
JUDETUL ARGES
coMUNA STOENE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
NR. 1/ 04.1r.2020

privind aprobarea Regulamentului de Organizare Ei Funclionare al Consiliului Local Stoenegti

Consiliui Locai al Comunei StoeneEti, intrunit in qedinJd ordinard, in data de 04.11.2020'

Avdnd in vedere:

- Raporlul nr. 3842128 .10 .2020 al Secretarului General al Comunei Stoeneqti;

- Referatul de aprobare m.3845128.10.2020 al Primarului Comunei Stoeneqti;

- prevederile Legii nr. 16112003 privind unele mdsuri pentru asiguralea transparenlei in

Lxercitarea demnitalilor publice, a funcliilor publice 9i ln medii de afaceri, prevenirea ;i
sanclionarea corup{iei - modificatd qi completatd;

- prevederile Legii ru. 14412007 privind infiinJarea, organizarea qi funclionarea Agenliei

Nalionale de Integritate republicatd 9i modificatd;

- Legea nr. 17612010 privind integritatea in exercitarea fuircliilor $i demnitAlilor publice,

pentru nodificarea gi completarea Legii nr. 14412007 privind infiinlarea, orgauizat'ea ;i
iunclionarea Agenliei Nalionale de Integritate, precum 9i pentru modificarea qi completareii

altor acte normative, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- prevederile OUG nr. 57l2ol9 - privind Codul administrativ;

- preyederile Legii ru. 5212003 privind transparen!5 decizionald in administralia pubiicd;

- ConstituliaRomAniei;
- prevederile HG rr.282l2OO5 privind stabilirea modelului legitimaliei pentru ale$ii locali 

""i' 
a

modelului semnului distinctiv al calitdlii acestora;

- in baza afi. L29 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. a), afl. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art, 196 aiin.

(1) lit. a), art. 197 din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ,

HoTARA$rE:

Art.l. Se aprobd Regulamentul de Organizare qi Funclionare al Consiliului Local al Comttrtei

Stoenegti, conform anexei - parte integrantd din prezenta hotdrAre.

Art.2. Preze11l6- hotbrire intrd in vigoare la data adoptdrii, datd la care HCL nr. 14/01-08.2016 se

abroga.

Art,3. Prezenta hotdrAre poate fi contestati Ia instanla de contencios administrativ competentd, in

condiliile Legii nr.. 55412004,legea contenciosului administrativ, modificatd si completatA.

Art.1. (1) Prezenta hot5rAre va fi comunicatd Instituliei PrefectuLui - Judelul Algeq. it.r vederea

exercitirii controlului de legalitate.
(2) Plezenta hotdrdre va fi adusd la cunoEtinJd publicn, va fi cotnunicatd persoanelor interesate 9i i a

fi dusd la indeplinire de cdtre consilierii locali,

SECRETAR GENERAL AL COMUNIiI,

;l;2,:D

PRESED
LUTESCU DAN



Anexi la H.C.L. nr. | / 04.11.2020

REGULAMENTUL
de organizare $i funcfionare al Consiliului Local al Comunei Stoenegti

CAPITOLUL I
CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

ART.1. (l) Consiliul local se constituie in cel mult 60 de zile de la data desll;uririi alegerilor autoritililor
administratiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarali ale$i sunt
validate in condiliile prevdzute de O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ al RornAniei.

(2) Dup[ validarea mandatelor de consilier local este organizatl, o gedin!5 privind ceremonia de constituire a

consiliului local, ocazie cu care consilierii Iocali depun jur6rr6.ntul.

ART,2. (l) Mandatele consilierilor locali declarafi ale;i sunt validate in cel mult 25 de zile de la data
desfdgur6rii alegerilor pentru autoritAtile adrrinistraliei publice locale de Judec[toria Cdmpulung, in proceduri
necontencioasA, prin incheiere pronuntata in camera de consiliu, ldri a fi aplicabild procedura de regularizare a cererii.

(2) Incheierea judecf,toriei privind validarea sau, dupE caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali cuprinde
numele consilierilor locali ale cAror mandate au fost validate gi se comunicd de inda6 prefectului si secretarului general
al Comunei Stoeneqti. in prima zi lucritoare ulterioara comunicSrii incheierii, secretaiul general al Comunei Sioenegti
informeazl consilierii locali declarali aleqi cu privire la validarea mandatelor lor, supleanlii acestora cu privire Ia
invalidarea mandatelor consilierilor locali declarali alegi gi parlidele politice sau organizatiile cetAtenilor aparlinand
flrinoritSlilor nalionale. incheierea judecltoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicatA gi respectivilor
consilieri locali declarati alesi.

(3) In termen de 3 zile de Ia comunicare, cei interesa{i pot formula apel impotriva incheierii judecitoriei de
validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se solu{ioneaz6de Tribunalul Argeg in termen de 5 zile de la depunerea
apelului, in procedurd necontencioasa, fhri a fi aplicabi16 procedura de regularizare a cererii, hotir6rea fiind definitivd.
Hotdrirea se comunicd de indatd de la pronuntare prefectului, secretarului general al Comunei Stoenegti gi consilierului
local declarat ales.

(4) Pronunlarea incheierii judecdtoriei, respectiv pronuntarea hotdririi tribunalului se poate amana, o singurA
dat6, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea incheierii, respectiv a hotlrdrii este de cel mult 48 de ore de la
pronuntare.

ART.3. (1) Pentru fiecare consiliu local din jude{, prefectul convoacA consilierii locali pentru gedinfa privind
ceremonia de constituire a consiliului local in cel rnult 5 zile de la cornunicarea inc he ierii j udicdtoriei prevAzute la art. 2
alin. (2) ori a comunici.rii hotSrdrii tribunalului in conditiile arl".2 alin. (3) qi (a), drpd caz, in situafia in care numdnrl
mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decdt primul numar natural strict mai mare decat jum6tate din
nunrirul membrilor consiliului local stabilit potrivit art. 112 alin. (1) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ
al Rominiei.

(2) Prefectul ii con.runici secretarului general al Comunei Stoenegti data qi ora stabilite pentru qedin(a privind
ceremonia de constituire a consiliului local, la care participa prefectul, subprefectul sau un reprezentant al institrrtiei
prefectului desemnat prin ordin de c6tre prefect. in situa{ii motivate, cu respectarea dispoziliilor alin. (1) prefectul poate
comunica o alta data gi o alta orA.

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

(4) $edinta pentru ceremonia de constituire este condusi de cel mai in varst6 consilier local al cdrui mandat a
fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale c6ror mandate au fost validate.

(5) Consilierii locali ale ceror mandate au fost validate depun jurdmdntul previzut la art. 4 din prezentul
Regulament, in cadrul ;edin!ei privind ceremonia de constituire a consiliului local.

(6) In cazul in care numirul consilierilor locali care au depus jurlmintul in condiliile alin. (5) este mai mic decit
primul numdr natural strict mai mare decatjumAtate din numirul membrilor consiliuh.ri local stabilit potrivit art. I l2 alin.
(1) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ al RomAniei, prefectul convoac6 consilierii locali pentru o a doua
qedinld privind ceremonia de constituire in termen de 20 de zile de la data primei qedinle.



(7) in cadrul celei de a doua gedinle pot depune jurdrndntul consilierii locali validali care au absentat de Ia prima
gedinta si supleanlii ale clror mandate au fost validate in conditiile art. 20 gi consilierii locali validali in condi{iile ar1. 2
alin. (3) qi (4) gi care nu au fost convocali la prima;edinli de constituire a consiliului local.

(8) Prin excep{ie de la dispozitiile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut depune juramdntul, ca
urmare a absentei pentru motive temeinice, poate depune jurimdntul in cadrul primei gedinle a consiliului local. Sunt
considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, doveditd prin cerlificat niedical, ori situalii precum
deplasarea in strdinAtate in interes de serviciu, evenimente de for{d majorS, cum ar fi inundatii sau alte catastrofe care au
impiedicat deplasarea, deces in familie ori alte situatii similare.

(9) Consilierul local al cirui rnandat a fost validat care nu depune jurAmentul nici in cea de a doua gedinti
privind ceremonia de constituire ori in condiliile prev6zute la alin. (8) sau care refuzi s[ depunf, juramentul este
considerat demisionat de drept.

(10) Locurile consilierilor locali declarali alegi ale clror mandate nu au fost validate sau care sunt considerati
demisiona{i de drept gi care nu pot fi completate cu supleanti se declard vacante prin ordin al prefectului in termen de 5

zile de Ia prima qedin{6 ordinarS a consiliului local.

ART.4. (1) Consilierii locali alegi al cdror mandat a fost validat depun urmdtorul juramant in limba rorndn6: Jur
sA respect Constitulia 9i legile 1[rii qi sd fac, cu bun6-credinld, tot ceea ce st6 in puterile gi priceperea mea pentru binele
locuitorilor Comunei Stoene$ti. Aga si imi ajute Dumnezeu! Formula religioasi de incheiere va respecta libertatea
convingerilor religioase, jurimdntul putdnd fi depus gi fird formula religioasS. Jurimantul se imprimd pe un formular
special gi se semneaza, in dou[ exerrplare, de fiecare ales local.

(2) Un exemplar al jurlmintului se pastreaza la dosarul de constituire, iar al doilea se inm6.neaz[ consilierului
local ales. Dosarul de constituire se plstreaza de cAtre secretarul general al Comunei Stoene$ti.

