
REGULAMENT
de organizare qi functrionare al Consiliului Local al Comunei Tormac

in conformitate cu prevederile Constituliei Romdniei qi ale Legii nr.21Sl20O1, administralia
publica in unitdlile administrativ teritoriale se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, descentraiizarii,
eligibilitalii autoritalilor administraliei publice locale, legalitalii gi consult6rii cetalenilor in solulionarea
problemelor locale de interes deosebit.

Autonomia locald este numai administrativd 9i financia16 9i reprezint6 dreptul qi capacitatea
efectiva a autoritalilor administraliei publice locale de a soluliona qi gestiona in numele gi ?n interesul
colectivitdtrilor locale pe care le reprezinta treburile publice, pe bazali in limitele prevazute de lege.

Comuna Tormac, ca unitate administrativ-teritorialE, este persoana juridica de drept pr6lic, 
",capacitate juridica deplina, care poseda un patrimoniu gi are initriativa in tot ceea ce priveqte administrarea

intereselor publice locale, exercitdndu-gi, in condiliile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat prin lege.
Consiliul Local al Comunei Tormac este autoritatea deliberativa a administraliei publice, care

funqioneaza autonom, asigura realizarea autonomiei locale 9i rezolvarea treburilor publice din comuna, in
condiliile prevazute de lege.

In scopul respectarii legalitalii 9i asigurdrii condiliilor optime pentru desfdqurarea activitdlii se adopta
urmatoarele norme, care constituie Regulamentul de organizare gifunclionare aj Consiliului Local al
ComuneiTormac.

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TORMAC
Secliunea 1 Dispozilii generale
Art.1. (1). Prezentul regulament are ca obiect stabilirea condiliilor de exercitare a mandatului

de catre consilieril locali, a drepturilor qi obligaliilor ce le revin inbaza mandatului incredinlat.
(2) Consilierii locali din cadrul Gonsiliului Local al ComuneiTormac se aleg prin voi

universal, egal, direct, secret 9i liber exprimat de catre cetalenii cu drept de vot din comuna Tormai,'potrivit
Legii nr. 11512015 pentru alegerea autoritalilor administraliei publice locale,

Arl-2. (1) Participarea consilierilor locali la activitatea autoritalilor administraliei publice ale
comunei Tormac are caracter public ai legitim, fiind in acord cu interesele generale aie colectivit6tii in care
iqi exercitd mandatul.

(2) in exercitarea mandatului, consilierii locali se afla in serviciul colectivitalii locale.
Art.3. in asigurarea liberului exerciliu al mandatului lor, consilierii locali indeplinesc o funclie

de autoritate publica qi sunt ocrotili de lege.
Art.4. (1) Numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabilegte conform prevederilor Legii

administraliei publice locale nr. 21512001, cu modificarile qi completdrile ulterioare.
(2) consiliul Local al comunei rormac este compus din 1i consilieri.

Art.5. Atribulille Consiliului Local sunt prevzute in Legea administraliei publice locale
nr.21512001, cu modificarile qi completlrile ulterioare.

, 
Secliunea a 2-a

Procedura de constituire a Gonsiliului Local al comunei rormac
Art.6. (1) Potrivit legii, in termen de 20 de zile de la data desfa$urarii ategeritor va avea toc

gedinla de constituire a consiliului local. Convocarea consrlierilor declaratri aleqi, la-gedin1a de constituire a
consiliului, se face de catre prefect, prin ordin.

(2) $edinla este legal constituitd daca participa cel pulin doua treimi din numdrut consilieritor
declarali alegi. in cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste 3 zile se va organiza o nou6qedinla in acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacd nici de aceasta dat[ nu se
prezintd cel pulin doua treimi din numarul consilierilor declarali alegi de c6tre biroul electoral de
circumscriplie, prefectul va face o noua convocare peste alte 3 zile, emil6nd in acest scop un nou ordin.

(3) Dacd nici la a treia convocare nu se prezintd cel pulin d'oua treimi din numarul consilierilor
declarali ale$i, prefectul va dispune verificarea motivelor care au deierminat neprezentarea la gedinla a
consilierilor absenli. Daca absenlele nu au la bazit motive temeinice, determinaie de: boal6 care a
necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea in strainitate in interes de serviciu; evenimente
de forga majord, cum aI fi. inundalii sau alte cataskofe care au impiedicat deplasarea; deces in familie sau
alte situalii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarali
aleqi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei
interesatri la instanla de contencios administrativ in termen de 5 zile de ia comunicare. Hotararea instanlei
este definitivl qi irevocabil6.

(4)inainte de emiterea ordinului prevazut la alin. (3) prefectul va verifica daca pe listele de
candidali depuse de partidele politice, alianlele politice sau alianlele electorale ai c6ror consilieri declarali
aleqi au lipsit nemotivat mai sunt supleanli. in caz afirmativ, prin acelaqi ordin se va dispune organizarea
unei noi gedinle de constituire la care vor fi convocali supleanlii.



(5) Daca pe listele de candidali nu mai sunt supleanli sau acegtia refuzd,,la r6ndul lor, sa se
prezinte la $edin1a, prgfectulva dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate
vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza in condiliile Legii nr. 115 l2O1S privind alegerea
autoritatilor publice locale, in cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, qi la acestea vor putea
participa toate partidele politice, alianlele politice sau alianlele electorale care a, depus inilial liste de
candidatri, precum 9i candidali independenli care nu au fosideclarali aleqi la alegerile anterioare.

Art.7. La gedinla de constituire legal intrunit[ poate participa qi primaiul care a fost declarat ales,
chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizald,.

Art.8. (1) $edinla de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acesiuia, care il
invitd pe cel mai in varstd dintre constlieri, precum 9i pe cei 2 asistenli ai acestuia, sa preia conducerea
lucrarilor $edin1ei. Asistenli ai preqedintelui de varstd vor fi desemnalicei mai tineri consilieri.

(2) Dupa preluarea conducerii qedinlei se ia o pauzd, in timpul cdreia se constituie
grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului alegilor locali, iar secretarul comunei Tormac prezintd
pregedintelui de vdrstl qi asistenlilor acestuia dosarele consilierilor declarali alegi qi pe cele ale supieantrilor
lor, aga cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscriplie. oosaieie pot fi insolite de
optriunile scrise ale consilierilor aleqi care ocupa funqii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

(3) Daca primarul declarat ales a candidat qi pentru funclia de consilier qi a oblinut
mandatul, dosarul acestuia va fi insolit de optriunea scrisd pentru una dintre cele doua funqii.

(4) Prevederile alin. (3) se aplica numai ?n cazul in care procedura de validare a
mandatului primarului a fost finalizatd.

(5)in cazul in care procedura de validare a mandatului primarului nu a fost finalizata,
opliunea scrisS pentru una din cele 2 funqii se va prezenta in prima gedinla a consiliului local.

Art.9. (1) La reluarea lucrarilor, consilierii declarali aleqivor alege prin vot deschis, exprimat
prin ridicare de mdini, o comisie de validare alc[tuita din 3 consilieri locali. Numarul membrilor comisiei se
stabileqte prin vot deschis, la propunerea pregedintelui de v6rsta. Comisia este aleasa pe intreaga duratd a
mandatului.

(2) Desemnare candidalilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de
consilieri constituite potrivit art. B alin. (2). Numdrul de locuri cuvenite fiecarui grup se Olteimina in funclie
de numarul de mandate obtrinute de grupul in cauzd,.

(3) Preqedintele supune la vot candidaturile propuse. Alegerea membrilor comisiei de
validare se face individual, prin votul deschis al majoritdlii consiiierilor pre-zentri la qedinla de constituire, iar
rezultatul va fi consemnat intr-o hot6r6re.

Art.10. Comisia de validare a mandatelor alege din randul membrilor sai un pre$edinte qi un
secretar, cu respectarea procedurii de vot prevIzute la art. 9 alin. (3).

Art.11. (1) Dupaalegerea comisiei de validare preqedintele dispune o noua pauza, in timpul
cdreia va fi examinatb de catre comisie legalitatea alegerii fiecaiui consilier, pe baza dosarelor prezentate
de preqedintele de varsta, qi vor fi elaborate propuneriie de validare sau de invalidare a mandaielor. in 

-

acest scop se incheie un proces-verbal 
,

- (2) Daca primarul, al carui mandat a fost validat, a fost ales qi consilier gi opteaza pentru
funqia de primar sau dac6 consilierii care delin funclii incompatibile opteaza in scris pentru renunlarea la
functrla de consilier, va fi examinat, in vederea valid6rii, dosaiul supleantului, respectiv supleantrilor de pe
aceeaqi list6, in ordinea in care cei in cauzd au fost inscrigi pe lista de candidali.

(3) lnvalidarea alegerii unui consilier poate fi propus[ de comisia de validare numai dacd
aceasta a constatat ca au fost incalcate condiliile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca
919_Oepa s-a fdcut prin fraudS electoralS constatatd de citre biroul electoral,'potrivit preiederilor Legii nr.
115 l20lS.lnvalidarea mandatului se va propune qi in cazurile prevazute Ia'alin. (2').in cazul prop-unerilor
de invalidare, acestea vor fi f[cute motivat.

(4) Consilierii care lipsesc motivat de la qedinla de constituire pot fi validali sau invalidali in

(5) in cazul in care, pana la data validdrii, un candidat declarat ales nu mai face parte din
partidul pe a carui listd a fost a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi
validat, urm6nd a fi validat primul supleant pe list6, conform comunicarii organizalieijudelene a partidului in
cauzd.

Art-12. (1)Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin votuldeschis al
majoritatii consilierilor prezenli la qedinla. Persoana al carei mandat este supus validirii sau invalidarii nu
participa la vot.

(2) Rezultatul validdrii mandatelor se consemneazd intr-o hotdrare care se comunica de indatd
consilierilor care au absentat motivat.

Art 13 (1) Hotardrea de validare sau invalidare a mandatelor poate fiatacatr de cei interesali la
instanla de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenli de la
gedinla, de la comunicare.

lipsd

ztle
(2) lnstanla de contencios administrativ este obligatd sa se pronunle in termen de 30 de



Art14. Consilierii validali dupa gedintra de constituire a consiliului intra in exercitiul mandatului de
consilier dupa depunerea juramAntului.

Art.15. (1) Dupa validarea mandatelor a cel pulin doua treimi din numarul de consilieri stabilit
potrivit legii se va proceda la depunerea urm6torului jurdm6nt: "Jur s6 respect constitulia 9i legile larii 9i sa
fac cu buna-credinla tot ceea ce std ?n puterile gi priceperea mea pentru binele locurtorilor comunei Tormac.
A$a sa-mi ajute Dumnezeu!".

(2) Juram6ntul se depune dupd urmatoarea procedurd: preqedintele de v6rst6 va da citire
juramantului, dupa care consilierii validali se vor prezenta, in ordine aliabetica, in fala unei mese special
amenajate, pe care se aflS un exemplar din Constitulie 9i Biblia. Consilierul va pune m6na st6ngd at6t pe
Constitulie cdt 9i, daca este cazul, pe Biblie, va pronunla cuvantul "jur", dup6 care va semna jurlm6ntul de
credinla, care va fi imprimat pe un formular special.

(3)Juramantul se semneaza in dou6 exemplare.
validare, iar al doilea se inm6neaz[ consilierului.

(4) Consilierii pot depune juramantul f6r6 formula
imprimat pe formular fAra aceasta formul6.

Un exemplar se pastreazd la dosarul de

religioasa. in acest caz jurdmlntul va fi

(5) Consilierii care refuzd, sa depuna juramantul sunt considerali demisionali de drept, fapt care
seconsemneazd,in procesul-verbal al gedin1ei. in acestcaz, precum giin iazulin careconsilierul renunta
la mandat, se va supune validSrii mandatul prifiului supleant de pe lista partidului politic, alianlei politice
sau alianlei electorale respective, daca pdna la validarea mandatului partidele politice gi alianlele politice
confirma in scris apartenenla la partid a consilierului in cauz6. in cazul in care locurile ramase vacante nu
pot fi completate cu supleanli, iar numdrul de consilieri se reduce sub doua treimi, se vor organiza alegeri
pentru completare, in termen de 30 de zile, in condiliile Legii privind alegerile locale.

