 
condiţiile retragerii titlului conferit.
(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege."

CAPITOLUL VI - INTREBARI, INTERPELARI, PETITII SI INFORMAREA CONSILIERILOR.

Art. 58 - Fiecare consilier poate adresa întrebări primarului, viceprimarului, secretarului comunei, precum si şefilor 
compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local, conducătorilor regiilor autonome si societarilor 
comerciale de interes local subordonate consiliului local.
Prin întrebare se solicita informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
Cei întrebaţi vor răspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la următoarea şedinţa a consiliului.
Daca răspunsul la o întrebare da naştere unei replici a celui care a adresat întrebarea, pentru a declara daca răspunsul 



primit corespunde întrebării, timpul pentru replica este de 10 minute.
La prezentarea întrebării, consilierul va preciza daca doreşte sa primească răspunsul, in scris sau oral, in şedinţa 
publica.
In cazul in care se solicita un răspuns scris, cel chestionat va declara, la prima şedinţa ca a dat răspunsul sau scris, 
fără a face alte precizări.
Nici un consilier nu poate adresa mai mult de doua întrebări in aceeaşi şedinţa.

Art. 59 - Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicaţii in legătura cu un fapt cunoscut. Cel 
interpelat are obligaţia de a răspunde in scris, pana la următoarea şedinţa a consiliului, sau oral, la proxima şedinţa, 
potrivit solicitării autorului interpelării. Interpelările se transmit preşedintelui de şedinţa si se vor citi de către 
secretarul comunei in şedinţa, după ce in prealabil s-au înscris, in ordinea prezentării, intr-un registru special si au 
fost trecute in ordinea de zi.
In şedinţa consacrata pentru dezvoltarea interpelării se da cuvântul interpelatorului si apoi reprezentantului 
organului interpelat. 
Acesta din urma poate, după dezvoltarea interpelării, sa răspundă imediat sau in termen de cel mult 30 zile.

Art. 60 - Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar secretarul comunei este obligate sa 
i le furnizeze in termen de 10 zile.
Informaţiile se pot cere si comunica in scris sau oral. 

Art. 61 - Orice cetăţean are dreptul de a se adresa cu petiţii consiliului local.
Petiţiile vor fi prezentate in scris si semnate, precizându-se domiciliul petiţionarului sau al unuia dintre petiţionari.
Petiţiile se înscriu intr-un registru, primesc un număr, consemnându-se elementele principale, cu privire la petent si 
obiectul cererii.
Petiţiile sunt analizate si soluţionate potrivit reglementarilor in vigoare. 
Petiţionarului i se aduce la cunoştinţa soluţia adoptata in termenul prevăzut de lege.
Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor primite.

 CAPITOLUL VII- NORME PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER.

 SECTIUNEA I - DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSILIERILOR LOCALI.

Art. 62 - După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in funcţie li se eliberează o legitimaţie, 
semnata de primar, precum si un semn distinctiv al calităţii lor, pe care au dreptul sa-l poarte pe întreaga durata a 
mandatului.

Art. 63 - Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.
Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, in următoarele 
cazuri:
 a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor 
prevăzute de lege;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătoreasca rămasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
g) punerea sub interdicţie judecătoreasca;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei lista a fost 
ales; 
j) deces.

Cazul prevăzut la  lit. i) se aplica si viceprimarului. Încetarea de drept a mandatului de consilier se constata de către 
consiliul local prin hotărâre, la propunerea primarului ori a oricărui consilier.

Consilierii locali  pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţa, care ia act de aceasta. Preşedintele 
propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant. Încetarea 
mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni 
numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauza a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat 



potrivit legii. Prevederile de la lit. c) nu se aplica în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din 
care face parte, cu exercitarea unei misiuni în tara sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate 
exercitarea mandatului se suspenda. Prevederile de la  lit. f)- h) devin aplicabile numai după rămânerea definitiva si 
irevocabila a hotărârii judecătoreşti.