ART.S. (l) Consiliul local este legal constituit daci numdrul consilierilor locali care au depus jurinrAntul in
condi{iile art. 3 alin. (5)-(7) este mai mare decAt primul numir natural strict mai mare decit jumatate din numirul
membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. I l2 alin. (1) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ al
RomAniei.

(2) Data constituirii consiliului local este considerald data desligurlrii primei gedinle privird ceremonia de
constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dupd caz.

(3) In ternen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, in condi{iile alin. (2), prefectul emite un ordin
privind constatarea indeplinirii condi(iilor Iegale de constituire a consiliului local, care se comunicd secretarului general
al Comunei Stoenegti gi se aduce la cunoqtintd publicS.

(4) In situalia in care consiliul local nu este legal constituit in conditiile alin. (1), in termen de 3 zile de Ia
implinirea termenului prevdzut la art.3 alin. (6) prefectul emite un ordin privind constatarea neindeplinirii conditiilor
legale de constituire a consiliului local, in care se menlioneazd motivele neconstituirii acestuia.

(5) Otdinul prefectului prevAzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacl este cazul, 9i situa(iile in care este
necesar6 validarea mandatelor supleanlilor. Ordinr-rl prelectului care cuprinde situa{iile in care este necesard validarea
mandatelor supleanlilor se comunici Judecltoriei Cdmpulung, partidelor politice gi organiza(iilor ceta(enilor apar(inAnd
minoritifilor nalionale care au propus candida{i gi secretarului general al Comunei Stoenegti.

ART.6. (l) Mandatele suplean{ilor sunt validate de Judecdtoria Cdmpuh.rng, in proceduri necontencioasi, prin
incheiere pronuntatl in camera de consiliu, fhrd a fi aplicabild procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor
supleanlilor se realizeazd in condifiile prevAzute de O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ al Rom6niei pentru
validarea mandatelor consilierilor locali declarati alegi, cu respectarea prevederilor Iegii privind alegerea autoritAtilor
administraliei publice locale in situalia in care consilierul local declarat ales se afli in una dintre urmitoarele situa{ii:

a) nu este validat ca unrare a neindeplinirii condi{iilor prev[zute de O.U.G. nr. 5712019 privind Codul
administrativ al Rom6niei;

b) este considerat demisionat de drept, potrivit art. 3 alin. (9).
(2) ln caztrl prev[zut la alin. (1) lit. a), mandatele supleanlilor sunt validate in termen de 10 zile de la data

rimdnerii definitive a incheierii de invalidare a mandatului consilierului local declarat ales.
(3) in cazul previzut la alin. (l) lit. b), mandatele supleanJilor sunt validate in termen de 10 zile de la

comunicarea ordinului prefectului prev[zut la art. 5 alin. (5).
(4) Suplean(ii au obligalia transmiterii c6tre secretarul general al Comunei Stoene;ti a documentelor doveditoare

pentru indeplinirea condi{iilor previzute de O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ al Rom6niei cu cel pu{in 7

zile inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (2) sau (3), dupa caz, pentru care li se elibereazd o confirmare de
primire. Termenul pentru transmiterea documentelor catre secretarul general al Comunei Stoeneqti este termen de



decidere, caz in care secretarul general al Comunei Stoenegti transmite Judecdtoriei Cdmpulung documentele care i-au
fost puse la dispozilie inauntrul acestui termen, precum gi o adresd de informare prin care propune validarea suplean(ilor
care au depus documentele previzute de O.U.G. nr. 5112019 privind Codul administrativ al Rondniei sau, dnpi caz,
invalidarea suplean(ilor care nu au depus aceste documente,

(5) Secretarul general al Comunei Stoenegti transmite Judecitoriei CAmpulung documentele doveditoare pentru
indeplinirea condi{iilor prevazute de O.U.G. nr. 5712019 privind Codul administrativ al Rom6niei cu cel pulin 7 zile
inainte de implinirea termenului previzut la alin. (2) sau (3), dupi caz.

(6) Supleantul al cf,rui mandat a fost validat in condiliile prezentului articol depune jurdrn6ntul in a doua qedinli
privind ceremonia de constituire a consiliului local prevAzutA la art. 3 sau in prima qedin{6 a consiliului local, dr.rpd caz.

(7) Prevederile alin. (6) se aplici in mod corespunz6tor supleantului declarat ales al cdrui mandat a fost invalidat
de Judecdtoria C6mpr:lung, in priml instanli, dar care a fost validat prin hotEr6rea tribunalului,

(8) Supleantul al c6rui mandat a fost validat, care nu depune jurim6ntul in condi{iile alin. (6) sau, dupi caz, alin.
(7) ori care refuzd sd depuni jurim6ntul, este considerat demisionat de drept.

(9) Prevederile art. 5 alin. (3) se aplicd in mod corespunzAtor.

ART.7, (l) in caz de vacanli a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele
suplean(ilor sunt validate in termen de l0 zile de la data incetf,rii mandatului consilierului local, in conditiile at.
de cAtre JudecAtoria Cdrnpulung, in proceduri necontencioasi, prin incheiere pronuntat[ in camera de consiliu, IIri a fi
apficabi16 procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleantrilor se realizeazd cu respectarea prevederilor
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ al Rom6niei. Supleanlii au obliga(ia transmiterii cltre secretarul general
al Conrunei Stoene;ti a documentelor doveditoare prevdzute de O.U.G. nr. 5712019 privind Codul adrninistrativ al
RomAniei, cu cel pulin 5 zile inainte de implinirea tenrienului de l0 zile.

(2) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurdrndntul in
fa{a consiliului local, in tennen de l5 zile de Ia data la care secretarul general al Comunei Stoene$ti l-a informat cu
privire la validarea mandatului sdu.

(3) Consilierul local declarat ales al cdrui mandat a fost invalidat de judecdtoria competenta, in primA instan$,
dar care a fost validat prin hotdr6rea tribunalului depune jurdrnintul in fa{a consiliului local, in tennen de l5 zile de la
data la care i-a fost comunicata hotdrarea tribunalului.

(4) Consiliul local se convoaci in condiliile art. 134 alin. (l) din Codul administrativ pentru respectarea
termenului prevdzut la alin. (2) sau (3), dup6 caz.

(5) Consilierul local al cirui mandat a fost validat in condiliile alin. (2) sau (3) care nu depune jurAmantul in
termenul de l5 zile ori care refuzd sd depuni jurdrn6ntuI este considerat demisionat de drept, cu exceplia cazului in care
se afl6 in una dintre situa{iile prevlzute Ia art. l7 alin. (8).

(6) In cazul in care consilierul local al cdrui mandat a fost validat in condiliile alin. (2) sau (3) se afl6, pe
perioada celor 15 zile prevdzute de aceste alineate, intr-una dintre situaliile prevAzute la art. l.'1 alin. (8), termenul pentru
depunerea jurimintului se prelungegte pini la incetarea acestei situalii.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

Secliunea 1

Pre;edintete de ;etlinld

ART,8. (1) DupE declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sdi, in termenul stabilit prin
regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului local, un pregedinte de gedinld, pe o perioadd de 3 luni, care
conduce Eedinlele consiliului si semneaz6 hot6r6rile adoptate de acesta. Pregedintele de qedinli se alege prin vot deschis
cu majoritate simpld, respectiv primul numdr natural mai mare decat jumatate din totalul membrilor prezen{i la o qedintd
a organului colegial, cu condi(ia indeplinirii cvorumului.

(2) Cottsilierul local ales in condifiile alin. (l) poate fi schirnbat din funclie, la initiativa a cel pufin unei treimi
din numirul consilierilor locali in funclie, prin hotarire adoptatA cu majoritate absolut6.

(3) in cazul in care preEedintele de qedinfi lipsegte, la propunerea consilierilor locali, din randul acestora este
ales un alt pregedinte de gedin!6, prin hotdrAre adoptatd cu majoritate simpld, care conduce qedinla respectivi. Acesta
exercitA pentru aceastA gedinta atribuliile prevdzute de prezentul cod pentru preqedintele de Eedin{d.

(4) Pregedintele de sedin!6 exercitd urmitoarele atribu{ii principale:
a) conduce gedinlele consiliului local;



b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrdri qi anun1f, rezultatul votlrii, cu precizarea voturilor
pentru, a voturilor impotrivd Ei a ablinerilor numarate gi evidenfiate de secretarul general al Comunei Stoenesti in
procesul-verbal al gedinlei;

c) semneaz[ procesul-verbal al gedintrei;

d) asigurd men(inerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare si funcfionare a consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problemA care intrA in competenta de solulionare a consiliului local;
f) aplic6, dac6 este cazul, sanc{iunile prev6zute la aft.50 alin. (l) sau propune consiliului aplicarea unor

asemenea sancfiuni, dupi caz;
g) indeplinegte alte atributii prevAzute de lege, de regulamentul de organizare gi func{ionare a consiliului local

sau alte insirciniri date de cltre consiliul local.

Sectiunea a 2-a
A I e g e re a v ic epr imar u I a i

ART.9. (l) Viceprintarul este subordonat primarului gi, in situaliile prevAzute de lege, inlocuitorul de drept al
acestuia, situatie in care exercitd, in numele primarului, atribuliile ce ii revin acestuia. Prirrarul poate delega o parte din
atribuliile sale viceprimarului.

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

(3) Exercitarea votului se face pe bazl de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizeazd prin hotdrAre a
consiliului local.

(4) Eliberarea din func{ie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotdr6re adoptatd, prin vot secret,
cu majoritatea a doud treimi din numlrul consilierilor in funclie, la propunerea temeinic motivata a prirnarului sau a unei
treimi din numdrul consilierilor locali in funclie. Eliberarea din funclie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6
luni ale mandatului consiliului local.