(6) Dupa depunerea juramantului de catre cel pulin doua treimi din numarul membrilor consiliului
local pregedintele de vdrstd declarl Consiliul Local al Comunei Tormac legal constituit. Declararea
consiliului ca legal constituit se constata prin hotdrdre.

(7) Preqedintele de varsta informeaza consiliul local cb mandatul sau - ca preqedinte - a luat sf6rgit
9i propune alegerea unui preqedinte de gedin1a.

(8) Hotardrile privind alegerea comisiei de validare, de validare a mandatelor consilierilor, de
declarare a consiliului local ca legal constituit 9i pentru alegerea preqedintelui de gedinld se semneaza de
pregedintele de vdrstd 9i de cei 2 asistenli ai acestuia gi se contrasemneaza de secretaiul comunei.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNE! TORMAC

Secliunea 1

Preqedintete de gedintrn
Art.16. (1) Lucrarile qedinlelor Consiliului Local sunt conduse de un pregedinte de qedinla.

(2) Durata mandatului preqedintelui de qedinla nu poate fi mai mare de 3 luni
(3) $edinlele Consiliului Local pot fi conduse de catre consilierii locali in ordine

alfabetic[. Daca, in succesiune alfabetica, un consilier lipsegte, va conduce urmf,torul iar cel lipsa la gedinla
curenta va conduce urmatoarea ;edin1a.

"Variant6: (3) Un consilier local va fi preqedinte timp de 3 luni, prezidand, in aceastd perioada,
toate qedinlele consiliului local ; succesiunea pregedintrilor de qedinla se va face ?n ordine alfabetica.

(4)Consilierul ales ?n condiliile alin. (3) poate fi schimbat din funclie la iniliativa a cel pulin
unei treimi din numarul consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor locali in tunclre.

Art'17. (1) Pregedintele de gedinp exercita urmatoarele atribulii principale:
a) conduce gedinlele consiliului local 9i supune aprobdrii consilierilor pioiectul ordinii de zi propuse

pentru gedinla respectiva;
b)supune votului consilierilor proiectele de hotdrdri, asigura numararea voturilor gi anunla rezultatul

votdrii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra qi a iblinerilor;
c) semneazd hotdrdrile adoptate de consiliul local, chiar oica a votat impotriva adoptdrii acestora,

procesul-verbal al gedinlei precum gi dosarul intocmit in acest sens;
d) asigurl menlinerea ordinii 9i respectarea regulamentului de desfagurare a gedinletor;
e) supune votului consilierilor orice problema care intrd in competenla de soluliondre a consiliului;
f) aplica, daca este cazul, sancliunile prevazute de prezentul regulament suu propune consiliului

aplicarea unor asemenea sancliuni.
(2) Pregedintele de gedinlS indeplinegte orice alte atribulii prevazute de lege, de prezentul

regulament sau insArcinAri date de consiliul local.
Secliunea a 2-a

Alegerea viceprimarului
Art.1B. ('l)Consiliul local alege, din randul membrilors6i, viceprimarul comuneiTormac. Alegerea se

face prin vot secret.



(2)Viceprimarul este ales in qedinla de constituire a Consiliului Local.
(3) in cazul in care, din motive obiective gi intemeiate, alegerea viceprimarului nu se poate face in

qedinla de constituire, consiliul local se intrunegte ?n qedinla extraordinara, in maxim 7 zile de la constituire,
qi alege viceprimarul.

(4) Propunerea de candidali pentru alegerea viceprimarului se face de c6tre oricare dintre consilieri
sau de grupurile de consilieri.

(5) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul cdreia se completeaza buletinele de vot.
(6) Exercitarea votului se face intr-o cabind special amenajatd, putandu-se folosi, la alegere, una

dintre urmatoarele modalitali:
a) fiecare consilier primegte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidalilor.

lntrdnd in cabina, din lista candidalilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidalilor pe
care consilierul nu doreqte sa ii aleaga. Pe buletin va ramane nebarat numele consilierului sau, dupa caz, al
consilierilor pe care doreqte s6 il/ii aleag[ votantul;

b) pe buletinul de vot se scrie cuvdntul "DA" in dreptul numelui celui pe care doreqte sa il voteze;
c)alte modalitdli, la alegerea consiliului.
(7) Numararea voturilor se va face de catre comisia de validare.
(8) Este declarat viceprimar candidatul care a oblinut votul majoritalii consilierilor in funqie (cel pulin

6 voturi "pentru").
(9)in situalia in care nu s-a intrunit majoritatea prevdzuta la alin" (8), se organizeazit un al doilea tur

de scrutin, in aceeaqt gedintra, la care vor participa candidalii situali pe primele dou6 locuri. La al doilea tur
de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a oblinut cel mai mare numar de voturi.

Art.19. (1) in caz de balotaj se va proceda la un nou tui de scrutin, la care vor participa numai
candidalii care se afl6 in aceastd situalie. Va fi declarat ales candidatul care a oblinut cele mai multe voturi.

(2)in cazul in care situalia de balotaj persistd la doudtururide scrutin consecutive, alegerea
viceprimarului se amdna pentru qedinla extraordinara, prevzuta la art.1B alin.(3).

Art.20. Alegerea viceprimarului va fi consemnatd in hotardre a consiliului local.
Art.21. (1)Durata mandatuluiviceprimarului este egaldcu durata mandatului consiliului local. in

cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza
de drept gi mandatul viceprimarului, fara vreo alt6 formalitate.

(2) Pe durata exercitrrii mandatului, viceprimarul iqi pastreaza calitatea de consilier local, fara a
beneficia de indemnizalia aferent6 acestui statut.

4rt..22. (1)Viceprimarul este subordonat primarului qi indeplinegte atribuliile pe care i le stabilegte
acesta.

(2)Viceprimarul preztnt[ trimestrial 9i de c6te ori i se solicit6, in fala Consiliului local o informare
verbald cu privire la activitatea pe care a desfaqurat-o in aceastd perioad[; Anual, intocmegte un raport
general de activitate care va fi fdcut public prin grija secretarului comunei; raportul se face public in luna
ianuarie a anului curent pentru anul anterior qi se prezintS, in prealabil, in toate comisiile de specialitate ale
consiliului local.
Secliunea a 3-a

Comisiile de specialitate
Art.23. (1) Dupa constituire, Consiliul Local stabile;te 9i organizeaza comisii de specialitate pe

principalele domenii de activitate.
(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
Arl.24. Domeniile de activitate in care se pot organiza comisiide specialitate, denumirea acestora gi

numarulde membri, care va fi intotdeauna impar, se stabilesc de c6tre consiliul local, in funqie de
specificul activitatilor din comuna Tormac, iar principalele domenii de activitate in care se pot organiza
comisii de specialitate sunt cele hotdrAte de consiliul local.

4fi..25. Consiliul Local al Comunei Tormac organizeazd urmatoarele comisii de specralitate:
a. Comisia pentru administratie publica local6, juridica si protectia cetatenilor,
b. Comisia pentru activitdli economico-financiare, agricultu16, proteclia mediului gi turism
c. Comisia pentru activitdli socio-culturale, culte, invapmant, sanatate qi familie, muncd, proteclie sociali gi
proteqia copilului

Art.26. (1)Comisiile de specialitate lucreazavalabil in prezenla majorit[1ii membrilorexistenli qi iau
hotdr6ri cu votul majoritatrii membrilor prezenli.

(2) La gedinlele comisiilor pot participa persoane din aparatul de specialitate al primarului. Pot
participa, de drept, primarul, viceprimarul gi secretarul comunei. Sunt prezenli, de asemenea, 9i iniliatorii
proiectelor de hot[rdri. Preqedinlii de comisii pot invita sa participe gi alte persoane.

(3) gedinlele comisiei de speciatitate sunt, de regula, publice.
(4) in mod exceplional comisia poate hotdri, cu majoritate de voturi, ca unele qedinle sau dezbaterea

unor puncte de pe ordinea de zi s6 se desfaqoare cu ugile inchise.
(5)Au caracter exclusiv public qedinlele de comisii in care se dezbat probleme privind bugetul local,

administrarea domeniului public qi privat al municipiului, participarea la programme de dezvoltare



judeleana' regional6 gi de cooperare transfrontaliera, organizarea gi dezvoltarea urbanistica a localita{ii $iamenajarea teritoriului, cele privind asocierea qicooperarea cu alte autoritali publice, organizalii
nonguvernamentale, persoane juridice rom6ne sau stralne.

- Art.27. (1)Numarul locurilorcare revine fiecdruigrup de consilieri sau consilierilor independenliin
fiecare comisie de specialitate se stabilegte de catre consiliul local, in funclie de ponderea acestora in
cadrul consiliului.

(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor
independenli, de catre consiliul local, avdndu-se in vedere, de regul6, optriunea acestora, pregatirea lor
profesionalI qi domeniul in care igi desfdqoar6 activitatea

(3)Un consilier poate face parte din 1-2 comisii, dintre care una este comisia debaza.
de gedinla se va achita numai pentru activitatea desf6quratd in comisia de baza.

Indemnizatria

Art.28. (1)Fiecare comisie de specialitate igialege, prin votuldeschis al majoritdliiconsilierilor ce o
compun, cdte un preqedinte gi c6te un secretar.

(2)Pe durata mandatului se pot face modificariin componenla comisiilor de specialitate, in
urmatoarele situalii :

a. incetarea mandatului de consilier local
b. la solicitarea scrisa 9i temeinic motivatd a unui membru al comisiei, cu aprobarea consiliului local prin
hotdr6re, initriatd de primar sau de cel pulin o treime din numarul consilierilor locali existentri.
c. in cazul sancliunilor prev2ute de regulament

(3)Situaliile prevdzute la alin. (2) sunt valabile qi in cazul pregedintelui sau secretarului comisiei de
specialitate.

Art.29. (1) comisiile de specialitate au urmatoarele atribulii principale:
a. analizeaza proiectele de hotdrdri ale consiliului local 9i intocmesc rapoarte de avizare cu privire la
acestea, potrivit specificului fiecarei comisii.
b. se pronun16, in scris, asupra altor probleme transmise spre analizare gi avizare;
c. prezint6 anual un raport de activitate, care se aduce la cunogtinl[ publica prin grija secretarului comunei.

(2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atribulii stabilite prin regltamentul de organizare qi
funqionare a consiliului sau insf,rcindri date prin hotdrdri ale consiliului local, daia acestea au legatura cu 

'

activitatea lor
Art.30. (1) Preqedintele comisiei de specialitate are urmitoarele atribulii principale:

a)asigurd reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, cu celelalie comisii qrcu aparatul
de specialitate al primarului;
b) convoacd qedinlele comisiei cu cel pulin 3 zile inainte de qedinla Consiliului Local, fdcand exceplie
qedinlele extraordinare sau cele convocate ,'de indati,,;
c) conduce gedintrele comisiei;
d) propune ca la lucrarile comisiei sd participe qi alte persoane din afara acesteia, dacd apreciazaca este
necesar,
e) participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia
pe care o conduce;
f) prezint6 in gedinlele de consiliu rapoartele formulate de comisie; rapoartele se semneaz6 de preqedinte 9isecretar;
g)anunp rezultatul votdrii, pe baza datelor comunicate de secretarul comisier

(2) Preqedintele comisiei indeplinegte orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiei, prevazute
de lege, de regulamentul de organizare qi funclionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art.31. (1) Secretarul comisiei indeplineqte urmatoarele atribulii principale:
a)efectueaza apelul nominal qi trine evidenla participarii la qedinle a membrilor comisiei;
b) numara voturile gi il informeaza pe pre$edinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea raportului de
avizare gi asupra rezultatului votdrii;
c) asigura redactarea rapoartelor gi a proceselor-verbale.