Art. 64 - În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local 
adopta în prima şedinţa ordinara, la propunerea primarului o hotărâre prin care se ia act de situaţia apăruta si se 
declara vacant locul consilierului în cauza. Hotărârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat constatator semnat 
de primar si de secretarul comunei. Referatul va fi însoţit de actele justificative.

Art. 65 - In asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aleşii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publica si 
sunt ocrotiţi de lege si au următoarele drepturi:

    - aleşii locali au dreptul la iniţiative in promovarea actelor administrative, individual sau in grup;
-   aleşii locali au dreptul de a avea acces la orice informaţie de interes public;
-         pentru participarea la lucrările consiliului local si ale comisiilor de specialitate, consilierii au 
dreptul la o indemnizaţie de şedinţa, in cuantumul si condiţiile stabilite de lege. Indemnizaţia de şedinţa 
pentru membrii consiliului  care participa la şedinţele ordinare ale consiliului  si ale comisiilor de 
specialitate va fi in cuantum de 5% din indemnizaţia lunara a primarului.Numarul maxim de şedinţe 
pentru care se poate acorda indemnizaţia este de o şedinţa ordinara de consiliu si o şedinţe  de comisie de 
specialitate pe luna. Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut in exercitarea 
mandatului, in condiţiile legii ;
-         Consilierii au dreptul de a se constitui in grupuri, in funcţie de partidele sau alianţele politice pe 
ale căror liste au fost aleşi, de asemenea si consilierii independenţi, daca sunt in număr de cel puţin 3. 
Grupurile de consilieri vor fi conduse de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor 
grupului ;
-         Aleşii locali au garantat dreptul de asociere ;

Art. 66 -  Aleşii locali, in calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale sunt obligaţi :

     - de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale 
din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu buna-credinţa si fidelitate fata de tara si de colectivitatea 
care i-a ales;
-         sa respecte constituţia si legile tarii, precum si regulamentul de funcţionare a  consiliului, sa se 
supună regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu folosească in cuvântul lor sau in relaţiile cu cetăţenii 
expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase;
-         sa menţioneze expres situaţiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale. In 
cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la 
vot a consilierului;
-         sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru 
altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje, sunt obligaţi la probitate si discreţie profesionala;
-         sa prezinte, la prima şedinţa ordinara de consiliu, un raport privind activitatea desfăşurata in cadrul 
unor misiuni oficiale; raportul se depune in termen de 30 de zile de la data încheierii misiunii;
-         de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele si actele administrative ce interesează 
colectivitatea locala;
-         in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel puţin o data pe trimestru, întâlniri cu 
cetăţenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la 
întâlnirea cu cetăţenii;
-         sa participe la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte; comisiile de 
specialitate si consilierii sunt obligaţi sa prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut 
public prin grija secretarului comunei.

- Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac 
parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare. Nu se considera absent consilierul care 
nu participa la lucrări întrucât se afla în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum si în alte cazuri 
stabilite prin regulamentul de funcţionare a consiliului.

 - Aleşii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate în exercitarea unei activităţi 
private. 



Art. 67 - In exercitarea mandatului, aleşii locali sunt in serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege. Libertatea de 
opinie si de acţiune in exercitarea mandatului alesului local este garantata. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere 
juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.
             Reţinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala ori contravenţionala a aleşilor locali, precum si faptele 
săvârşite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunoştinţa atât autorităţii administraţiei publice din care fac 
parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus masurile respective.
             Pe întreaga durata a mandatului, aleşii locali se considera in exerciţiul autorităţii publice si se bucura de 
protecţia prevăzuta de legea penala.
             De aceeaşi protecţie juridica beneficiază si membrii familiei - şot, şotie si copii - in cazul in care agresiunea 
împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legătura cu exercitarea 
mandatului sau.
             Aleşii locali răspund, in condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite in 
exercitarea atribuţiilor ce le revin.
            Consilierii răspund in nume propriu, pentru activitatea desfăşurata in exercitarea mandatului, precum si 
solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotărârile pe care le-au votat.
            In procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va 
menţiona in mod expres votul acestuia.