(5) La deliberarea gi adoptarea hotirdrilor care privesc alegerea sau eliberarea din func(ie a viceprimarului
participa gi voteazi consilierul local care candideaz[ la func{ia de viceprimar, respectiv viceprimarul in furc(ie a cdrui
schimbare se propune.

(6) Pe durata exercitirii mandatului, viceprimarul i$i pAstreaza statutul de consilier local, fIrI a beneficia de
indemnizatia aferentl acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitdtile specifice func(iei de viceprimar prevdzute de
cartea I titlul [V din Legea nr. 16112003, cu modificdrile;i completdrile ulterioare.

(7) Durata mandatului viceprimarului este egal6 cu durata mandatului consiliului local. in cazul in care mandatul
consiliului local inceteazd sau inceteazd calitatea de consilier local, inainte de expirarea duratei normale de 4 ani.
inceteazi de drept gi n.randatul viceprimarului, 17r[ vreo altd fonralitate.

Secliunea a 3-a
Comisiile de specialitate

ART,I0. ( I ) DupA constituire, consiliul local igi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de
activitate, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare gi func{ionare a consiliului local.

(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Opera{iunile desfi;urate in cadrul procedurii de constituire a cornisiilor de specialitate, domeniile de

activitate in care se pot organiza cornisii de specialitate, numf,rul qi denumirea acestora, numf,rul membrilor fiecirei
comisii gi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecirui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum qi
componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotdrire a consiliului local, cu respectarea configuraliei politice de la
ultimele alegeri locale. NumSrul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.

(4) Numlrul locurilor ce revine fiecdrui grup de consilieri sau consilierilor independenli in fiecare comisie de
specialitate se stabilegte de citre consiliul local, cu respectarea configuratiei politice de Ia ultimele alegeri locale.

(5) Nominalizarea membrilor fiecirei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor
independenli de citre consiliul local, avAndu-se in vedere, de regulf,, optiunea acestora, pregAtirea lor profesionald gi

domeniul in care iEi desfi;oari activitatea. in funclie de numirul membrilor consiliului, un consilier poate face pame din
cel putin o comisie qi din cel mult 3 comisii, dintre care una este corrisia de bazd.



(6) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora gi numdn:l de
membri, care va fi intotdeauna impar, se stabilesc de cdtre consiliul local, in funclie de specificul activitalilor ce se
desfdgoari in localitate, principalele domenii de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate fiind pe:

- activitArieconomico-financiare;
- activitali social-culturale,culte;
- agricultur6;
- invdtrSmant, sdnitate qi familie;
- amenajarea teritoriului gi urbanism;
- muncA;i protectie social6;
- proteclie copii. lineret ii sport:
- mediu $i turism;
- comercial
- juridic qi de disciplin[.

O comisie poate sf, aibi in obiectul de activitate doud sau mai multe domenii.
(7) La nivelul Comunei Stoenegti sunt constituite 3 comisii de specialitate, dupS cum unneazd:
a) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-social6, buget - finanJe, administrarea domeniului public pi

privat al comunei, amenajarea teritoriului gi urbanism, proteclia mediului gi turism, agriculturS, gospoddrie
comunal6,servicii qi comer{, fonnatd. din 5 membri;

b) Comisia juridicl 9i de disciplind, apdrarea ordinii qi linigtii publice, a drepturilor cetalenilor gi de munc6,
formatd din 5 mernbri;

c) Comisia pentru activitati social - culturale, culte, inv6fdmAnt, sinAtate qi familie, protec(ie socialS, proteclia
- copilului, tineret, activitdti spoftive gi de agrement, forrnati din 3 membri.

ART,11, (l) Corrisiile de specialitate au urmAtoarele atribu!ii principale:
a) analizeazd proiectele de hotdrAri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotirAri ;i asupra problemelor analizate, pe care le prezintl consiliulu i

local; .
c) indeplinesc orice alte atribufii stabilite prin regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului local sau

insircinlri date prin hotirdri ale consiliului local, daci acestea au legdturl cu activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate simpl6.

ART.l2. (l) Comisiile de specialitate igi aleg, prin votul deschis al majoritdlii absolute a consilierilor locali ce o
compun, c6te un preEedinte gi cdte un secretar.

(2) Pregedintele comisiei de specialitate are urmAtoarele atribu[ii principale:
a) asigur[ reprezentarea comisiei in rapo(urile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului,

organismele prestatoare de servicii publice locale gi cu celelalte comisii;
b) convoaci gedinlele comisiei conform procedurii prevdzute in regulamentul de organizare gi functionare a

consiliului local Ei informeaz[ secretarul general al Comunei Stoenegti cu privire la data gi locul ;edinlei;
c; conduce ;edinlele comisiei:
d) sns{ine in Eedinlele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anunia rezultatul votdrii, pe baza datelor comunicate de secretar;
f) indeplinegte orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de

organizare qi funclionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;
g) comunic[ secretarului general al Comunei Stoenegti in termen rezonabil, pdnd la finalul fiecirei luni

calendaristice, prezenta $i procesele-verbale ale fiecdrei gedin[e ale comisiei de specialitate.
(3) Preqedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucr[rile comisiei si participe Ei alte persoane din

afara acesteia, dacd apreciazd cd este necesar $i poate pafticipa la lucrdrile celorlalte comisii care examineazi probleme
ce prezintA impo(anIa pentru comisia pe care o conduce.

(4) Secretarul comisiei indeplineste urmAtoarele atribu{ii principale:
a) efectueaz[ apelul nominal $i tine evidenta parliciplrii la gedin(e a membrilor comisiei;
b) numdr6 voturile qi il informeaz[ pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiec[rui aviz gi

asupra rezultatului votlrii;
c) asiguri redactarea avizelor, a proceselor-verbale ;i a altor documente prevazute de Iegei
d) indeplinegte orice alte sarcini prevf,zute de regulamentul de organizare qi funclionare a consiliului local

sau insdrcin[ri stabilite de comisie sau de catre prefedintele acesteia.



ART.13. (l) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analizi 9i verificare formate din consilieri locali,
pe perioadd determinata, la propunerea unei treimi din num6rul consilierilor locali in func{ie sau a plimarului.
Componenfa, obiectivele gi perioada de desligurare a activit6tilor acestora se stabilesc prin hotdrAre a consiliului local.
Membriicornisiei actioneazi in limitele stabilite prin hotirire.

(2) Comisia de analizd gi verificare prezintA consiliului local ori primarului, dupA caz, la termenul stabilit de
acesta, raportul intocmit ili urma analizelor gi verificirilor efectuate. Raportul cuprinde, dacA este cazul, propuneri
concrete de imbunltifire a activitdtii in domeniul supus analizei sau verificlrii.

(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniliativd sau din iniliativa primarului, dupS caz, comisii mixte
formate din consilieri locali, funclionari publici gi alti specialigti, pe perioadA determinatA. Componenta comisiilor mixte,
obiectivele gi perioada de desltsgurare a activitilii acestora se stabilesc prin hotdr6ri ale consiliilor locale. $edintele
comisiilor mixte sunt publice.

SecJiunea a 4-a
Mandatul, rolul ;i atribuliile consiliului local

ART,I4. (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in conditiile legii privind alegerea autoritatilor
ad rr.r in istra{ ie i publice locale.

(2) Mandatul consiliului local se exercitd de la data la care consiliul local este legal constituit pen[ la data la care
consiliul local nou-ales este legal constituit.

(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organicI, in caz de rd.zboi sau catastrolZ ori alte
situalii expres prevdzute de lege atunci c6nd, din cauza acestor situatii, nu pot fi organizate alegeri in condi{iile alin. ( I ).

ART.15. (l) Consiliul local are iniliativ5 qi hotdriqte, in condi(iile legii, in toate problernele de interes local, cu

exceplia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritdli ale administra{iei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exerciti urmitoarele categorii de atributii:
a) atribulii privind unitatea administrativ-teritoriali, organizarea

aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publicerde interes
interes local;

proprie, precum Ei organizarea gi func{ionalea
local gi ale societalilor gi regiilor autorome de

b) atribu{ii privind dezvoltarea economico-social6 gi de mediu a Comunei Stoenegti;
c) atribu{ii privind administrarea domeniului public qi privat al Comunei Stoene;ti;
d) atribulii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribulii privind cooperarea interinstitu{ionali pe plan intern 9i extern.
(3) ln exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a) aprobi Statutul Comunei Stoenegti, precurr.r gi regulamentul de organizare qi func{ionare a consiliului local;
b) alege viceprimarul, din r6ndul consilierilor locali, la propunerea prirnarului sau a consilierilor locali, in

condi{iile ar1. 152 alin. (2) din Codul Administrativ;
c) aprob6, in condi{iile legii, la propunerea primarului, infiin(area, organizarea qi statul de funclii ale aparatului

de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local, reorganizarea gi statul de func{ii ale regiilor'
autonome de interes local, precum gi infiinlarea, reorganizarea sau desfiin{area de societati de interes local ;i statul de

funcfii al acestora;
d) exercit6, in numele unitSlii administrativ-teritoriale, toate drepturile 9i obligatiile corespunzatoare

participa{iilor delinute la societili sau regii autonome, in condijiile legii;
e) hotirS$te infiinlarea sau reorganizarea de institu{ii, servicii publice, societiJi gi regii autonome, in condi{iile

legii.
(4) In exercitarea atribuliilor previzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobd, la propunerea primarului, bugetul Comunei Stoenegti, viririle de credite, modul de utilizare a rezewei

bugetare qi contul de incheiere a exerciliului bugetar;
b) aprobl, la propunerea primarului, contractarea $i/sau garantarea imprumuturilor, precum qi contractarea de

datorie public[ local6 prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitdtii administrativ-teritoriale, in condi!iile legii;
c) stabile$te gi aprobi impozitele qi ta.rele locale, in condi{iile legii;
d) aprob6, la propunerea primarului, documenta{iile tehnico-economice pentru lucrf,rile de investi{ii de interes

local, in conditiile legii;
e) aprob6 strategiile privind dezvoltarea economici, sociali gi de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;



f) asiguri un mediu favorabil infiinlirii gi/sau dezvoltirii afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului
existent, precum gi prin realizarea de noi investitii care sa contribuie la indeplinirea programelor de dezvoltare
economicE regionali Ei locali;

g) asigurl realizarea Iucririlor gi ia rnisurile necesare implementirii gi conformirii cu prevederile
angajamentelor asumate de Rominia in calitate de stat membru al Uniunii Europene in dorreniul protectiei rr.rediului gi
gospoddririi apelor pentru serviciile furnizate cetitenilor.