(2) Secretarul comisiei indeplineqte orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare gi
funqionare a consiliului sau insarcinari stabilite de comisie sau de cdtre prJqedintele comisiei.

Art.32. ('1)Convocarea qedinlelor comisiei se face de catre preqedinteie acesteia cu cel pulin 3 zile
inainte.

(2) Ordinea de zi se aprob[ de comisie la propunerea pregedintelui. Oricare dintre membrii comisiei
poate cere includerea'pe ordinea de zi 9i a altor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la qedinlele acesteia este obligatorie.
(4) Comisia lucreazd valabil daca la lucrarile acesteia sunt prezenli majoritatea consilierilor.
(5)in caz de absentrd la gedinla comisiei debazaconsilieruiuiin cauzd nu ise acorda indemnizatrie de

gedinp. Daca absenlele continua,fild,a fl motivate, pregedintele comisiei poate poate propune consiliului
sanqiunea retragerii indemnizaliei de gedinli pentru inca o gedinla (in afara indemnizaliilor care nu i se vor
pldti datorita absenlelor) sau inlocuirea lui din comisie.



Art 33 $edinlele comisiilor de specialitate se desfdgoara, de regul6, inaintea qedinlelor consiliului,
atunci cdnd ordinea dezia qedinleiacestuia cuprinde probleme sau proiecte Oe notarariasupra cf,rora ise
solicita avizul.

Art.34' (1) Pentru dezbaterea anumitor proiecte de hotdrdricu caracter complex sau a altor probleme
repartizate comisiei, preqedintele acesteia poate desemna un consilier care va face in cadrul gedinlei o
scurtr prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dac6 aceasta nu este prezentat6 de iniliator.

(2) Secretarul comisiei redacteaza raportul dat de comisie la proiectul de hotarare.
(3) in situalia in care existd amendamente qi/sau propuneri de modificare, acestea se motiveazd in

scris gi se aprobd de majoritatea consilierilor prezenli.
(4) Respingerea proiectului de hotardre pe ansamblu sau a unor articole din acesta se motiveazd in

scris 9i cu argumentalia necesard (de legalitate qi oportunitate) 9i se aprobd de majoritatea consilierilor
prezenti la qedintra.

(5) Rapoartele intocmite potrivit alin. (2) - (4) se prezinta secretarului comunei Tormac in ziua
urmatoarel celei in care s-a linut gedinla comisiilor, care se va ingriji de multiplicarea qi difuzarea acestora
catre pre;edinlii de comisii, o data cu proiectul ordinii de zi, cu cel putin o zi inaintea qedinlei de consiliu, cu
excepfia gedinlelor extraordinare sau a celor convocate de indatd.

Art.35. Votul in comisii este, de regulS, deschis. in anumite situalii comisia poate hotari ca votul s6 fie
secret, stabilind, de la caz la caz,9i modalitatea de exprimare a acestuia.

Art.36. (1) Lucrarile qedinlelor comisiei se consemneazd,, prin grija secretarului acesteia, intr-un
proces-verbal. Dupa incheierea gedinlei, procesul-verbal va fi semnat de catre pregedintele gi secretarul
comisiei. Un exemplar din procesul verbal se prezintd secretarului comunei in ziua urmatoare celei in care
s-a linut qedinla.

(2)Pregedintele poate incuviinla ca procesele-verbale ale gedinlelor sa fie consultate de alte
persoane interesate, care nu au participat la qedin15, cu exceplia proceselor-verbale intocmite in gedinlele
ale cdror lucrari s-au desfigurat cu ugile inchise.
in acest din urma caz, consultarea procesului verbal se poate face cu aprobarea plenului consiliului local.

Art.37. Dace in urma dezbaterilor din qedinla consiliului local se impun modificari de fond in conlinutul
proiectului, pregedintele de qedinla poate hotari retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre
comisia sau compartimentul de speclalitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.

Art.38. (1)Consiliul local poate hotdri, cu votul majoritaliiconsilierilor existenli, organizarea unor
comisil speciale de analiza qi verificare, pe perioad[ determinata, la propunerea consiliJrilor sau a
primarului.

(2)Totodata, consiliul local poate organiza, din proprie !niliativa sau la iniliativa primarului, comisii
mixte formate din consilieri locali, funclionari publici qialli specialiqti.

(3)Componenla nomina16 a comisiilor prevdzute la alin. (1)ti (2), obiectivele gitematica activitalii
acestora, perioada in care vor lucra gi mandatul lor se stabilesc prin hotdrare a consiliului local. Membrii
comisiei aclioneazd in Iimitele stabilite prin hot6r6re.

(4) Comisia de analiza qi verificare qi comisia mixtd vor prezenta consiliului local, in termenul stabilit
de acesta, rapoartele intocmite in urma analizelor 9i verificarilor efectuate. Rapoartele vor cuprinde, daca
este cazul, propuneri concrete de imbunatdlire a activitalii in domeniul supus analizei sau verificarii.

(5) Dupa prezentarea raportului, comisia speciald de analiza qi verificare qi, dup6 caz, comisia mixt6
i$i inceteaza, de drept, activitatea qi mandatul incredintrat de consiliul local.

Art.39. Operaliunile desfdqurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate,
numdrul 9i denumirea acestora, numarul membrilor flecdrei comisii gi modul de stabilire a locurilor ce revin
fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenli, precum gi componenla nominala a acestora se
stabilesc prin hotirAre a consiliului local.

, 
Secliunea a 4-a

Grupurile de consilieri
Art'40. (1)Consilierii se pot constitui in grupuri, in funqie de partidele sau alianlele politice pe ale

caror liste au fost alegi, dac6 sunt in numar de cel pulin 3.
(2)Consilierii care nu ?ndeplinesc conditriile prevdzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.
(3)Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votui deschis al majoritilii membrilor

grupului. Dupa alegere numele liderului este adus la cunoqtintra plenului consiliului iocal.
Art.41. Prevederile art. 40 alin. (1) se aplica qi consilierilor independenli.
Afi'-42. Consilierii nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu'au participat la alegeri sau

care nu au intrunit num[rul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel pulin un consiller.
Art.43' in cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide care sunt reprezentate in consiliu sau care au

deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

, 
Secliunea a 5-a

Alte dispozilii
Arl.44. (1)in gedinla de constituire a Consiliului Local, dup6 preluarea conducerii lucrarilor consiliului

local de catre pre$edintele de qedin1d, se trece la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar,



daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. in acest scop judecdtorul sau altdpersoana desemnatd de preqedintele Judecdtoriei Deta prezint6 in fatra consiliului'local hotararea devalidare.
(2)Dupa prezentarea hotarariide validare primarulva depune jurdmdntulprevazut la alin. (.1)alart. 15din prezentul regulament, folosindu-se procedura stabilita in acelagi text.
(3) In cazul in care procedura de validare a primarului nou ales nu a fost finalizatr p6na la gedinla deconstituire a consiliului,local, depunerea juramantului se va face intr-o qedinla extraordinara.
ryt f (1) Dupa depunerea iuramantulul primarul intra in exerciliul de drept al mandatului.(2) I se inmaneaza eqarfa tricolora, legitimalia qi insemnul distinttiv at catiiuliioe primar.
Art 46' Primarul participd, de drept, lJgedinlele consiliului local 9i are dreptul sa i$i exprime punctul devedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. punctul-de vedere al primarului seconsemneazA, in mod obligatoriu, in procesul_verbal de 9edintra.

, 
Sectriunea a 6-a

Secretarul comunei Tormac

- Arl'47. (1) Secretarul comunei Tormac participa in mod obligatoriu la qedinlele consiliului.
Secretarului ii revin urmatoarele atribulii principale privitoare ta qeOinlete consiliuiui local:
a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare,a consiliului local, la cererea primarului sau a cel pulinunei treimi din numarul consilierilor in funclie;
b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat qi comunicarea ordinii de zi (prin persoana careindeplineste sii functia de relatia cu publicul ).
c) efectueazd apelul nominal qi line evidentra participarii la gedintre a consilierilor locali;
d) informeazd pe pregedintele de ;edintrd cu privire la cvorumul n""er4 pentru adoptarea fiecarei hotdrdri aconsiliului local;
e) asigurr intocmirea.procesului-verbal; pune la dispozilia consilierilor, inaintea fiecarei ;edin1e,procesul-verbal al $edln1ei anterioare, asupra contrinutului cdruia solicit6 acordul consiliului;
f) asigur[ intocmirea dosarelor de qedintra, legarea, numerotarea paginilor, semnarea 9i gtampilarea
acestora;
g) urm[reqte ca la deliberarea giadoptarea unor hotardri ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care,fie personal, fie prin so1, so1ie, afini sau rude pdna la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial inproblema supusa dezbaterilor consiliului tocal. il infolmeaza pe preqedintele de gedinlr cu privire laasemenea situalii gi face cunoscute sancliunile prevazute de'lege;
h) prezintd in fala consiliului local punctul'sau de vedere cu privlre la legalitatea unor proiecte de hotdr6risau a altor mdsuri supuse deliberarii consiliului; dac6 este cazul, refuzdla contrasemneze hot6r6rile pecare le considera ilegale, motivdndu-qi refuzul, care va fi consemnat in procesul-verbal al gedintrei;
i)contrasemneazd,' in condiliile legii qiale prezentului regulament, hot6r6rile consiliului local pe care leconsider6 legale;
j)asigura comunicarea hotdrdrilor consiliului local in termen de 10 zile, primarului qi lnstituliei prefectului;
comunicarea, insotritd de eventualele obiectrii cu privire la legalitate, se va face in icris qi va fi inregistratdintr-un registru, special destinat acestui scop;
k) asigura transparenp gi comunicarea catre autoritdlile, instituliile publice gi persoanele interesate aactelor adoptate de consiliul local;
l) line evidenia, in registre speciale, a hotdrdrilor adoptate. Hot6r6rile consiliului local se numeroteazd inordine cronologicA pe an calendaristic.
m) p93te propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi agedinlelor ordinare aleconsiliului local;
n) acordd membrilor consiliului local, la cerere, asistenla qi sprijin de specialitate in desfagurarea activit6tii,inclusiv la redactarea proiectelor de hotdr6ri sau la definitivarea celor discutate ti aprooate de consiliu.Asemenea obligatrii revin qi aparaturui de speciaritate ar primarutui.
o) asigurd pregatirea materialelor supuse analizei 9i aprob6rii 

"oniitiutri 
local, de c6tre serviciile dinaparatul de specialitate al primarului, cu activitate in domeniul analizat. Urmareqte l" t"li o"compartimente funclionale s[ intocmeasca doc-Lrmentalia in timp legal gi util iar rapoartele prezentate s6 fiecomplete, sa contina precizari clare, concise qi f6ra echivoc, incluzario o'bligatoriu ,"n1irn", privindsuslinerea din punct de vedere al legalitalii, necesitalii 9i oportunitrlii hotrrarii consiliului tocal. Restituierapoartele intocm ite necorespu nzdtor ori incom plete.

p) asigurd gestionarea procedurilor administrative privind relatria drntre consiliul local qi primar, precum giintre acegtia gi prefect.
(2) in lipsa motivatd a secretarului comunei, atributriile acestuia prevazute de lege gi de alte actenormative, precum Ei de prezentul regulament, vor fi indeplinite de un functionar pubic numit prin

dispozilie a primarului.
(3)Secretarul indeplineqte orice alte atribulii stabilite de lege, de regulamentul de organizare qifunqionare a consiliului sau ?nsarcinari date de consiliul tocat privitoare la buna organizare gi desfaqurare agedinlelor consiliului.