SECTIUNEA a II-a APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

Art. 68(1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum si pentru soluţionarea altor aspecte din 
activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanenta, pe care va fi încadrata, prin hotărâre, persoana care 
are studii superioare, de regula juridice sau administrative.
    (2) Funcţiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, 
iar selecţionarea acestor persoane se face pe baza de concurs sau examen organizat in condiţiile legii. Comisia de 
concurs se stabileşte de consiliul local.
    (3) Apărarea intereselor consiliului local in fata instanţelor de judecata se face de persoanele angajate, potrivit art. 
(1), daca acestea au pregătirea profesionala corespunzătoare, sau de un aparator ales, in măsura in care asistenta 
juridica nu poate fi asigurata altfel. Cheltuielile se suporta din bugetul local.
    (4) In situatiile prevazute la alin. (3) imputernicirea se semneaza de presedintele de sedinta.
    (5) Persoanele incadrate pe posturile create potrivit art. (1) isi desfasoara activitatea sub coordonarea secretarului 
unitatii administrativ-teritoriale si colaboreaza cu acesta la pregatirea sedintelor consiliului local, asigurarea 
documentarii si informarii consilierilor, intocmirea si difuzarea catre acestia a dosarelor de sedinta si a oricaror alte 
materiale.

SECTIUNEA a III-a – SANCTIUNI.

Art. 69 - Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare, 
ale Legii nr. 393/2004 modificata si completata de Legea nr.249/2006 privind Statutul Aleşilor Locali si ale 
regulamentului de organizare si funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
    a) avertismentul;
    b) chemarea la ordine;
    c) retragerea cuvântului;
    d) eliminarea din sala de şedinţa;
    e) excluderea temporara de la lucrările consiliului si ale comisiei de specialitate;
    f) retragerea indemnizaţiei de şedinţa, pentru 2 şedinţe.
            Sancţiunile prevăzute la lit. a)- d) se aplica de către preşedintele de şedinţa, iar cele de la lit. e) si f) de către 
consiliu, prin hotărâre.
            Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in 
obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, 
inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel in cauza.

Art. 70- La prima abatere, preşedintele de şedinţa atrage atenţia consilierului in culpa si îl invita sa respecte 
regulamentul.

Art. 71 - Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitaţia preşedintelui si continua sa se abată de la regulament, 
precum si cei care încalcă in mod grav, chiar pentru prima data, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine. 
Chemarea la ordine se înscrie in procesul-verbal de şedinţa.
            Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte sa îşi retragă sau sa explice 



cuvântul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sancţiunii. Daca expresia întrebuinţata a 
fost retrasa ori daca explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplica.
            In cazul in care după chemarea la ordine un consilier continua sa se abată de la regulament, preşedintele ii va 
retrage cuvântul, iar daca persista, îl va elimina din sala. Eliminarea din sala echivalează cu absenta nemotivata de la 
şedinţa.

Art. 72 - In cazul unor abateri grave, săvârşite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate 
aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului si ale comisiilor de specialitate.
             Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice, 
in cel mult 10 zile de la sesizare.
            Excluderea temporara de la lucrările consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi doua şedinţe 
consecutive.
            Excluderea de la lucrările consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinţa neacordarea 
indemnizaţiei de şedinţa pe perioada respectiva.
            In caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se executa cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie 
preşedintelui.
            Sancţiunile prevăzute la art. 67 lit. e) si f) se aplica prin hotărâre adoptata de consiliu cu votul a cel puţin 
doua treimi din numărul consilierilor in funcţie.
            Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii in cauza sunt scoşi din cvorumul de lucru.
Pentru abateri grave si repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar persoanei în cauza i se poate 
aplica următoarele sancţiuni: 
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaţiei cu 5 - 10% pe timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din funcţie. 
 Sancţiunile prevăzute la lit. a) si b) se aplica, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivata a primarului. 
Motivele care justifica propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţa consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea 
şedinţei. În cazul sancţiunilor prevăzute la  lit. a) si b), hotărârea se adopta cu votul deschis al majorităţii 
consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c) si d), cu votul secret a cel puţin doua treimi din 
numărul consilierilor în funcţie. Aplicarea sancţiunilor prevăzute la    lit. c) si d) poate fi făcuta numai daca se face 
dovada ca viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale unităţii 
administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva. La eliberarea din funcţie 
se aplica în mod corespunzător prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 73 - Pentru menţinerea ordinii in şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca 
si preşedintele de şedinţa. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 68 lit. a) d).”