(5) DacA bugetul Cornunei Stoene$ti, prevlzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat dupd dou6 gedinte
consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desltgoari pe baza bugetului anului p|ecedent
pAnd la adoptarea noului buget, dar nu mai t6rziu de 45 de zile de la data publicdrii legii bugetului de stat in MonitorLrl
Oficial al Rom6rriei, Partea I.

(6) in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a) hotArd$te darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosinli gratuitA a bunurilor

proprietate publici a Comunei Stoenegti, precum gi a serviciilor publice de interes local, in condi{iile legii;
b) hotdriqte vdnzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosinti gratuiti sau inchirierea bunurilor

proprietate privati a comunei, in condiliile legii;
c) avizeazi sau aprobi, in cordifiile legii, documentaliile de amenajare a teritoriului gi urbanism ale localitAlilor;
d) atribuie sau schimb6, in conditiile legii, denumiri de strizi, de piete $i de orice alte obiective de interes public

local.
(7) in exercitarea atribu{iilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigur6, potrivit competenlei sale gi in

condiliile legii, cadrul necesar pentru furnizarea seruiciilor publice de interes local privind:
a) educalia;
b) sewiciile sociale pentru proteclia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vArstnice, a familiei Ei a

altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociald.;
c) sAnAtatea;

d) cultura;
e) tineretul;
f) sportul; t
g) ordinea publicd;
h) situaliile de urgentS;
i) proteclia gi refacerea mediului:
j) conservarea, restaurarea gi punerea in valoare a monumentelor istorice gi de arhitectura, a parcurilor, grddinilor

publice gi rezerva{iilor naturale;
k) dezvoltarea urband;
l) eviden[a persoanelor;
m) podurile gi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilit6{i publice de interes local;
o) sewiciile de urgen{6 de tip salvamont, salvamar Ei de prirn ajutor;
p) activit6{ile de administralie social-comunitari;
q) locuin{ele sociale gi celelalte unitAti locative aflate in proprietatea unit6{ii administrativ-teritoriale sau in

administrarea sa;
r) punerea in valoare, in interesul colectivitSlii locale, a resurselor naturale de pe raza unit6(ii administrativ-

teritoriale;
s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) In exercitarea atribu{iilor prevdzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a) sprijini, in condiJiile Iegii, activitatea cultelor religioase;
b) aprobd construirea locuinlelor sociale, criteriile pentru repaftizarea locuin(elor sociale ;i a utilit6tilor locative

aflate in pro^prietatea sau in administrarea sa

(9) In exercitarea atribuJiilor previzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a) hotAr6gte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice rornAne sau str6ine, in vederea

finanlIrii qi realiz[rii in comun a unor ac(iuni, lucrdri, servicii sau proiecte de interes public local;
b) hotaraqte, in condi{iile legii, infr[lirea comunei cu unitAti administrativ-teritoriale din alte tiri;
c) hot6ra$te, in condi(iile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitatri administrativ-teritoriale din tarA sau din

strdinAtate, precurr gi aderarea la asocialii nalionale si interna{ionale ale autoritAtilor administra{iei publice locale, in
vederea promovirii unor interese comune.



(10) In exercitarea atribuliilor prevdzr.rte la alin. (2) lit. a), b) 9i d), consiliul local:
a) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare,

lucrdrile gi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea gi funclionarea clddirilor in care i;i desligoard activitatea
autoritAli sau institutii publice a cAror activitate prezinta un interes local. Bunurile achizi{ionate pentru dotdri raman in
proprietatea unitalii adlrrinistrativ-teritoriale;

b) poate asigura, in tot sau in palte, cu acordul instituliei sau autoritAtii publice titulare a dreptului de proprietate
sau de administrare, lucri.ri de amenajare, dotare ;i intrelinere a clEdirilor sau terenurilor aflate in proprietatea publicd
sau privatd a statului, in scopul creqterii nivelului de atractivitate turisticA a uniti(ii adrninistrativ-teritoriale, cu condi{ia
ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului sA permita accesul publicului in spaliile astfel imbunAtatite pe o perioada de
niinimum 5 ani. Bunurile achizilionate pentru dotAri rimAn in proprietatea unitdtii administrativ-teritoriale.

(11) Pentru realizarea atribu{iilor prevazute la alin. (2) consiliul local poate solicita informiri qi rapoate de la
primar, viceprimar gi de la conducitorii organismelor prestatoare de servicii publice;i de utilitate publici de interes
Iocal.

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

(13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romdne sau str6ine cu merite deosebite titlul de cetatean de
oloare al comunei, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc Ei condiliile retragerii titlului
conferit. Acest regulament poate fi parte integranta a statutului unitalii administrativ-teritoriale.

(14) Consiliul local indeplineEte orice alte atribu{ii, in toate domeniile de interes local, cu excep{ia celor date in
mod expres in competenta altor autoritati publice, precurn qi orice alte atribulii stabilite prin lege.

CAPITOLUL III
FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

ART.16. (1) Consiliul local se intrune$te in Eedin(e ordinare, cel pu{in o datd pe lun6, de reguli in ziua de vineri,
la ora 14, la convocarea primarului.

(2) Consiliul local se poate intruni gi in $edinte extraordinare la convocarea:
a) primarului;
b) a cel pufin unei treimi din numdrul consilierilor localiin funclie;
c) primarului, ca urnare a solicitArii prefectului, in conditiile prevdzute la art. 257 alin. (2) din Codul

administrativ.

ART.17, (1) Consiliul local se convoaci dupf, cum urmeazi:
a) prin dispozijie a prirnarului, in cazurile previzute la ar1. l6 alin. (l), alin. (2) lit. a) ii c);
b) prin convocare semnati de citre consilierii locali care au aceastd ini{iativ6,in caz .prevdzut la art. I6 alin. (2)

Iit, b).
(2) Consilierii Iocali sunt convocati in scris sau, in funclie de prevederile regularrentului de organizare ;i

funclionare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al Comunei Stoene$ti, cel tArziu
in ziua ulterioarl prirnirii de cdtre acesta a dispoziliei sau documentului de convocare iniliat de cel pu{in o treime din
numirul consilierilor locali in funclie.

(3) Data qedinlei consiliului local precizatl cr ocazia convocirii este stabilit6, cu respectarea modului de calcul
al termenelor procedurale, prevlzr"rt de ar1. I 8l din Legea nr. 13412010 priv ind Codu I de proceduri civi16, republicatd, cu
modifi cdrile ulterioare, astfel :

a) in termen de 5 zile de la data comunicirii dispoziliei de convocare pentru fedintele ordinare;
b) in termen de 3 zile de la data comuniclrii dispoziliei sau documentului de convocare pentru gedinlele

extraordinare.
(4) in caz de for(i major[ gi/sau de maxirrl urgenF pentru rezolvarea intereselor locuitorilor Comunei Stoene;ti

ori in alte situa{ii stabilite de regulamentul de organizare qi funclionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru
gedin{a extraordinard, prin exceplie de Ia prevederile alin. (3).lit. b), se face de indati.

(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmAtoarele informalii despre gedinta:
a) data, ora qi locul desfigurlrii;
b1 proiectul ordinii de zi:
c) materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, potrivit opliunilor acestora, materialele

inscrise pe proiectul ordinii de zi:



e) indicarea comisiilor de specialitate cirora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotdr6ri;
I invitalia de a formula si depune amendamente asupra proiectiror de hotai6ri.

... (6) Secretarul general al Comunei Stoenesti trarrsmite prefectului, sub semnf,tura sa, evidenta prezenlei
consilierilor locali la convocirile pentrr-r sedintele care nu s-au putui desfEqura din lipsa cvorumului, in terrnen de 3 zile
de la- data convocirii Evidenla transmisi prefectului precizeazd gi situaliile in 

"u.., 
,..ur" a ultimei absenle, a intervenit

cazul de inc^etare de drept a mandatului previzut la ai.2oq atin. (21 tit. e) din Codul administrativ.
(7) In toate cazurile, convocarea se consemneazi in procesul_verbal al gedin{ei.