CAPITOLUL III

, FUNCTIONAREA CONSILIULU! LOCAL AL COMUNEI TORMAC
Secliunea 1

Dispozi{ii generale
Art'48 (1)consiliul localalcomuneirormac se intruneqte in qedinle ordinare, lunar, la convocareaprimarului, .

(2) Consiliul local se poate intruni 9i in qedinle extraordinare, la cererea primarului sau cel pulin aunei treimi din numdrul membrilor consiliului.
(3)Convocarea consiliului local se face, prin intermediul secretarului comunei, cu cel pulin 5 zileinaintea gedintrelor ordinare. sau cu cel pulin 3 zile inainte de gedinlele extraordinare.(4)in caz de forla majora 9i de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comuneiconvocarea consiliului local se poate face de indat6.
(5) in invitalia la gedinla se vor preciza data, ora qi locul desfa$urarii. in cazul convocarii unor pedinleextraordinare sau "de indat6", natura urgenlei se menlioneaza expres in dispozilia de convocare.(6) Convocarea unei gedinle extraordinare a consiliului locai la cererea a cLt pulin unei treimi dinnumdrul consilierilor in funclie se face inbaza unui proces verbal de convocare, care'va continesemnaturile consilierilor in cauza qi natura urgenlei. Explicarea urgenlei se va face qi in preambululproiectului de hotirdre, inclusiv in expunerea de motive.
(7) in toate cazurile, convocarea se consemn eazd,in procesul-verbal al gedinlei.
Art 49' (1) Prefectul poate solicita primarului convocarea unei gedinle 

"rirrordinrre 
a consiliului localin cazuri care necesita adoptarea de masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inlf,turarea urmarilorcalamitalilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau'epizootiilor, precum gi pentru apararea ordinii 9ilinigtii publice.

(2) in caz de fortra majora 9i de maxima urgentrS pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comuneiTormac, pre-fectul poate solicita convocarea oe inoaia a consiliului local.
Art.50. (1) gedinlele consiliului local sunt pubtice.

(2) Lucrarile qedinlelor se desfdqoard in limba rom6n6.
(3)Dezbaterile din gedinlele consiliului local, precum qi modulin care qi-a exercitat votul fiecareconsilier se consemneazi intr-un proces-verbal, semnat de preqedintele de gedinta qi J" secretarulcomunei.
(4) Preqedintele de 9edin16, impreunr cu secretarul comunei iqi asum6, prin semn,tura,responsabilitatea veridicitdlii celor consemnate.
(5)inaintea fiecarei qedinle secretarul pune la dispozilie consilierilor procesul-verbal al qedinlei

anterioare, pe care il supune spre aprobare consiliului iocai. Consilierii au dreptul ca, in cadrul qedinlei, saconteste contrinutul procesului-verbal qi sa ceara menlionarea exact[ a opiniilor exprimate in qedinla
anterioa16.

(6) Procesul-verbal 9i documentele care au fost dezbatute in gedintra se depun intr-un dosar special algedinlei respective, care va fi numerotat, semnat qi sigilat de pregedintele de gedintra qi de secretar, dupaaprobarea procesului-verbal.
Secliunea a 2-a

Desflqu rarea ged inlelor
Art 51 (1) ordinea de zi a qedinlelor consiliului local cuprinde proiecte de hotardri, rapoarte alecomisiilor de specialitate, rapoarte sau informari ale conducaforilor unitdlilor subordonate sau care se a1dsub autoritatea consiltului, declaralii politice, intrebari, interpelari, petitrii $i alte probleme care se supundezbaterii consiliului. Proiectul ordinii de zi este inscris in iuprinsul inviiatriei tJ qeoinla.

. (2) Dispozilia primarului comunei Tormac de convocare a gedintrei, iare cuprinJe proiectul ordinii dezi, dala, ora qi locul desfdgurdrii gedintrei, se aduce ta cunogtinla proti.a prin mass-media tocal6, site-ulPrimariei gi afigare la sediul primariei.
(3) in vederea participarii persoanelor interesate la lucrarile gedinlelor publice ale consiliului local,proiectele de hotdrdri cu caracter normativ vor fi afigate- cy cet putin s0'oe zile inainte, la sediul primariei ;ipe site-ul propriu, in condiliile prev2ute de Legea nr. 5212003'piiuino transparentra decizionald inadministralia public[.
(4) Proiectul ordinii de zi se intocmegte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilorde specialitate sau la solicitarea cetaleniloi.
(5) Proiectul ordinii de zi se supune aprobdrii consiliului, la propunerea celui care a cerut intrunireaconsiliului.
(6) Suplimentarea ordinii de zi se se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fiamanate pana la gedinla urmatoare, gicu votul majoritaliiconsilierilorprezenli, ciirespectarea urm6toarelorproceduri:

- cel care solicitd suplimentarea este obligat sa motiveze, in fala consiliului local, natura urgenlei;



- preqedintele de qedinp dispune o pauza pentru: analizarea proiectului in comisia de specialitate gi

acordarea avizului; intocmirea raportului de catre compartimentul de resort al primariei,
(7) Ordinea de zi a gedintrelor va putea cuprinde un punct intitulat "Diverse". Consilierii pot formula

intreb[ri qi interpelari, cu duratd de maxim 3 minute fiecare.
(8) Scoaterea unui proiect de hotdrdre de pe proiectul ordinii de zi se poate face in urmatoarele

situalii:
- la solicitarea sau cu acordul iniliatorului;
- Iipsa raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- llpsa raportului comisiei de specialitate a consiliului local;
Cele 2 rapoarte nu sunt obligatorii in cazul qedinlelor extraordinare qi a celor de indat6.

(9) Daca rapoartele prevazute la alin. (8) nu sunt intocmite in termen de 30 de zile de la data
inregistrarii proiectului de hotdrdre, acestea se consider6 implicit favorabile.

Art.52. (1) Problemele inscrise pe ordinea dezi a gedinleiconsiliului local nu vor fidezbdtute daca nu
sunt insolite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care
va fi elaborat in termen de 30 de zile de la solicitarea iniliatorului, precum 9i de raportul comisiei de
specialitate a consiliului, cu exceplia cazurilor prevdz ute la art. 51 alin. (B) teza a doua.

(2) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului se
intocmegte gi se depune la iniliatorul proiectului dd hotdrAre inainte de intocmirea avizului de catre comisia
de specialitate.

Art.53. (1) Proiectul de hotarare se discuta in prezenta iniliatorului.
(2) Un proiect de hotdrdre poate fi discutat gi in caz de absenla motivatd a iniliatorului in urmatoarele

condilii: delegare scrisa a iniliatorului consilier catre un alt consilier local iar in cazul primarului avizul
acestuia catre viceprimar.

Art.54. (1)$edinlele consiliului local sunt legalconstituite daca este prezent6 majoritatea consilierilor
in funqie.

(2) Consilierii sunt obligali sa fie prezenli la lucrarile consiliului qi s6 i9i inregistreze prezenta ?n
evidenp linuta de secretarul comunei.

(3) Cazurile in care se considerd ca absenla consilierilor este motivata sunt urmf,toarele: boala care a
necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea in str6in6tate in interes de serviciu; evenimente
de forla majora, cum€r fi: inundalii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea; deces in familie sau
alte situalii similare. in situalia in care un consilier absenteazd de doud ori consecutiv, fara motive
temeinice, el poate fi sanqionat cu retragerea indemnizaliei pentru inca o ;edin1a, in afara indemnizatriilor
care nu i se vor pl6ti datoritd absentrelor.

(4) Consilierul care nu poate lua parte la qedinld este obligat sa aduca la cunogtinla aceasta situalie
pregedintelui de gedinla gi secretarului comunei.

Art.55. (1) Dezbaterea problemelor se face, de reguld, in ordinea in care acestea sunt inscrise pe
ordinea de zi aprobata. in pedinla de consiliu se prezinti doar dispozitivul proiectului de hotardre. Apoi, se
dd cuvdntul pregedinlilor comisiilor de specialitate care au dat aviz 9i, daca este cazul, gefului
compartimentului care a intocmit raportul, dupa care se trece Ia dezbateri.

(2) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvdnt 9i numai prin intermediul
preqedintelui de qedintra. Preqedintele de qedinla are dreptul s6 limiteze la 3 minute durata luarilor de cuvAnt,
in funclie de obiectul dezbaterii in acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul
ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum qi timpul total de dezbatere al proiectului. Consilierul este obligat
ca, in cuvdntul sau, si se refere exclusiv la problema care formeaz[ obiectul dezbaterii gi are dreptul la o
singura intervenlie pentru fiecare proiect de hotdr6re. O a doua intervenlie va fi posibilb doar cu aprobarea
majoritdtii consilierilor prezenli, exprimata prin vot deschis. Preqedintele de gedinla va urmdri ca
participarea la dezbateri sd se facd din partea tuturor grupurilor de consilieri, in funclie de solicitari. in cazul
unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecarui grup de consilieri, in funqie de mdrimea
acestuia.

(3) Pregedintele de gedinl[ ofera invitatrilor la qedinla consiliului local posibilitatea de a se exprima cu
privire la problemele aflate pe ordinea de zi. Reprezentanlii asocialiilor legal constituite sau persoanele
care au fdcut propuneri de modificare ori completare a proiectelor de hot6r6ricu caracter normativ, conform
Legii nr. 5212003, vor ficonsultate in timpul gedinlelor, intervenliile acestora urmand a fi limitate la 3 minute,
in functrie de obiectul dezbaterii.

(4) Punctele de Vedere exprimate de catre persoanele precizate la alin. (3) au valoare de
recomandare.

Art.56. (1)Preqedintele de qedinlava permite oricAnd unuiconsilier, primarului, viceprimarului sau
secretarului sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci cdnd a fost nominalizat de un alt
vorbitor.

(2) Prevederile alin. (1)se aplica giin cazulin care se cere cuvdntulin probleme privitoare la
regulamentul de organizare gifunqionare a consiliului.

Art.57. Pregedintele de gedinla sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate propune
incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutria consiliului local. Propunerea de incheiere a dezbaterii



se supune votului. Disculiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptat[ de majoritatea consilierilor
prezenli.

Art.58. Este interzisd proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenli la gedintra, de
celelalte persrrane participante, precum 9i dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sal6.

Art.59. in cazul in care desfdqurarea lucrarilor este perturbatr, pregedintele de qedinp poate intrerupe
dezbaterile. Pregedintele poate aplica sancliunile prevazute la art. 129 din prezentul regulament ori poate
propu ne consil iu I u i a pl icarea sancliu n ilor corespu nzdtoare.

Alt60 (1)Asupraproiectelordehotdrdriaulocdezbateri generaleqi pearticole,consilierii locali
put6nd formula amendamente de fond sau de redactare.

(2) Dupa incheierea dezbaterilor se supune la vot proiectul aqa cum a fost prezentat de iniliator. Dac6
s-a adoptat textul iniliatorului amendamentele formulate nu se mai discuta.

(3)in caz de respingere a formei initriale a proiectului, amendamentele formulate se supun votului
consilierilor in ordinea propunerii lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente contrare,
cu privirela aceeagi problema, se socotesc respinse fara a se maisupune votului.

Art.61 Minuta gedinlei publice gi procesul verbal (incluz6nd qi votul fiecarui consilier, cu excepgia
cazurilor c6nd s-a votat secret) vor fi afiqate la sediul Consiliului Local al Comunei Tormac prin grija'
secretarului comunei.
Sectriunea a 3-a

Elaborarea proiectelor de hotl16ri
Art.62. (1) Proiectele de hotdrdri pot fi propuse de. consitierii

cet61eni.
locali, primar, viceprimar sau de

(2) Aleqii locali au dreptul de iniliere a proiectelor de hot6r6re, individual sau in grup"
Art.63. ('l) Proiectele de hot6rAri vor fi insolite de expuneri de motive qi vor fi redlctate in conformitate

cu normele de tehnica legislativa. in acest scop secretarul comunei gi personalul din aparatul de
specialitate al primarului vor acorda sprijin 9i asistenla tehnica de specialitate, la solicitarea iniliatorilor.
Sprijinul acordat se referi la tehnica de redactare, conlinutul de fond 9i de formd fiind in sarcina iniliatorului.