CAPITOLUL VIII - DISPOZITII FINALE.

Art. 74 - Aleşii locali sunt obligaţi sa îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, 
depusa in dublu exemplar la secretarul comunei. Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează 
de către secretar intr-un dosar special, denumit registru de interese.  
               Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la subprefectul judeţului, care le va păstra intr-un 
dosar special, denumit registru general de interese.
               Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoana, in condiţiile prevăzute 
de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public..

Art. 75 - Aleşii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie 
a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) şot, şotie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comerciala la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;
d) o alta autoritate din care fac parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plata către aceştia sau a 
efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. 



Art. 76 - In declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica:
    a) funcţiile deţinute in cadrul societarilor comerciale, autorităţilor si instituţiilor publice, asociaţiilor si fundaţiilor;
    b) veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborării respective;
    c) participarea la capitalul societarilor comerciale, daca aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii;
    d) participarea la capitalul societarilor comerciale, daca aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii, dar 
depăşeşte valoarea de 10.000 lei;
    e) asociaţiile si fundaţiile ai căror membri sunt;
    f) bunurile imobile deţinute in proprietate sau in concesiune;
    g) funcţiile deţinute in cadrul societarilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către şot/şotie;
    h) bunurile imobile deţinute in proprietate sau in concesiune de către şot/şotie si copii minori;
    i) lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei 
publice locale fac parte;
    j) cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau 
decurgând din funcţia deţinuta in cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primita de 
aleşii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi;
    k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, in cazul primarului, viceprimarului si consilierilor 
locali.
         Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotărâri daca au un interes personal in 
problema supusa dezbaterii.

Art. 77 - Aleşii locali au obligaţia sa reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, 
dar nu mai târziu de 1 februarie, daca au intervenit modificări semnificative fata de declaraţia anterioara.
            Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va transmite subprefectului judeţului, până la data de 1 martie a 
fiecărui an, un exemplar al declaraţiilor reactualizate.

Art. 78 - Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 75 alin. ultim sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor 
art. 47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 79  -  Declaraţia privind interesele personale se depune de către consilierii locali in termen de 15 zile de la data 
declarării consiliului ca legal constituit. Nerespectarea acestui termen atrage suspendarea de drept a mandatului, 
pana la depunerea declaraţiei.
            Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.
            Suspendarea sau încetarea mandatului se constata prin hotărâre a consiliului local.
            Cadourile si orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 75 lit. j) sunt supuse confiscării.
            Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie 
infracţiunea de fals in declaraţii si se pedepseşte potrivit codului penal.”

Art. 80 - Dispoziţiile prezentului regulament pot fi modificate potrivit procedurii de elaborare si adoptare a 
hotărârilor prevăzute in Legea privind administraţia publica locala nr. 215/2001 cu modificările si completările 
ulterioare.
Adoptarea si modificarea regulamentului se face cu votul  a 2/3 di numarul consilierilor in functie.

Art. 81 - Consiliul local al comunei Cocora nu va admite raporturi de subordonare pe verticala, cunoscute fiind 
principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice locale si consultării cetăţenilor in probleme locale 
de interes deosebit, consfinţite de prevederile Legii nr. 215/2001, republicata,modificata si completata ulterior.

Art. 82- Prezentul regulament rămâne in vigoare si după dizolvarea consiliului local al comunei Cocora, in actuala 
compunere, sub rezerva modificării lui de către viitorul consiliu local ce va fi ales si abroga pe cel aprobat prin 
hotărârea Consiliului  local nr.10/10.07.2008.

Art. 83 - Regulamentul de funcţionare al consiliului local al comunei Cocora, prin secretariatul comisiilor 
consiliului local va fi comunicat fiecărui consilier si tuturor factorilor interesaţi.
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