ART'18. (l) Proiectul ordinii de zi se redacteazr de citre secretarul general al Comunei Stoenesti si
compartimentele de resoft din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

"u 
ur.-rd Ia documentul cle coruocare lo

propunerea prirnarului sau a consilierilor locali, dupd, caz, in condi!iile legii.
(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotir6ri care indeplinesc conditiile

prevlzute de lege,
(3) Proiectul ordinii de zi a gedin{ei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotArari, cu menlionarea titlului

gi a.iniliatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale
comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informdri ale conducItorilor organismelor prestatoare de seruicii publice Ei de
utilitate publica in unitifile administrativ-teritoriale, dupa caz, precum si oiice alte protlerne de interes local.

(4) Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local se aduce la cunogtinla locuitorilor comunei prin mass-
media, prin afiqarea pe pagina de intemet a unitS(ii administrativ-teritoriale sau prin oiice alt mijloc de publicitate.

" . (5) Scoaterea unui proiect de hotdr6re de pe proiectul ordinii de ii se face in situalia in care acesta nu
indeplinegte condiliile prevazute de lege sau numai cu acordul inifiatorului, daca acesta indeplineEte condiliile prev6zLlte
de lege.

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

(7) Suplimentarea ordinii de zi se aprobd numai pentru probleme urgente cu majoritate simpla.
(8) In cazul neaprobf,rii proiectului ordinii de zi, in condi{iile prevdzute la ali;. (7), nu se acorda indemnizatia

cuveniti consilierilor Iocali pentru $edinla respectivd. .
ART.19. (l) Proiectele de hotlrAri pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de ceti(eni. Elaborarea

proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarulii general al Comunei Stoenesti Ei al compartimentelor de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) Proiectele de hotirAri gi referatele de aprobare ale acestora se redacteaza in conformitate cu normele de
tehnicA legislativa.

(3) Proiectele de hotdrAri ale consiliului local insolite de referatele de aprobare ale acestora gi de alte documente
de prezentare qi de motivare se inregistreazd qi se transrnit de secretarul general il Comunei Stoenegti:

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitaie al primarului in vederea analizdrii si iltocmirii
rapoartelor de specialitate;

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii gi intocrnirii avizelor.
(4) Nominalizarea compaftimentelor de reso( si a comisiilor de specialitate cirora Ii se transrnit proiectele de

hotirdri ale consiliului local, frecum qi celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de cdtre primar
impreuni cu secretarul general al Comunei Stoenesti.

(5) OdatA cu transmiterea proiectelor de hotdrdri
avindu-se grijI ca rapoartele compartimentelor de resort
pronuntarea acestora.

se comunici qi data de depunere a rapoartelor 5i a avizelor.
sA poala fi transmise si comisiilor de specialirate irrainte cle

(6) Dupn examinarea proiectului de hotirdre, comisia de specialitate a consiliului local erlite un aviz cu privire
la adoptarea sau, dupd caz, respingerea proiectului.

(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al Comunei Stoenegti, care dispune mi.surile
corespunzdtoare inaintdrii lui citre consilierii locali qi cdtre inifiatori, dupa caz, cel mai tArziu in ziua gedintei.

(8) Fiecare proiect de hotdr6re inscris pe ordinea de zi a gediniei consiliului local este supus dezbaterii nurrai
dacA este insotit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, semnat de initiator;
b) rapoartele compartimente lor de resort din cadrul aparatului de specialitate aiprimaruluil
c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului loial;
d) alte documente prevdzute de Iegislalia speciald.



(9) Secretarul general al Comunei Stoenegti asigurd indeplinirea conditiilor de la alin. (8) gi aduce la cuno;tin{a
consiliului Iocal cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.

(10) Rapoallele gi avizele prevAzute la alin. (8) trebuie intocmite in terrnenul prevdzut la alin. (5), dar nu mai
terziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotirdre propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a
gedin(elor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de Ia inregistrarea proiectelor de hotirAre
propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a gedin(elor extraordinare. In situalia $edintelor extraordinare convocate de
indat6, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in proceduri de urgen16, cel tdrziu odat6 cu proiectul
hotlr6rii.

(l l) Iniliatorul proiectului il poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea acestuia.

ART.20. (l) $edinfele consiliului local se desli;oard legal in prezen{a majorititii consilierilor locali in functie.
(2) Prezenla consilierilor locali la gedinli este obligatorie, cu excepfia cazulni in care acegtia absenteazl motivat,

Absenta este consideratd motivatd dacd se face dovada c5 aceasta a intervenit din cauza:
a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stari de sanatate pentru care s-a eliberat certificat de concediu

medical;
b) unei deplasiri in strdinatate;
c) unor evenimente de fo(6 majo16;
d) in cazul decesului sofiei/sotului consilierului local sau al unei rude de p6ni la gradul al Il-lea a consilierului

local ales ori al sotiei/sotului acestuia, inclusiv;
e) in cazul efectuarii concediului de odihna;
l) in cazul reprezentarii Consiliului Local in cadrul unor evenimente organizate in tara sau in srrainatate:

--. (3) Consilierul local care absenteazi nemotivat de doui ori consecutiv la Eedintele consiliului Iocal este
sanctionat, irr condi{iile art. 89.

(4) Consilierii locali sunt obligali si iEi inregistreze prezen{a in evidenta tinutA de secretarul general al Comunei
Stoene$ti.

(5) Consilierul local care nu poate lua parte la qedinli este obligat si aduci aceastd situa{ie la cunostinta
secretarului general al Comunei Stoelie;ti.

ART.2l. (l) gedin{ele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al qedin(elor consiliului local este dat de:
a) accesul celor interesa(i, in condiliile legii, la procesele- verbale ale Eedinlelor consiliului Iocal;
b) accesul celor interesati, in conditiile legii, la proiectele de liotAreri, la hotir6.rile consiliului local, precum qi Ia

instrumentele de prezentare gi de motivare a acestora;
c) posibilitatea cetAtenilor cu domiciliul sau regedinla in Comuna Stoenegti de a asista la Eedintele consiliului

local gi/sau de a le urmiri pe internet, in condiliile regulamentului de organizare qi func{ionare a consiliului local.
(3) Lucrdrile Eedinfelor se desfEgoari in limba rom6n5. Toate documentele gedinlelor de consiliu local se

intocmesc qi se aduc la cunogtinli publici in limba romdn6.
(4) La lucr4rile consiliului local pot asista $i lua cuvAntul, lird drept de vot, prefectul, pregedintele consiliului

judelean sau reprezentantii acestora, deputalii qi senatorii, n.riniqtrii Ei ceilal[i membri ai Guvernului, secretarii Ei
subsecretarii de stat, conducAtorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor gi ale celorlalte organe centrale,
conducdtorii compartimentelor de resort gi conducdtorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate
publici din Comuna Stoene;ti, in problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum qi alte persoane
interesate, in condi(iile prevdzute in regulamentul de organizare 9i funclionare a consiliului local.

(5) Dezbaterea proiectului de hotdr6re sau a problemelor se face, de regul6, in ordinea in care acestea sunt
inscrise pe ordinea de zi aprobatd in conformitate cu prevederile prezentului cod gi ale regulamentului de organizare ;i
func{ionare a consiliului local.

(6) Pregedintele de qedintA este obligat si asigure luarea cuvintului de cItre initiator pentru sustinerea proiectului
de hotlrdre ori de cAte ori acesta o solicitA, precum Ei de cltre delegatul sAtesc, dupA caz.

(7) Consilierii locali participd la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Consilierii locali sunt obligati ca in
cuvdntul lor sE se refere exclusiv la problema care formeazd obiectul dezbaterii.

(8) Preqedintele de gedintri are dreptul si limiteze durata luirilor de cuvAnt, in functie de obiectul dezbaterii. in
acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecarui vorbitor, precum qi timpul total de
dezbatere a proiectului.



(9) Pregedintele de gedinl6 pennite oricAnd unui consilier Iocal si rispundd intr-o problemi de ordin personal, in
problen.re prevdzute de regulamentul de organizare Ei func{ionare a consiliului sau atunci cAnd a fost nominalizat de un
alt vorbitor.

(10) PreSedintele de gedint[ sau reprezentantul oriclrui grup de consilieri locali poate propune
dezbaterii unei probleme puse in discu{ia consiliului local. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune
discutriile se sisteazi daci propunerea este adoptatd cu majoritate simpl6.

(ll) Este interzisl adresarea de insulte sau calomnii de c[tre consilierii locali prezenli Ia;edin{6,
dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sal6.

incheierea
votului, iar

precum qi

(12) Asupra proiectelor de hotSrdri au loc dezbateri generale;i pe articole, consilierii locali, precum gi ceilalli
ini{iatori prezen[i la gedinld putand formula amendamente de fond sau de formd. Amendamentele se supun votului
consiliului local in ordinea in care au fost formulate.

(13) Sinteza dezbaterilor din Eedin{ele consiliului local, precum gi modul in care gi-a exercitat votul fiecare
consilier local in parte se consemneaz6 intr-un proces-verbal, semnat de pre;edintele de ;edinld qi de secretarul general al
unit[{iilsubdiviziuni i administrativ-teritoriale.

(14) Preqedintele de qedin{6, impreun6 cu secretarul general al Comunei Stoenelti igi asum6, prin semnAtura,
responsabilitatea veridicitAf ii celor consemnate.
(15) La inceputul fiecdrei gedin{e, secretarul general al Comunei StoeneEti supune spre aprobare procesul-verbal

al gedinlei anterioare. Consilierii locali gi primarul au dreptul ca, in cadrul gedinlei curente a consiliului local, sA conteste
continutul procesului-verbal qi sd cearA mentionarea exactA a opiniilor exprimate in gedin(a anterioard.