(2) La elaborarea proiectelor de hotdrdri se va avea in vedere caracterul lor de acte subordonate legii,
hotdrdrilor qi ordonanlelor Guvernului qi altor acte de nivel superior.

(3) Reglementdrile cuprinse in hot6rdrile consiliilor locaie nu pot contraveni unor prevederi din acte
normative de nivel superior.

. (4) in preambulul proiectului de hot[rdre se menlioneaza temeiul legal din actul normativ pe care se
bazeazd.

Art'64.(1)Proiecteledehotdrdriseinscriupeordinea deziaqedinlelorprinmenlionareatilului qia
iniliatorului.

(2) Proiectele de hotardri cu caracter normativ, cele privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale,
participarea la programe de dezvoltare, organizarea 9i dezvoitarea urbanistica a iocalitalii ie depun, de
reguld, cu cel pulin 30 de zile inainte de gedinla consiliului local, pentru a da posibilitatea compartimentului
de resort al primariei sa pregateasca gi sa fundamenteze raportul.'

(3) Pentru toate celelalte situalii initriatorul depune proiectul de hotdr6re qi expunerea de motive p6na
celtarziu in data de'10 a lunii pentru qedinla din luna respectiva.

(4) Proiectele de hotirdd 9i expunerile de motive se depun, in termenele specificate la alin. (2) qi (3)
la secretarul comunei, care le gi inregistreazd .

(5) Secretarul comunei va transmite un exemplar din proiectul de hotdrare 9i din expunerea de motive
(eventual, 9i alte documente anexate) qefului compartimentului de resort al primariei pentru intocmirea
raportului. Compartimentul de resort va pregdti, intocmi, inregistra qi inainta raportul, in termenul prev5zut
de lege giadnotat, c5tre secretarul comunei.

(6)Secretarul comuneiva putea respinge motivat rapoartele prevazute la alin.(S), dac6 acestea sunt
incomplete, fara temei legal, intocmite superfic-ial ori nu cuprind propunerea final[ cu'piirir" la necesitatea
9i oportunitatea proiectului de hot[rdre, solicitAnd refacerea lor imed'iata. Va informa primarul giconsiliul
local daca existf, cazuri in care qefii de compartimente, in mod repetat, inainteazd rapoarte cu int6rziere ori
redactate necorespunzator, propun6nd m[suri de sanctrionare.

(7) Proiectele de hotdrdri, expunerile de motive, rapoartele compartimentelor de resort ale primariei $i,dupd caz, alte materiale se transmit spre dezbatere gi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului, pringrijasecretarului,cuTzileinainteaqedinlelorordinaieqi,dacaesteposibil, cu2zileinainteaqedinlelor
extraordinare.

(8)intreaga documentalie se transmite pregedintelui de comisie (in lipsa motivata a acestuia,
secretarului comisiei) care va convoca gedinla de comisie giva transmite avizul secretarului comunei in
termenul specificat pe proiectul de hot6r6re.

(9) lniliatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renun(a, in orice moment,
la suslinerea [or.



Art65' (1)Dupaexaminarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului localintocmegte un raport cu privire la adoptarea sar, o'upa.r=, ,".pingerea proiectului ori propunerii
examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot'formuligi amendamente.

(2) Raportul va conline 9i pdrerile contrare, iar avizul negativ (iespingerea proiectului) se motiveaz6.
- (3) Raportul, prin grija secretarului comisiei, se transmit! secretarului comunei in ziua urmdtoaredesfa$urarii gedinlei comisiei de specialitate, care va dispune masurile corespunzatoare cunoa$terii lui decdtre celelalte comisii de specialitate qi de catre primarui comunei, in vederea emiterii dispoziliei deconvocare a consiliului local.

(a) Se interzice inscrierea in proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotrr6ri care nu sunt insotrite deraportul compartimentului de resort al primariei gi raportul comisiei de specialitate a consiliului local,favorabil sau nefavorabil, dupi caz.
(5)Avizul negativ al comisiei de specialitate, raportul impotriv[ al compartimentului de resort alprimarieicdt qi avizul de nelegalitate al secretarului comunei nu au forla;urioica obligaiorie gi executorrepentru plenul consiliului local. Avand in vedere, insa, valoarea prooania 9i practicd a-documentelorprecizate in acest aliniat c6t gi eventuale consecinle juridice, Consiliul Local al comunei Tormac va linecont de necesitatea luarii lor in considerare.
Art'66 (1)Modificareadeesentaaproiectului dehotdrdrepresupuneiniliereaunuialtproiectde

hotdrare, de catre cei care au propus mod'ificarea lui, cu respectarea procedurii prevazute de lege gi deprezentul regulament.
(2) Proiectele de hotardri qi celelalte propuneri, insolite de raportul - favorabil sau nefavorabil - alcomisiei de specialitate, de raportul compartimentului de iesort din aparatul o" sp"ci"iitutea al primarului ginota de legalitate a secretarului comunei, se inscrlu pe ordrnea de zi 9i se supun dezbateril 9i votuluiconsiliului in prima qedinla ordinarA a acestuia.
Art 67' Nominalizarea comisiilor de specialitate carora Ii se transmit materialele spre analiz6 se facede primar impreuna cu secretarul comunei.

, 
Secliunea a 4-a

lniliativa cetlfeneascl
Art'68' (1)CetStrenii comuneiTormac pot propune Consiliului Local alComuneiTormac, spredezbatere gi aprobare, proiecte de hot6r6ri.
(2) Promovarea unui proiect de hotdrdre poate fi iniliata de unul sau mai mulli cetaleni cu drept de vot,daca acesta este suslinut prin semnaturi de cel pulin 5% din populagia cu drept de vot a comunei rormac.

- . Art69 (1)lnitriatoriidepun la secretarul comuneiforma'propusa pentru proiectul de hot[r6re.Proiectul va fi afigat spre informare publicd prin grija secretarului comunei.
(2) lniliatorii asigur[ intocmirea listelor de iuslinatori pe formulare puse la dispozilie de secretarulcomunei.
(3) Listele de sustinatori vor cuprinde numele, prenumele 9i domiciliul, seria qi numdrul actului deidentitate qi semndturile suslrnatorilor.
(4) Listele de suslinatori pot fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot care au domiciliul incomuna Tormac.

. Ar!70 Dupa depunerea documentaliei gi verificarea acesteia de secretarul comunei rormac,proiectul de hotdrdre va urma procedurile regulamentare de lucru ale Consiliului Local al comunei Tormac.
, 
Secliunea a 5-a

Procedura de vot qi adoptarea hotlrdritor
Art'71. (1)Votul consilierilor este individual qi poate fideschis sau secret. Hotdr6rile cu caracterindividual cu privire la persoane vor fi luate intotdeauna prin vot secret, cu excepliile previzute de lege.(2) Votul deschis. se exprimd public prin ridicarea mdinii sau prin apel nominal.
(3) consiliul local hotdrSgte, la propunerea pregedintelui de qedinla, ce modalitate de vot se va folosi,in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileqte o anumita modalitate.
Arl'72' ('1) Votarea prin apel nominil se desfdgoa16 in modul urmator: pregedintele explica obiectulvotdrii 9i sensul cuvintelor "pentru" qi "impotrivd". Preqedintele de qedinla va da citire numelui qi prenumelui

fiecarui consilier, in ordinea alfabetica. consilierul nominatizat i" iioi.a 9i pronuntr[ cuv6ntul ,,pentru,, 
sau"impotriv[", in funqie de opliunea sa.

(2) Dupa epuizarea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit laprimul tur.

Itt Z3 - (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clard 9i precisd, fara eihivoc ai fdra putintra de interpretdri diferite.Pentru-exprimarea opliunii se vor folosi, de reguli, cuvinteie ,'da', sau "nu,,.
(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urni. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele devot pe care nu a fost exprimata opliunea clard a consilierului sau au fost folosite ambele cuvlnte prevdzute

la alin. (2).



(4) Numararea voturilor 9i prezentarea rezultatului se face de c6tre o comisie formata din 3 consilieridesemnatl de Consiliul Local.
Arl'74' (1) Hotirdrile 9i alte propuneri se adoptd cu votul majoritatii consilierilor prezenti, in afa16 decazulin.care, prin rege sau regurament, se dispune o arta m40ritbte.
(2) Hotararile privind bugetul local, cele prin care se stabilesc impozite gi taxe locate, hotar6rile privindcontractarea de imprumuturi, in condiliile legii, administrarea domeniului public qi privat al municipiului,participarea la programe de dezvoltare judeleana, regional6, zonaldsau de cooperare transfrontalierd,organizarea qidezvoltarea urbanisticiacomuneiqia-menajarea teritoriului, precum qicele privindasocierea sau cooperarea cu alte autoritali publice, cu organiralii n"gruurnrmentale, cu persoane juridiceromane sau straine se adoptd cu votul majoritalii consilieriior locali inlunqie.

(3) Hotardrile privind patrimoniul se adoptd cu votul a doua treimi din num6rul total al consilierilorlocali in funqie.
(4) Ablinerile se contabil iz eazdl la votu rile',impotriva,,.
(5) Daca in sala de gedinle nu este intrunit cvorumul legal, pregedintele aman6 votarea pana laintrunirea acestuia.
Art 75' consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in careau votat.
Art.76. (1) Proiectete de hot6r6ri

acestuia in cursul aceleiagi gedin1e.
sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea

(2)Laa doua respingere a proiectului de hotarAre, consiliul Localva formula un raspuns in scrissolicitantului, mentionand clar motivele care au dus la respingerea proiectului. Daca motivele invocate suntfundamentate din punctul-de vedere al legalit6lii, oportuniiatrii necesitalii, eficienlei $i eftcacitatii, proiectutde hotir6re nu mai poate fi introdus pe ordinea de zi dec6t ir.jpa o perioadd de 6 luni; petentul se poateadresa instanlei de contencios administrativ, cu sesiz"r"u piJri"oila 9i in scris a Consiliului Local.Secliunea a 6-a

Hotlririle Consiliului Local at Comunei Tormac
Art'77 ' Hotdrarile consiliului local se semneaza de pregedintele de gedinp, qi se contrasemneaza,pentru legalitate, de catre secretarul comunei. in cazul in care pregedintele de gedinla refuzb,sa semneze,hotdrdrea consiliului local se semneaza de 3 consilieri,
ArtTB (1)Secretarul comunei nu va contrasemna hotararea in cazulin care consideracaaceastaeste ilegala in acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivat6, care va fi consemnat6 inprocesul-verbal al gedin1ei.
(2)Secretarul comunei va comunica hotirdrile consiliului local primarului gi prefectului, de indatd darnu mai t6rziu de 10 zile lucratoare de la adoptare.
(3)Comunicarea, insolitd de eventualele obieclii cu privire la legalitate, se face in scris de catresecretar gr va fl inregistratd intr-un registru special destinai acestui sc-op.
Art 79' (1) Nu poate lua parte la dezbatere gila adoptarea hotdrdrilor consilierulcare, fie personal, fieprin sotr, so1ie, afini sau rude pana la gradul al doilea inclusiv, ,* ,n interes patrimonial in problema supusadezbaterilor consiliului local. in astfei de situalii consilierul in cauzlteste obligat s6 anuntre la inceputuldezbaterilor, interesul personal pe care il are.
(2) Anunprea interesului personal gi abtrinerea la vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesulverbal al gedin1ei.
(3)Hotararile adoptate de consiliul local cu incalcarea dispoziliilor alin. (1)sunt nute de drept.Nulitatea se constat5 de instanla de contencios administrativ iar actriunea poate fi introdusr de oricepersoan6 tnteresata.
Art 80 (1) Hotirdrile cu caracter normativ devin obligatorii qi produc efecte de la data aducerii lor lacunoqtinla publica, iar cele individuale, de la data comunlcirii.
(2) Aducerea la cunogtinta publica a hotardrilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de Iadata comunicarii oficiale catre prefect.
(3) in vederea intrarii lor in vigoare, hotararile consiliului local cu caracter normativ (cu aplicabilitategeneralS) se aduc la cunoqtinl[ publica, prin afigare in locuri autorizate 9i prin publicare pe site-ul primarieicomunei Tormac,

ffI,8_1 
(1) P.refectul verifica legalitatea actelor administrative adoptate de consiliul tocal.(z) ln exercitarea atribuliei cu privire la verificarea legalitilii actelor administrative ale consiliului local,prefectul poate ataca, in fala instanlei de contencios admi-nistritiv aceste acte dac6 le considera nelegale.Actul atacat este suspendat de drept.

CAPITOLUL IV
DISPOZITII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

Secliunea 1

Dispozilii generale



Art'82. Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica,
in caz de razboi sau catastrofa.

Art 83. (1) Consilierii locali igi exercit[ drepturile qiigiindeplinesc indatoririle pe intreaga durata a
mandatului pentru care au fost ale9i.

(2) Consilierii validali intra in dreptul deplinei exercitdri a mandatului de la data declardrii ca legat
constituit a consiliului din care fac parte, potrivit Legii nr. 21512001, republicat[, cu modificarile qi
completdrile ulterioare.

(3) Consiliul local i;l exercitd mandatul pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales.
Secliunea a 2-a

Drepturile consilierilor locali
. Art'84 (1) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in funclie li se elibereaza o
legitimalie care atestd calitatea de membru al consiliului, semnata de primar.

(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calitalii lor de reprezentanli aleqi ai colectivitatii
locale, pe care au dreptul s6 il poarte pe intreaga duratd a mandatului.

(3) Modelul legitimaliei de consilier ql cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hot6r6re a Guvernului.
Cheltuielile pentru confeqionarea acestora se suportd din bugetul local. Legitimalia qi insemnul se pot
pastra de catre consilierii locali, dupi incetarea mandatutui, cu tittu evocativ.

Art.85. (1)Pentru participarea la lucrarile consiliului giale comisiilor de specialitate, consilierii au
dreptul la o indemnizalie de qedinla.

(2) lndemnizalia de gedinla pentru membrii consiliului care participd la gedintrele ordinare ale
consiliului qi ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de 5% din indemnizalia lunara a primarului.

(3) Numarul maxim de gedinle pentru care se poate acorda indemnizalia, potrivit alin. (2), este de o
fedinp de consiliu 9i 2 gedinle de comisii de specialitate pe lun6.

(4) Plata indemnizaliilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) qi (3) se efectueazd exclusiv din
veniturile proprri ale bugetului local.

Art.86. Drepturile b[ne9ti cuvenite consilierilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu
alte venituri, in conditriile legii.

Art.B7. Consilierii locali care participd la gedinlele de consiliu organizate in mod exceplional in
timpul programului delucru,seconsiderainvoitidedrept, faftialefiaf-ectatsalariul gicelelaitedrepturice
le revin, potrivit legii, de la locul de munca.

Art.88' Consilierii locali care folosesc autoturismul proprietate personalf, sau mijloacele de transport
in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza in localitatea in care se desf6goard qedinla
consiliului local, sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.

Art.89. Consilierii locali beneficiazd de plata cursurilor de preg6tire, formare qi perfeclionare
profesional6 organizate de institulii specializate, in decursul mandatului, conform hotirarii consiliului local.

Art.90. Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au fdcut in exercitarea mandatului,
in condiliile legii.

Art.91. (1)in urma indeplinirii unor misiunioficiale, consilierii locali sunt obligalisa prezinte, la prima
9edin15 ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate. Termenul maximde depunere a'
raportului este de 30 de zile.

(2)in cazul nerespectdrii prevederilor alin. (1), consilierii localivor suporta cheltuietite deplasarii.
Art.92. (1) Dreptul de asociere este garantat consilierilor locali.
(2) In virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivitatrile locale, structurile asociative legal

constituite ale consilierilor locali vor fi consultate de cdtre autoritalile adminisiraliei publice centrale in toateproblemele de interes local.
Secliunea a 3-a

Proteclia legall a alegilor locali
Art.93. (1) in exercitarea mandatului, consilierii locali sunt in serviciul colectivitatrii, fiind ocrotili de

lege.
(2) Libertatea de opinie
Art.94. Consilierii locali

exercitarea mandatului.
Art.95. Relinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala ori contraventrionald a consilierilor

locali, precum 9i faptele savar$ite care au determinat luarea misurilor se aduc la cunoqtinp atat autoritalii
administratriei publice din care fac parte, cat qi prefectului, in termen de cel mult24 de ore, de catre
organele care au dispus m[surile respective.

Art.96. (1) Pe intreaga duratd a mandatului, consilierii locali se considera in exercitriul autoritalii
publice gi se bucura de proteclia prevazuta de legea penal[.

(2) De aceeagi proteclie juridicd beneficiazr qi membrii familiei - so1, solie 9i copii - in cazul in care
agresiunea impotriva acestora urmdregte nemijlocit exercitarea de presiuni asrpia consilierului locat in
legatura cu exercitarea mandatului sau.
Secliunea a 4-a

9i de acliune in exercitarea mandatului consilierului local este garantata.
nu pot fi traqi la rdspundere juridicd pentru opiniile politice exprimate in



bOtigaliite consilierilor locati
Art.97. Consilierii locali, in calitate de reprezentanli ai colectivitatrii locale, au indatorirea de a

participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcliilor consiliului local, cu buna-credinla 9i fidelitate fala de
FrA $i de colectivitatea care i-a ales.

Art.98. Consilierii locali sunt obligali sd respecte Constitulia gi legile tarii, precum 9i regulamentul de
funclionare a consiliului, sa se supund regulilor de curtoazie 9i disciplina 9i sa nu foloseasca in cuvantul lor
sau in relaliile cu cet{enii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

Art.99. Consilierii locali sunt obligali sd menlioneze expres situaliile in care interesele lor personale
contravin intereselor generale. in cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliul
local poate permite participarea la vot a consilierului.

Art.'100. Consilierii locali sunt obligatri la probitate qidiscrelie profesional6.
Art.10'1. Consilierii locali sunt obligatri sa dea dovadE de cinste 9i corectitudine; este interzis

consilierului local sa ceard, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
4rt.102. (1)Consilierii locali au obligalia de a aduce la cunogtinla cetalenilor toate faptele qiactele

adm i nistrative ce i ntereseazf, colectivitatea local d.

(2)Consilierii locali sunt obligali ca, in exercitarea mandatului, sd organizeze periodic, cel pulin o
data pe trimestru, intdlniri cu cetdlenii, sd acorde audienle gi sa prezinte in consiliul local o informare privind
problemele ridicate la intdlnirea cu cetalenii.

(3)Comisiile de specialitate ale consiliului local sunt obligate si prezinte consiliului un raport anual
de activitate, care va fi fdcut public prin grija secretarului comunei.

(4) Rapoartele intocmite conform alin. (3) se prezintd, in prealabil, in qedinla consiliului local, cel mai
tdrziu in luna februarie curent pentru anul anterior dupa care se aduce la cunogtinla publica prin grla
secretarului.

Art.103. (1) Consilierii locali au obligalia de a participa la cel putrin un curs de pregatire in domeniul
administraliei publice locale in decursul primului an de mandat.

(2)Se excepteaza de la prevederile alin.('1)aleqii locali care au delinut anterior un alt mandat de
consilier local, judelean, primar, au fost funqionari publici sau au studii economice, juridice sau
administrative.

(3) Cursurile de pregdtire vor fi organizate de instituliile abilitate de lege.
Art.104. Schimb6rile survenite in activitatea consilierului, in timpulexercitarii mandatului, se aduc la

cunogtin@consiliului local in cel mult'10zile de la data produceriiacestora.
Art. 105. Participarea consilierilor la qedinlele consiliului localgiale comisiilor de specialitate este

obligatorie.
Art.106. (1)Consitierii locali nu pot lipside la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din

care fac parte decdt in cazul in care a oblinut aprobarea consiliului, respectiv a pregedintelui comisiei, daca
au motive temeinice.

(2) Nu se considerd absent consilierul care nu participa la lucrari intruc6t se afl6 in indeplinirea unei
insarcinarioficiale, precum giin alte cazuri stabilite prin regulamentul de funclionare alconsiliului.

Art.107. Consilierii locali nu pot face uz qi nu se pot prevala de aceastd calitate in exercitarea unei
activitali private.

Art.108. Fiecare consiliereste obligat sA prezinte un raport anual de activitate, care va fif6cut public
prin grija secretarului, de regul6, rapoartele vor fi prezentate 9i aduse la cunogtinp publicd cel mai tarziu in
luna februarie a anului curent pentru anul anterior.
Secliunea a 5-a
Declaraliile de interese 9i declaraliile de avere

Art.109. (1) Consilierii localisunt obligalisdigifacd publice interesele personale printr-o declaratrie pe
propria rdspundere, depusd in dublu exemplar la secretarul comunei .

(2) Un exemplar al declaraliei de interese se pastreaza de catre secretar intr-un registru special,
denumit Registrul declaraliilor de interese.

(3) Declaratriile de interese se publica pe pagina de internet a Primariei in termen de cel mult 30 de
zile de la primire qise trimit, in termen de cel mult 10 zile de la primire, la Agenlia Nalionalade lntegritate.

(4)Declaraliile de interese se depun de catre consilierii localiin termen de cel mult 15 zile de la data
declararii consiliului local ca legal constituit.

(5)Consilierii locali care nu depun declaraliile in termenul prev6zut la alin. (4) se dau publicitalii pe
pagina de lnternet a Primariei qi se comunica numele lor Agenliel Nalionale de lntegritate.

Art.'110. Consilierii locali au un interes personalintr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa
anticlpeze ca o hotarare a Consiliului Local al Comunei Tormac ar putea prezenta un beneficiu sau un
dezavantaj pentru sine sau pentru:
a)so1, sotrie, rude sau afini pdna la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoana fizicd sau juridic[ cu care au o relatrie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c)o societate comercialS la care delin calitatea de asociat unic, funclia de administrator sau de la care
oblin venituri;



d) o alta autoritate din care fac parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decdt autoritatea din care fac parte, care a facut o plat6 catre
aceqtia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f)o asocialie sau fundalie din care fac parte.

Art.11 f . in declaralia de interese, consilierii locali vor specifica:
a) funcliile delinute in cadrul societatilor comerciale, autoritdlilor qi instituliilor publice, asocialiilor 9i
fundaliilor;
b)veniturile oblinute din colaborarea cu orice persoandlizica sau juridica gi natura colaborarii respective;
c) participarea la capitalul societatilor comerciale, dacd aceasta depaqeqte 5% din capitalul societatii;
d) participarea la capitalul societdlilor comerciale, dacd aceasta nu depaqeqte 5% din capitalul societ6lii, dar
depaqeqte valoarea de 10.000 lei;
e)asocialiile 9i fundaliile ai caror membri sunt;
f) bunurile imobile delinute in proprietate sau in concesiune;
g)funqiile detrinute in cadrul societatilor comerciale, autoritdlilor sau instituliilor publice de catre
solisolie;
h) bunurile imobile delinute in proprietate sau in concesiune de catre sotr/so1ie 9i copii minori;
i) lista proprietalilor delinute peraza comunei Tormac,
j)cadourile giorice beneficii materiale sau avantaje fdcute de orice persoandfizicl,orijuridica, legate sau
decurgdnd din funqia de consilier local; orice cadou sau donalie primita de consilierii locali intr-o ocazie
publica sau festivA devin proprietatea consiliului local;
k) orice alte interese ale consilierilor locali, stabilite prin hot[rdre a consiliului local.