(16) Procesul-verbal semnat de pregedintele de Eedinli Ei de citre secretarul general al Comunei Stoene$ti,
precum gi documentele care au fost dezbdtute in gedinla anterioarA se depun intr-un dosar special al gedin{ei respective,
care se numeroteazd gi se sigileazi de pregedintele de Eedinti gi de secretarul general al Comunei StoeneEti dupi
aprobarea procesului-verbal sau de cAtre persoana cu atributii in acest sens, desemnatl in condi{iile legii.

(17) In termen de 3 zile de la data aprobdrii procesului-verbal al ;edin{ei, secretarul general al Comunei
StoeneEti altqeazd la sediul primdriei qi publicd pe pagina de internet a institutiei o copie a procesului-verbal al Eedintei.

(18) Participarea persoanelor interesate la gedinJele publice se va face in lirnita Iocurilor disponibile in sala de
gedinJe, in ordinea de precddere dat6 de interesul asociaJiilor legal constituite in raport cu subiectul gedinlei publice,
stabilit6 de persoana care prezideazd qedin(a publici.

(19) Ordinea de precidere nu poate limita accesul mass-mediei la gedinJele publice.
(20) Inregistrarea gedinjelor publice se realizeazd, in baza unei acreditari de presd solicitate ti oblinute in

condifiile Legii nr. 54412001 privind liberul acces la informaliile de interes public, cu modificirile qi completlrile
ulterioare.

(2l) inregistrdrile qedinJelor publice vor fi ficute publice, la cerere, in condiJiile Legii nr. 54412001 privind
liberr-rl acces la informaliile de interes public, cu rnodificlrile gi completSrile ulterioare.

(22) Inregistrarea lucrdrilor qedinlelor publice ale Consiliului local, fhri respectarea condi!iilor prevazute la alin.
(20) 9i (21), prin intermediul oricdror mijloace audio sau video, este strict interzisi gi se sanclioneazl potrivit legii.

ART.22. (1) in exercitarea atribu(iilor ce ii revin, consiliul local adopt[ hot6rAri, cu majoritate absolutl sau

simpld, dupi caz.
(2) Prin exceplie de la prevederile alin. ( I ), hotlrdrile privind dob6ndirea sau instrlinarea dreptului de proprietate

in cazul bunurilor imobile se adoptS de consiliul local cu majoritatea calificatf,, aceasta fiind primul numf,r natural care
este mai mare decdt valoarea numericd rezultatl in urma aplicdrii fracliei/procentului stabiliteistabilit prin lege la totalul
rnembrilor organului colegial stabilit in condi{iile legii, respectiv de douS treini din numdrul consilierilor locali in
funclie,

(3) Se adoptl cu majoritatea absolutd definita ca fiind primul numar natural strict mai mare decat jumitate din
totalul membrilor in funclie ai organului colegial, a consilierilor locali in funclie umitoarele hotirdri ale consiliului
local:

a) hot6rdrile privind bugetul local;
b) hotArarile privind contractarea de imprumuturi, in condi{iile legii;
c) hotirdrile prin care se stabilesc impozite gi taxe locale;
d) hot[rdrile privind participarea la programe de dezvoltare jude{ean[, regionali, zonalS sau de cooperare

translrontalieri;
e) hotlrdrile privind organizarea gi dezvoltarea urbanistici a localit6!ilor 9i amenajarea teritoriului;
f) hotdrArile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritdti publice, cu persoane juridice romAne sau striine;
g) hotirdrile privind administrarea patrimoniului;



h) hotlririle privind exercitarea atribu(iilor prevLz)te la afi.92 din Codul admin istrativ.
i) alte hotSriri necesare bunei func{iondri a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau regularnentul de
organizare gi funclionare a consiliului local.
(4) Votul consilierilor locali este individual qi poate fi deschis sau secret.
(5) Votul deschis se exprimd prin oricare din urmatoarele modalitdti:
a) prin ridicarea rnAinii;
b) prin apel nominal, efectuat de preEedintele de gedinl6;
c) electronic.
(6) Consiliul local poate stabili ca unele hotirdri si fie luate prin vot secret. Hotdrdrile cu caracter individual cu

privire Ia persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevdzute de lege.
(7) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(8) Redactarea buletinelor de vot trebuie si fie {Ird echivoc. Pentru exprimarea op(iunii se folosesc, de reguld,

cuvintele da sau nu.
(9) Buletinele de vot se introduc intr-o urn6. La numirarea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care

nu a fost exprimati opliunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevlzute la alin. (8).
( l0) Abtinerile se num6r6 la voturile impotrivS.
(11) Dacd pe parcursul desli;uririi qedinlei nu este intrunita majoritatea legalf, necesari pertru adoptarea

proiectului de hotirire, pregedintele de gedintl amini votarea pena la intrunirea acesteia.
(12) DacI in urma dezbaterilor din qedinta consiliului local se impun modificdri de fond in confinutul proiectului

de hotdr6re, la propunerea prirnarului, a secretarului sau a consilierilor locali gi cu acordul majoritdtii consilierilor locali
prezenfi, pregedintele de gedinlS retransmite proiectul de hotdrdre, in vederea reexamindrii de cdtre initiator qi de cAtre
compaft imentele de specialitate.

(13) Proiectele de hotIrdri respinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiaEi
qedin{e.

ART.23. (1) DupA des{igurarea gedintei, hot5rarile consiliului local se semneaz6 de c6tre pregedintele de qedinli
gi se contrasemneazd, pentru legalitate, de catre secretarul gene,ral al Comunei StoeneEti.

(2) in cazul in care preqedintele de Eedinld refuza, in !cris, sa semneze, hoGrarea consiliului local se semneazi
de cel pulin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la gedintS.

(3) S:cretarul general al Comunei Stoenegti nu contrasemneazd hotdrarea in cazul in care consideri ci aceasta
este ilegal6. In acest caz, in urmAtoarea sedin{6 a consiliului local, depune in scris qi expune in fata acestuia opinia sa

motivatS, care se consemneazl in procesul-verbal al gedin{ei.

ART.24. (1) Comisiile de specialitate Iucreazd in plen gi delibereaza cu votul majoritatii simple a membrilor lor.
(2) Participarea membrilor comisiei la gedinlele acesteia este obligatorie. DacA absentele continud, ferA a fi

motivate, pregedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancliunilor prevdzute in prezentul Regulament.
(3) Comisia poate invita sd participe la Eedin{ele sale specialigti din cadrul aparatului de specialitate al prirnarulr.ri

sau din afara acestuia. Au dreptul sd participe la gedin(ele comisiei gi ini(iatorii propunerilor ce stau la baza lucrdrilor
comisiei. Comisia poate invita;i alte persoane care sA padicipe la dezbateri.

(4) Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice.
(5) Comisia poate hotdri ca unele $edinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sd se desliqoare cu u;ile

inchise.
(6) Convocarea gedinfelor comisiei se face de cdtre preqedintele acesteia cu cel pulin 3 zile inainte sau de indata,

in situafia ;edinlelor convocate in conditiile aft. 17.
(7) Ordinea de zi se aprobi de comisie la propunerea pregedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere

includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(8) $edinlele comisiilor de specialitate se desliqoard inaintea gedintelor consiliului local, atunci c6nd ordinea de

zi a gedin(ei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hot4rari asupra cirora i se solicitd avizul.
(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotArari sau a celorlalte probleme repaftizate comisiei de catre secretarul

general al Comunei Stoenegti, pregedintele acesteia desemneazd un consilier local care prezint6 in cadrul ;edinlei
proiectele Ei, dup[ caz, celelalte probleme aflate pe ordinea d e zi, care nu sunt prezentate de initiator.

( I 0) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in conformitate cu alin. (9) intocme$te
avizttl, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor ;i a propunerilor fonnulate de membrii acesteia,
care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenli.



(11) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele qi propunerile
acceptate, cat Ei cele respinse.

(12) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general al Comunei Stoene$ti, care asigurd transmiterea
acestora cAtre consilierii locali, cel mai tdrziu inainte de aprobarea ordinii de zi.

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

(14) Lucririle Eedinlelor comisiei se consemneazi, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. Dupf,
incheierea gedinfei, procesul-verbal este semnat de cltre pregedintele gi secretarul comisiei.

(15) Pregedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale gedin{elor si fie consultate de alte persoane interesate
care nu au participat la gedin{d, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in gedinlele ale cdror lucrari s-au desliqurat cu
uqile inchise.

CAPITOLUL IV
DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL

ART.25. (1) Consiliul local se dizolvd de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvi de drept:
a) in cazul in care acesta nu se intrune$te cel pulin intr-o Eedinfi ordinari sau extraordinard, pe durata a patru

luni calendaristice consecutive, desi a fost convocat conform prevederilor legale;
b) in cazul in care nu a adoptat nicio hotarare in 3 gedinle ordinare sau extraordinare tinute pe durata a patru luni

calendaristice consecutive;
c) in cazul in care nurn6rul consilierilor locali in funclie este mai mic decat jumdtatea numdrului membrilor

consiliului local gi nu a putut fi completat cu supleanli in condijiile art. 2l .

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al Comunei StoeneEti, prefectul sau orice alti persoanf, interesata
sesizeazd, instanla de contencios administrativ cu privire la cazurile prevdzute la alin. ( 1). Instanfa analizeazi situa{ia de
fapt qi se pronun{l cu privire la dizolvarea consiliului local. HotdrArea instanlei este definitivi qi se comunic6 prefectului.