A'11.112. Registrul declaraliilor de interese are caracter public, putdnd fi consultat de catre orice
persoana, in condiliile prevazute de Legea nr. 54412001 privind liberul acces la informaliile de interes
public.

Art.1 13. (1) Consilierii locali au obligalia s6 actualizeze declaralia de interese cel mai t6rziu la data de
15 iunie pentru anul fiscal anterior, f6cdndu-se aplicarea prevederilor art. '109.

(2)in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii mandatului consilierii localiau obligalia sa
depund o noud declaralie de interese.

Art.l l4.Hotar6rile adoptate cu nerespectarea dispoziliilor art. 110 sunt nule de drept. Nulitatea se
constata de catre instanla de contencios administrativ. Actriunea poate fi introdusa de orice persoana
interesat6.

Art.115. (1)Nerespectarea depunerii declaraliei privind interesele personale in termenul prevazut la
art. 109 atrage suspendarea de drept a mandatului, p6n6la depunerea declaratriei.

(2) Refuzul depunerii declaraliei privind interesele personale atrage incetarea de drept a mandatului.
(3)Suspendarea sau incetarea mandatului se constatd prin hotdrdre a consiliului local.
Art.116. Cadourile gi orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 111 lit. j) sunt

supuse confiscarii.
411.117. Fapta consilierilor locali de a face declaralii de interese, care nu corespund adevarului,

constituie infracliunea de fals in declaralii 9i se pedepseqte potrivit Codului penal.
Art.11B. Consilierii localiau obligalia siiqideclare averea, in condiliile prezentei secliuni.
Art.119. Declaralia de avere se face in scris, pe propria raspundere, qicuprinde bunurile proprii,

bunurile comune qi cele delinute in indiviziune, precum qi cele ale copiilor aflali in intrelinere, potrivit
modelului prevazutin anexa la Legea nr.11511996 pentru declararea qicontrolul averii demnitarilor,
magistralilor, a unor persoane cu funqii de conducere 9i de control qi a funclionarilor publici, modificata qi

completat[ prin O.U.G. nr. 1412005.
4rtJ20. Declaralia de avere reprezint6 un act personal qi irevocabil.
4rt.121. (1)Consilierii locali au obligatria ca, anual, in situalia in care dobandesc bunuri de natura

celor prevazute in anexa la Legea nr. 11511996, sa igi actualizeze declaralia de avere. De asemenea, la
incheierea mandatului sau la incetarea activitatii, au obligalia sa depuna o noua declaralie privind averea
pe care o delin la data respectiva.

(2) Declaralia prevazuta la alin. (1)va cuprinde gractele de instrainare cu titlu oneros sau gratuit,
fdcute in timpul exercitdrii mandatului, a bunurilor de valoare cuprinse in declaralie.

(3) Nedepunerea declaraliei in termenul legal, neactualizarea declaraliei de avere, din motive
imputabile, in situalia dobdndirii unor bunuri, potrrvit alin. (1), sau nedepunerea unei noi declaraliiin
termen de 15 zile de la incetarea activitdtrii, conduce la declanqarea din oficiu a procedurii de control.

Art.122. in cazulin care intre averea declaratd la data investirii in funclie a consilierilor locali gicea
dob6nditd pe parcursul exercitlril funcliei se constata diferenle v6dite qi exista dovezi certe c6 unele bunuri
ori valori nu puteau fi dobdndite din veniturile legale realizate de consilierul in cauza sau pe alte cai licite,
averea este supusScontrolului, in condiliile Legii nr.'11511996, cu completarile qi modificarile ulterioare.

Art.123. Prevederile art.109, 112,113, 115 9iart.1'17 se aplicain mod corespunzdtor, prin echivalare,
qi in cazul declaraliilor de avere.
Secliunea a 6-a



Incetarea mandatului de consilier
. Art 124 (1) Calitatea de consilier local incetea zd la data declararii ca legal constituit a noului consiliu

ales.
(2)Calitatea de consilier local inceteazd de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului,in urmAtoarele cazuri:

- demisie;
- incompatibilitate;
- schimbarea domiciliului intr-o altd unitate administrativ-teritorial[, inclusiv ca urmare a reorganizarii
acesteia;
- lipsa nemotivatd de la mai mult de 3 gedinle ordinare consecutive ale consiliului;
- imposibilitatea exercitirii mandatului pe o perioadd mai mare de 6 luni consecutive, cu exceplia cazurilorprevazute de lege;
- condamnarea, prin hotrrdre judecdtoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
- punerea sub interdiqie judecatoreasca;
- pierderea drepturilor electorale;
- pierderea calitalii de membru al partidului politic pe a carui list6 a fost ales;
- deces.

(3)incetarea de drept a mandatului de consilier se constata
propunerea primarului sau a oricarui consilier.

de catre consiliul local, prin hot6r6re, la

Art'125. Consilierii locali pot demisiona, anunldnd in scris pregedintele de gedin1a, care ia act de
aceasta. PreEedintele propune consiliului adoptarea unei hotaraii prin care se ia act d'e demisie 9i se
declara locul vacant.

Art'126. (1)in toate situaliile de incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale a
acestuia consiliul local adoptd in prima gedinld ordinar[, la propunerea p6marului, o hotdrare prin care se ia
act de situalia aparuta qi se declari vacant locul consilierului in cauza.

(2) Hotir6rea va avea labaza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de primar qi de
secretarul comunei. Referatul va fi insolit de actele justificative.

, 
Secliunea a 7-a

Rlspunderea consilierilor locali
411.127. Consilierii locali rrspund, in conditriile legii, administrativ, civil sau penal, dupacaz, pentru

faptele s[vdrgite in exercitarea atribuliilor ce le revin. 
-

Art'128. (1) Consilierii r6spund in nume propriu, pentru activitatea desf6gurat6in exercitarea
mandatului, precum gi solidar, pentru activitatea consiiiului din care fac parte ii pentru hotdrdrile pe care
le-au votat.

(2) in procesul-verbal al gedinlei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea
consilierului, se va menliona in mod expres votul acestuia.

Art.129. (1) incalcarea de catre consilieri_a-prevederilor Legii nr. 21sl2o}i, cu modificarile gi
completdrile ulterioare, a prevederilor Legii 3g3l2OO4 privind Staiutulaleqilor locali qiale regulamentului deorganizare 9i funqionare a consiliului atrage aplicarea urmatoarelor sancgiuni.
a)avertismentul;
b)chemarea la ordine;
c) retragerea cuv6ntului;
d)eliminarea din sala de gedinp;
e)excluderea temporara de la lucrarile consiliului gi ale comisiei de specialitate,
f) retragerea indemnizaliei de gedintra, pentru o qedinla.

(2)Sancliunile prevazute la alin. (1) lit. a) - d) se aplica de catre pre$edintele de qedinla, iar cele de laalin. ('1)lit. e)9if)de c6tre consitiu, prin hotar6re.
(3)Pentru aplicarea sancliunilor prevazute la alin. (1)lit. e), cazul se va transmite comisiei despecialitate care are in obiectul de activitate gi aspectele juridice, aceasta prezentdnd un raport intocmit pebaza cercetdrilor efectuate, inclusiv a explicaiiitorfurnizate de cel in cauza.
Art 130' La prima abatere, preqedintele de gedinld atrage atenlia consilierului in cutpa giil invitr sdrespecte regulamentul.
Art'131. (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul giinvitalia pregedintelui qicontinua sa se abatade la regulament, precum gi cei care incalcd in mod grar, chiar pentru prima data, dispozitriile

regulamentului vor fi chemali la ordine.
(2) chemarea la ordine se inscrie in procesur-verbar de qedin16.
Art 132. (1)inainte de a fichemat la ordine, consilierul este invitat de catre preqedinte sai$i retraga

sau sa explice cuvdntul ori expresiile care au generat incidentul gi care ar atrage aplicarea sancfiunii. 
-

(2) Daca expresia intrebuinfata a fost retrasa ori dacd expiicaliite date sint apreciate de preqedinte
ca satisfacatoare, sancliunea nu se mai aplic6.



Art.133' in cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abatd de la regulament,
pregedintele ii va retrage cuvdntul, iar dacA persista, il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza
cu absenla nemotivatd de la gedinp.

Art.134. (1) in cazul unor abateri grave, savar$ite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de
grave, consiliul poate aplica sancliunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului qi ale
comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilitd de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate
aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

Art.135. Excluderea temporara de la lucrarile consiliului gi ale comisiilor de specialitate nu poate
depapi doua gedinle consecutive.

Art.136. Excluderea de la lucrarile consiliului qiale comisiilor de specialitate are drept consecinla
neacordarea indemnizaliei de gedinla pe perioada respectiva.

Art.137. in caz de opunere, interzicerea participarii la qedinle se executa cu ajutorulforlei publice
puse la dispozilie preqedintelui.

Art.138. (1) Sancliunile prev2ute laarL.129 alin. (1) lit. e)qif) se aptica prin hot6r6re adoptata de
consiliu cu votul a cel pulin doua treimi din numdrul consilierilor in funqie.

( 2) Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scoqi din cvorumul de lucru.
Art.139. Pentru menlinerea ordinii in qedinlele comisiilorde specialitate, pregedinliiacestora au

aceleagi drepturi ca gi pregedintele de qedinla. Aceqtia pot aplica sancliunite prevaiute ta art. 14g alin. (1)
lit. a) - d).

Art.140. Consilierul local care absenteazd nemotivat la doua qedinle de consiliu consecutive va fi
sanctrionat cu retragerea indemnizaliei de gedinla, pentru inca o gedinla,in afara indemnizaliilor care nu i se
vor pllti datoritl absenlelor.

, 
Secliunea a 8-a

Dizolvarea consiliului local
4rt.141.(1) consiliul local se dizolvd de drept in urmatoarele cazuri.

a) nu se intruneqte timp de 2 luni consecutiv
b) nu a adoptat in 3 qedintre ordinare consecutive nici o hotdrdre
c) numarul consilierilor locali se reduce sub jumatate plus unu qi nu se poate completa prin supleanli.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul, precum gi orice alt6 persoana interesata, sesizeaza instinp de
contencios administrativ cu privire la cazurile prevazute la alin. (1). HotArdrea instanleieste definitivA$ise
comunica prefectului.

(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in condiliile Legii nr. 3]2OOO.
Art.142. in cazul in care consiliul local este dizolvat prin hotarare judecatoreasca d;finitiva $i

irevocabilS, pdna la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenla acestuia, secretarul comunei
va rezolva problemele curente ale comunei, potrivit competenlelor 9i atribuliilor ce ii revin, potrivit legii.

CAPITOLUL V
iNrneeARl, tNTERpELARI, pETrTn $r TNFoRMAREA coNstLtERtLoR LocALt

Art.143. (1)Consilierii locali potadresa intrebrri primarului, viceprimarului qi secretarului comunei,
precum 9i compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau qefilor serviciilor 9i unitdlilor
subordonate consiliului local.

(2) Prin intrebare se solicita informalii cu privire la un fapt necunoscut.
(3)Cei intrebali vor raspunde, de reguld, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea gedinla a

consiliului local.

^ Art.144. lnterpelarea constd intr-o cerere prin care se solicita explicalii ?n legatura cu un fapt cunoscut
Cel interpelat are obligalia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea qedinla a c6nsiliului, sau oral, la
proxima gedintra, potrivit solicitdrii autorului interpeldrii.

Art.'145. (1) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informalie de interes public nu poate fi
ingradit.

(2)Autoritalile administrallei publice centrale gi locale, instituliile, serviciile publice, precum gi
persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a consilierilor locali asupra
problemelor de interes local.