ART.26. (l) Consiliul local poate fi dizolvat prin refgrendum local, organizat in condi{iile legii. Referendumul
se organizeazd ca urmare a cererii adresate in acest sens prefeitului de cel pulin 25% din numdrul cetAtenilor cu drept de
vot inscriqi in Registrul electoral cu domiciliul sau re$edinta in Comunei Stoenegti.

(2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele gi prenumele, data gi locul nagterii, seria gi

numdrul buletinului sau ale ca(ii de identitate si semnatura olografE ale cetatenilor care au solicitat organizarea
referendumului.

CAPITOLUL V
MANDATUL DE CONSILIER LOCAL

ART.27. Mandatul consilierului local este de 4 ani si se exercitd in condiliile legii.

Secliunea I
9uspendarea ;i incetarea n andatulni de consilier local

ART.28. (l) Mandatul de consilier local se suspendi in urmdtoarele situa(ii:
a) a fost dispusi mAsura arestArii preventive;
b) a fost dispusd mAsura arestului la dorriciliu;
c) a fost insircinat de c6tre consiliul din care face parte, de citre Guvern sau de c6tre Parlament cu exercitarea

unei misiuni in tara sau in strAinAtate.
(2) Misurile previzute la alin. (l) lit. a) qi b) dispuse in condi(iile Legii nr. 135i2010, cu modificdrile;i

cornpletlrile ulterioare, se comunici de indati de cAtre instanta de judecatd prefectului care, prin ordin, in termer de
maximun.r 48 de ore de la comunicare, constat6 suspendarea mandatului.

(3) Documentele corespunzAtoare situaliei prevazute la alin. ( I ) lit. c) se comunicf, de cAtre emitent, in termen de
5 zile lucritoare de Ia desemnare, secretarului general al comunei gi primarului, iar in prima $edinta ulterioarA
comuniclrii consiliul local, ia act de aceasta situalie, prin hotdrdre.

(4) Suspendarea dureazi pana la incetarea situatiei prevdzute la alin. (l).



(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaliile prevdzute la alin. (l) lit. a) gi b), respectiv hotdrirea prin care se
ia act de suspendarea de drept a consilierului in condi(iile alin. (1) lit. c) se comunici de indata consilierului local, il
termer de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv liotdr6rii consiliului, dup6 caz.

(6) in cazul in care fald de consilierul local, al c6rui mandat a fost suspendat in condiliile alin. (1) lit. a) 9i b), a
fost dispusS clasarea ori renuntarea Ia urmf,rirea penala sau instanta judecAtoreascd a dispus achitarea sau incetarea
procesului penal, acesta are dreptul la despAgubiri, in condiliile legii.

ART.29. (l) Calitatea de consilier local inceteaz[ la data declar6rii ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local inceteazi de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in

urmdtoarele cazuri:
a) demisie;
b) constatarea gi sanc{ionarea, in condi{iile Legii nr. 17612010, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, a unei

stAri de incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o altA unitate administrativ-teritoriald, inclusiv ca umare a reorganizdrii acesteia;
d) lipsa nemotivati de la mai rnult de 3;edin(e ordinare Ei/sau extraordinare consecutive ale consiliului,

desliqurate pe durata a trei luni calendaristice;
e) lipsa nemotivatl de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care detemind

imposibilitatea des{Equrdrii, in condi{iile legii, a gedin{elor ordinare Ei/sau extraordinare;
f) imposibilitatea exercitlrii mandatului pe o perioadi mai rrare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor

previzute de lege;
g) condamnarea, prin hotir6re judecAtoreascA rimasi definitivi, la o pedeaps6 privativi de libertate, indiferent

de modalitatea de individualizare a executlrii pedepsei;
h) punerea sub interdic{ie judecitoreascf,;
i) pierderea drepturilor electorale;
j) pierderea calitltii de membru al partidului politic sau al organiza{iei rr.rinoritdlilor na(ionale pe a cdrei listi a

fost ales;
k) condamnarea prin hotirare judecatoreascA ramasardefinitivA pentru savArgirea unei infractiuni electorale pe

durata procesului electoral in cadrul cdruia a fost ales, 
'indiferent de pedeapsa aplicatd Ei de modalitatea de

individual izare a executArii acesteia;
l) deces.
(3) Data incetdrii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) qi l), este data apariliei

evenimentului sau a implinirii condiliilor care determind situatia de incetare, dupl caz.
(4) Data incetdrii de drept a mandatului, in cazul prevdzut la alin. (2) lit. b), in situatia in care legalitatea

raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestatA, este data expiririi perioadei
in care consilierul local, respectiv cons ilierul j udetean, dupl caz, are dreptul sa conteste raportul de evaluare, in condiliile
Legii nr. \7612010, cu modificirile gi completdrile ulterioare.

(5) Data incetdrii de drept a mandatului in cazul prevdzut la alin. (2) Iit. j) este data comunic6rii citre prefect,
secretarul general al Comunei Stoene$ti gi cdtre consilierul local, a hotdririi forului competent sd decidd asupra
excluderii unui rtembru al partidului politic sau a organiza{iei cetAtenilor aparlini.nd minoritdlilor nationale pe a cdrei
listd consilierul local a fost ales, in situatia in care legalitatea acesteia nu a fost contestata.

(6) in situa{iile prevazute la alin. (2) Iit. a), c)-f $i l) constatarea incetirii de drept a mandatulni de consilier
local, precum Ei vacantarea locului de consilier local se realizeazd printr-o hotdrdre de constatare a autoritllii deliberative
respective, la propunerea primarului sau a oricdrui alt ales local, adoptata in prima Eedin{6 desliEurati dupl aparilia
eveni[rentului. HotArarea autoritafii deliberative este comunicata de indatl j udecdtoriei competente sI valideze mandatul
supleantului, in condi{iile legii, precum qi consilierului local.

(7) Consiliul local are obligalia de a adopta hotlrdrea prevAzutd la alin. (6) in termen de 30 de zile de la
introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar gi de secretarul general al
unitatii/subidiviziunii administrativ-teritoriale cu privire la una dintre situaliile prevdzute la alin. (2) lit. a), c)-f) si l). in
termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local constatarea incetdrii mandatului,
precum si vacantarea locului de consilier local se realizeazd de cAtre prefect prin ordin, in baza referatului constatator
comunicat de cAtre secretarul general al Comunei Stoene$ti, in situalia neadoptirii acestei lrotdrari de cdtre consiliul
local.

(8) in situaliile prevS.zute la alin. (2) lit. b), g)-k) constatarea incetIrii de drept a mandatului de consilier local
precum si vacantarea Iocului de consilier local se fac de cAtre prefect prin ordin, in termen de maximum 30 de zile de la



data initiintariitransmise prefectului de cAtre autoritatea responsabil6 de asigurarea integritS{ii in exercitarea demnit6filor

Ei funcliilor publice gi prevenirea corupliei institu{ionale sau de citre instanli, dttpd caz.

(9) Ordinul prefectului enis in situaliile prevdzute la alin. (7) gi (8) se transmite de indat6 judecltoriei

competente si valideze n.randatul supleantului, in condi(iile legii, consilierului local 9i secretarului general al Comunei

Stoeneqti.
(10) Hotlrarea consiliului are labaz6, pentru situatiile prevAzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) 9i l), un referat

constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparilia evenimentului $i semnat de primar qi de secretarul general al

Comunei StoeneEti. Referatul este insolit de acte justificative.
(ll) Ordinul prefectului are labazd, pentru situaliile previzute la alin. (2) lit. g), i), k), inEtiin{arile transmise

orefectului de catre instanta.
(12) in cazul previzut la alin. (2) lit.j), in ternen de 30 de zile de la data comunicirii hotdr6rii forului compelent

sd decidi asupra excluderii unui membru al paftidului politic sau a organizaliei cetitenilor aparlinand minoritdtilor

nalionale pe i clrei lista consilierul local a fost ales, prefectul constatl, prin ordin, incetarea mandatului consilierului

local inainte de expirarea duratei normale a acestuia Ei declarl vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se

transmite de indatd Judecatoriei Campulung sI valideze mandatul supleantului, in condiliile prev5zute de Codul

administrativ, consilierului local Ei secretarului general al Comunei Stoene$ti.

( l3) in cazurile prevdzute la alin. (2) lit. c)-f) hotlrirea poate fi atacata de consilierul local in cauz6 la irstanta dc

contencios administrativ, in termen de l0 zile de la comunicare. Instanta se pronunt6 in termen de cel mult 30 de zile.

nefiind aplicabili procedura de regularizare a cererii. in acest caz, procedura prealabil[ nu se mai efectueazd, iar

hotararea Drimei installte este definitivd.
(14) in toate cazurile. hot[rdrea instanlei se comunicd pA{ilor, prefectului ;i secretarului general al Comunei

Stoene$ti, care are obliga{ia afi;6rii acesteia la sediul institutiei, in tennen de maximum 2 zile de la conrunicare.

(15) Funclia constatatA vacanta in conditiile alin. (6)-(S) se completeazA cu supleantul desemnat de partidul

politic, alian[a politic6 sau alian!a electorald respectivA, care este validat Ei depune jurdmAntul, in conditiile prevAzute in

rnaterie de prezentul Regulament, ulterior rdmdnerii definitive a hotlrdrii instaniei.
(16; incetarea 

"mandatului 
de consilier local in cazul schimbirii domiciliului in alta unitate administrativ-

teritoriala poate interveni numai dupa efectuarea in actul de identitate al celui in cauzl a menfiunii corespunzatoare, de

cdtre organul abilitat potrivit legii.