Art.'146. (1) Consilierii pot solicita informaliile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul,
serviciul sau unitatea vizatd sunt obligate sa le furnizeze la termenul stabilit, cu avizul prealabil al
primarului sau, in lipsa acestuia, al secretarului .

(2) Informaliile pot fi cerute gi comunicate in scris sau oral.



(3) Primarul este obligat ca, prin intermedrul secretarului qi al aparatutui propriu de specialitate, sd
puna la dispozilia consilierilor, la cererea acestora, in termen dscel mult 20 de'zile lucratoare, informaliile
necesare in vederea indeplinirii mandatului.

CAPITOLUL VI
APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

Art1a7.() Pentru buna pregdtire qiorganizare a lucrdrilor Consiliului local, precum qi pentru
solulionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea cel mult 1 post cu'activitate permanent6, pe
care va fiincadrat, prin hot[rdre a Consiliului Local, persoana care au studii superioare, de regula juridice
sau administrative.

_ (2) Funclia pe care va fiincadrata persoanela prevazute la ailn. (1)se stabileste prin hotarare a
Consiliului Local, iar seleqionarea acestei persoane se face pebazdtde concurs sau examen organizat in
condiliile legii. comisia de concurs se stabilegte de consiliul Local.

Art.'l48.Salarizarea persoanelor prevdzute la art. 147 se face potrivit anexei la Ordonanla de Urgenla
a Guvernului nr.2412000, privind sistemul de stabilire a salariilor de bazd pentru personalul contractual din
sectorul bugetar, aprobatl prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile gicompletarile ulterioare, iar cheltuielile
aferente se suporta din bugetul local.

Art.149.(1) Apararea intereselor Consiliului Local in fala instanlelor de judecatd se face de
persoanele angajate, potrivit art..147 alin. (1), daca acestea au pregatirea profesionali corespunzatoare,
sau de un aparator ales, in masura in care asrstenla juridica nu poaie fi asigurata altfel. cheltuielile se
suportd din bugetul local.

(2)in situaliile prevazute la alin. (1)imputernicirea se semneaza de preqedintete de qedinp.
Art.150. (1)Posturile prevazute \aarl..147 alin. (1)nu se includ in numaiul maxim de posturi rezuttat

din aplicarea O.G. nr. 8012001privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritalile
administraliei publice qi instituliile publice, aprobatd cu modificiri prrn Legea nr.247l2OO2, cu modificarite
qi completdrile ulterioare.

(2)Personaluluiangajat potrivit art.147 alin. (1)nu ise aptica prevederite Legii nr. 188/ 1999 privind
Statutul funqionarilor publici, cu modificarile ulterioare, acesta urm6nd a-qi desfdquri activitatea pe baza de
contract de munc[.

(3) Persoanele incadrate pe posturile create potrivit art. 147 alin. (1) igi desfagoara activitatea sub
coordonarea secretarului comunei gi pregdtesc gedinlele consiliului local, informarea consilierilor,
intocmirea 9i difuzarea cAtre ace$tia a dosarelor de pedinla qi a oricaror alte materiale, indeplinind 9i alte
atribulii stabilite de consiliul local ori secretarul comunei.

CAPITOLUL VII
MAsuRl PRlvlND TRANSpARENTA DEcrzroNALA iN AclvlrATEA coNSlLtuLUl

LOCAL AL COMUNEI TORMAC
Secliunea't

Participarea cetSlenilor 9i a asocialiilor legal constituite la procesul de elaborare a hotrrarilor cu
caracter normativ (cu aplicabilitate generalr) ate consiliului local

Art 151. (1) in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotarAre cu caracter normativ (cu
aplicabilitate generald), Consiliul Local al Comunei Tormac, prin intermediul secretarului, are obligalia sa
publice un anunt in site-ul propriu, sd-l afigeze la sediul propiiu, intr-un spaliu accesibil publicului, qi sa-l
transmitd cdtre mass-media locald. Secretarul va transmite proiectele de hot6r6re cu caracter normativ
tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informalii.

(2) Anunlul referitor la elaborarea unui proiect de hotdrare cu caracter normativ va fi adus la
cunogtintrdpublicului,incondiliilealin.(1),cucel pulin30dezileinaintedesupunereaspre analiza,avizare
gi adoptare de catre consiliul local. Anuntrul va cuprinde o notd de fundamentare, o expunere de motive sau,
dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adopt[rii hotdrarii propuse, textul complet al
proiectului de hotarare, precum qi termenul limit6, locul qi modalitatea in care cei interesali pot trimite in
scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotdrare cu caracter
normativ.

(3) Anunlul referitor la elaborarea unui proiect de hotardre cu relevanla asupra mediului de afaceri
se transmite de catre iniliator asocialiilor de afaceri 9i organizaliilor civice, sindicale, patronale sau oricirui
alt grup asociativ de reprezentare civica legal constituit, pe domenii specifice de activitate, in termenul
prevAzut la alin. (2).

. (4) in anunl se va stabilio perioadide cel pulin 10 zile pentru a primiin scris propuneri, sugestii sau
opinii cu privire la proiectul de hotdrdre supus dezbaterii publice.



(5)Secretarul comunei va primi propunerile, sugestiile 9i opiniile persoanelor interesate cu privire laproiectul de hotdrdre propus.
(6) Proiectul de hotdrdre se transmite spre analiza gi avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului

Local numai dupa definitivare, pe baza observaliilor qi propunerilor formulate potrivit alin. (4).
4tt.152. (1)Consiliul Local este obligat sadecrdaorganizarea uneiint6lniriin care sase dezbatapublic proiectul de hotdrdre, dacd acest lucru a fost cerut in-scris de catre o asocialie legal constituit[ sau

de catre o alt[ autoritate publica.
(2) in toate cazuriie in care se organizeazddezbateri publice, acestea trebuie s[se desfdgoare in

cel mult 10zile de la publicarea datei gi locului unde urmeaza sa fie organizate. Consiliul Localtrebuie sa
analizeze toate recomanddrile referitoare la proiectul de hotardre in disiulie.

(3)in cazul reglementdrii unei situalii care, din cauza clrcumstanlelor sale exceplionale, impune
adoptarea de solulii imediate, in vederea evitdrii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de
hotdrdre cu caracter normativ se supun adoptdrii in pr6cedura de urgenla prevazuta de reglementdrile in
vigoare.
Secliunea a 2-a

Participarea cetrfenilor qi a asocialiilor legal constituite la procesul deliberativ desfiqurat deConsiliul local al Comunei Tormac cu privire la hotdrarile cu caracter normativ
(cu aplicabilitate generall)

Art.153. (1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile gedintrelor publice se va face in
urmAtoarele condilii:

a) anunlul privind qedinla publicd se afigeaza la sediul autoritatrii publice, inserat in site-ul propriu , cu
cel pulin 3 zile inainte de desfdgurare;

b) acest anunl trebuie adus la cunoqtinla cetdlenilor 9i a asocialiilor legal constituite care au prezentat
sugestii 9i propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interespublic care urmeaza s6 fie abordat ?n gedintra publica;

c)anunlul va conline data, ora 9i locul de desfagurare a qedinlei publice, precum gi ordinea de zi.
(2) Difuzarea anuntrului qi invitarea speciald a unor persoane la'qedinla public6 sunt in sarcina

persoanei responsabile cu relatia cu publicul
Art.154' (1)Participarea persoanelor interesate la qedinlele publice se va face in limita locurilor

disponibile in sala de ;edin1e, in ordinea de prioritate stinitita oe preqedintele de ;edin1a, ordine datd de
interesul manifestat fala de subiectul gedinlei de catre asocialiile de afaceri qi alte'organizatrii civice,
sindicale, patronale sau orice alt grup asociativ de reprezentare civica legal constituit care au prezentat
sugestii 9i propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes
public care urmeaza sd fie abordat in qedinla publicd.

(2) Ordinea de prioritate nu poate limita accesul mass-media la qedintrele publice.
Art.155. Pregedintele de qedinla ofera invitalilor qi persoanelor care pariicipi din proprie iniliativa

posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele ailate pe ordinea de zi.

- Art.156. ('1)Adoptarea hotdrdrilor de consiliu local cu caracter normativ line de competenla exclusiva
a Consiliului Local.

(2) Punctele de vedere exprimate in cadrul qedinlelor publice de persoanele menlionate la art. 82
au valoare de recomandare.

Arl'157. (1) Minuta gedinlei publice, incluzdnd qivotulfiecarui membru, cu exceptia cazurilor in cares a hot6rdt vot secret, va fi afigatd la sediul primariei 9i publicati in site-ul propriu.
(2) Compartimentele de specialitate sunt obligate sa elaboreze qi sa arhiveze minutele qedinlelor

publice.
(3) Atunci cand se considerd necesar, gedinlele publice pot fi inregistrate.
(4) inregistrarile $edinfelor publice, cu excef1ia intdlnirilor pubtice in care se dezbat public proiectele

de hotdrdri cu caracter normativ, vor fi fdcute publice, la cerere, in conditiile Legii nr. s44l2ool privind
liberul acces la informaliile de interes public.

Art.l53 Persoanele care asistd la qedintrele publice, invitate sau din proprie initriativa, trebuie s6
respecte regulamentul de organizare gi functrionare a Consiliului Local. in cazu'l in care pregeointele deqedinla constata ca o persoand a incalcat regulamentul, va dispune avertizarea 9i, in ultima instantra,
evacuarea acesteia.

Art.159. Prevederile acestuicapitol nu se aplica procesului de elaborare a hot6r6rilor cu caracter
normativ qi qedinlelor in care sunt prezentate informalii privlnd:

a)apararea nalional6, siguranla nationala 9i ordinea publica, interesele strategice economice gi
politice ale tarii, precum 9i deliberarile autoritalilor, daca fac parte din categoria intorrialiitor clasificate,
potrivit legii;

b)valorile, termenele de realizare qi datele tehnico-economice ale activitdlilor comerciale sau
financiare, daca publicarea acestora aduce atingere principiului concurenlei loiale, potrivit legii;

c) datele personale, potrivit legii.
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Art 160. Conflictele de interese gi incompatibilitalile stabilite pentru aleqii locali sunt prevdzute inLegea nr' 16112003 privind unele mf,suri pentru asiguiarea transparentreiin exercitarea demnitdlilorpublice, a funqiilor publice qi in mediul de afaceri, p-revenirea gi sanclionarea corup;iei, cu modificarile 9icomplet6rile ulterioa re.
Art 161. Consiliul Local hotardqte asupra componentrei delegaliilor ce se efectu eazdin numeleConsiliului Local al Comunei Tormac.
Artj62. (1) Primarul gi viceprimarul comunei Tormac au dreptul la un concediu de odihna anualpldtit pentru ftecare an calendaristic, de 25 de zile lucratoare, care se efectueaza in maxim 3 fraclil,
(2) Primarul giviceprimarul vor aduce la cunogtinla Consiliului Local, in q"Oin1. pr"rergatoare

plecarii in concediu, perioada de efectuare a acestuia.
(3) Primarul qi viceprimarul efectueaza concediul de odihna

concediul de odihna simultan.
in fiecare an, dar nu pot efectua

in gedinla Consiliului Local

(4)in cazuri exceplionale, cu motivarea necesara, Consiliul Local poate aproba ca primarul gr
viceprimarul sa efectueze concediur de odihna 9i in anut urmator.

- . Art 163' Adoptarea 9i modificarea prezentului Regulament se face cu votul majoritatiiconsilierilor infunclie. \
Art.164. Prezentur regurament a fost aprobat prin Hot#hreE6r.

al Comunei Tormac din 30.06.2016 nll ) K I
Preqedinte de qedin{[ , pltru(i Octavian

contrasem neaza secretarul comunei, perndac ciprian-George

Adoptata 
", \\ voturi pentru , '*- voturi impotriva, * abtineri