117.1 incetarea mandatului de consilier local, respectiv de consilier judelean, in cazul demisiei, se constatA in
prima gedinl6 a consiliului des{bguratS dup6 apari(ia evenimentului 9i in baza demisiei scrise inaintate secretarului

general al Comunei Stoenegti, primarului si preqedintelui de gedintA. Hotdrirea consiliului prin care se ia act de demisie

;i se declara vacant locul consilierului local se comunic6 de indatd judecitoriei competente si valideze maldatul

supleantului, in condi{iile prevazute de Codul administrativ. Prevederile alin. (2) lit. g)-i) qi k) devin aplicabile numai

dupd rlm6nerea definitiva; hotarariijudecdtoreqti. in aceste cazuri, data respectiva este Ei data la care inceteazd de drept

mandatul.
(19) in situatia in care este contestata legalitatea actului prevdzut la alin. (4) sau a hotlrArii prevdzute la alin. (5),

data incetlrii de drept a mandatului este data ramanerii definitive a hotdrdriijudecdtoregti.
(20) De la data incetdrii mandatului, consilierul local:
a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru gedinlele Consiliului Local

Stoene$ti;
b) nu mai poate participa la vot in cadrul gedinlelor Consiliului Local StoeneEti, precum gi in cadrul comisiilor de

specialitate organizate de aceasta;
c) nu mai are dreptul la indemnizalia lunar6.

ART.30. (1) incetarea rnandatului de consilier, in condiliile art. 63 alin. (2), are ca efect incetarea de drept, la

aceeagi dat6.;i a mandatuluide viceprirnar.
(2) Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen, in urma eliberirii acestuia din func{ie in condiliile

prevAzute de prezentul Regulament.

Secliunea a-2-a
Drepturile qi obligaliile consilierilor locali

I) Drepturile consilierilor locali



ART.31. (l) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor in funclie li se elibereazd o
legitima{ie care atestA calitatea de membru al consiliului local, semnatd de primar Ei primesc un semn distinctiv al
calitatii lor de reprezentanli alegi ai colectivitl1ii locale, pe care au dreptul sA il poarte pe intreaga durata a mandatului.

(2) Modelul legitimafiei de consilier Iocal gi modelul semnului distinctiv pentru ace$tia se stabilesc prin hotlrAre
a Guvernului.

(3) Cheltuielile pentru confec{ionarea legitimafiilor gi a semnelor distinctive se suport[ din bugetul local.
(4) Legitimajia gi sernnul distinctiv se pot pistra, dupd incetarea mandatului, cu titlu evocativ.

ART.32. (l) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului consilierului local pentru solu!ionarea;i gestionarea
treburilor publice in interesul colectivit6fii locale pe care o reprezintA este garantatA.

(2) Consilierii locali nu pot fi tra$i la rdspundere juridicd pentru opiniile politice exprimate in exercitarea
mandatului.

(3) Re{inerea, dispunerea mdsurii arestlrii preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea in judecatd penald a
consilierilor locali, precum gi faptele s[v6rgite care au determinat luarea mlsurilor se aduc la cunoEtintA atat autorit6(ii
administraliei publice a Comunei Stoenegti, c6t Ei prefectului, in termen de cel mult 24 de orc, de citre organele care au
dispus m6surile respective.

(4) Pe intreaga durat6 a mandatului, consilierii locali se considerS in exerciliul autoritalii publice gi se bucurd de
protectia prev6zut4 de lege.

(5) De aceeaqi protectie prev[zutl la alin. (4) beneficiazd;i membrii familiei consilierului local - sot, sotie qi

copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmiregte nernijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in
legAturi cu exercitarea mandatului sdu.

ART.33. Consilierii locali au dreptul de initiativA in promovarea actelor administrative, individual sau ln grup.

ART.34, (l) Pentru participarea la gedinlele consiliului Ei ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au
dreptul la o indemnizalie lunar6. Primarului si viceprimarului nu li se acordi indemnizalie pentru participarea la gedinle.

(2) Indemnizafia lunarA pentru consilierii locali care participE la qedinfele ordinare ori Ia gedinlele extraordinare
ale consiliului local, 9i ale comisiilor de specialitate este in cuantum de pdnd la 100% din indemnizalia lunar6 a
primarului.

(3) Consilierii locali au dreptul la indeninizatia lunarl doar dacl participi la cel pulin o qedin{6 a Consiliului
Local Stoenegti gi o gedin!6 a comisiei de specialitate, pe lun6, des{h;urate in condifiile legii.

(4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueaza exclusiv din veniturile sec{iunii de
funcjionare din bugetul Comunei Stoeneqti.

(5) Consilierii locali au dreptul la decoDtarea, in condi{iile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.
respectiv plata clieltuielilor de transpoft, cazare, indemniza{ia de delegare sau deplasare, dupd caz, precum gi a altor
cheltuieli prevdzute de lege, altele decet indemnizalia previzutd la alin. (1).

(6) Consiliul local poate hotlri diminuarea cuantumului indemnizaliei prevazute la aiin. 1Z; Ei a cotei in care se

face decontarea confom prevederilor alin. (5), in concordan!6 cu posibiliti{ile de finanlare.
(7) Drepturile bineqti cuvenite consilierilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venitr"rri, in

conditiile legii.
(8) Consilierii locali care participl la qedin{ele de consiliu local organizate in timpul programului de lucru, se

considerl invoi{i de drept, fard a le fi afectat salariul 9i celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munci.

ART.35. (l) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informalie de interes public nu poate fi ingradit.
(2) Autorit6lile administraliei publice centrale gi locale, instituliile, serviciile publice, precum qi persoanele

juridice de drept privat sunt obligate s[ asigure informarea corectA a consilierilor locali, potrivit competenlelor ce le
revin, asupra treburilor publice gi asupra problemelor de interes local.

ART.36. Consilierii locali se pot asocia liber in partide politice qi in alte forme de asociere, in condiliile legii.

II) Obligaliile consilierilor locali

ART,37. (1) Consilierii locali sunt obligali sA respecte Constitulia qi legile !6rii, precum gi si se supunf, regulilor
de cu(oazie gi disciplind qi s[ nu foloseascl in cuvintul lor sau in relaliile cu ceti{enii expresii injurioase, ofensatoare ori
calomnioase.

(2) Consilierii locali sunt obligali sd respecte Regulamentul de organizare qi funclionare a Consiliului Local
Stoeneiti.



ART.38. Consilierii locali 9i viceprirr.rarul nu pot lipsi de Ia lucririle consiliului local sau ale comisiilor de
specialitate din care fac parte, cu exceptia situatiilor prevdzute in regulamentul de organizare ;i functionare.

ART.39. Consilierii locali afla1i in serviciul colectivitAfii locale, in calitatea lor de reprezentanli legali ai
Comunei Stoenegti, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenlelor Comunei Stoiene;ti,
cu bund-credin![ qi fidelitate fatA de tarA Si de colectivitatea care i-a ales.

ART.40. Consilierii Iocali sunt obligati la probitate 9i discrelie profesionali.

ART.41. (1) in exercitarea mandatului, consilierii locali sunt obligali si dea dovadl de cinste $i corectitudinei
este interzis alesului local sA ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

(2) Consilierii locali nu pot face uz gi nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activititi de interes
personal.

ART.42. (1) Alesii locali sunt obligali ca, in exercitarea mandatului, si organizeze periodic, cel putrin o datA pe

trimestru, intilniri cu cetSfenii, s6 acorde audienle Ei si prezinte in consiliul local o informare privind problernele ridicate
la intAlnirea cu cetitenii.

(2) Fiecare consilier local, precum Ei viceprimarul sunt obliga{i sa prezinte un raport anual de activitate, care este
fbcut public prin grija secretarului general al Comunei Stoenegti.

(3) Primarul prezintA anual, in fala Consiliului Local Stoenegti un raport privind starea economicd, socialI $i de
mediu a Comunei Stoenegti.

(4) In urma efectuirii unor deplasiri in strdinatate pentru exercitarea unor atribulii stabilite prin lege, aleEii locali
sunt obligali sA prezinte la prima gedintd ordinari a autoritAtii deliberative o informare privind deplasirile efectuate.
Termenul maxim de prezentare a informdrii este de 45 de zile de la data incheierii deplasdrii.

(5) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (4), alegii locali supoft6 cheltuielile deplasdrii.

ART.43. (1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al unitdlii administrativ-teritoriale qi

al aparatului de specialitate, sd pun6 la dispozifie consilierilor locali, la cererea acestora, in termen de cel mult 10 zile
lucrdtoare, informa{iile necesare in vederea indeplinirii mandatului in condifiile legii.

(2) Consilierii locali pot adresa intrebdri gi interpeldri f,rimarului si viceprimarului;
(3) Rdspunsul solicitat in confonnitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulS, imediat sau, dacA nu este

posibil, la urmf,toarea qedinld a consiliului local.
(4) Cel interpelat are obliga(ia de a rlspunde in scris sau, dupl caz, oral pdnd cel mai tArziu la unnatoarea qedintA

a consiliului local.

Sec!iunea a-3-a
Incompatibilitdlile ale;ilor locali ;i conflictul de interese

ART.44. (1) Regimul incompatibilitiJilor aplicabil func{iei de consilier local este cel prevAzut in cartea I titlul
lV din Legea nr. 16112003, cu modificdrile gi completirile ulterioare.

(2) Constatarea gi sanc{ionarea stirii de incompatibilitate qi a conflictului de interese pentru persoanele care
ocupi func{iile prevazute la alin. (1) se fac in condiliile Legii nr. 17612010, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ;i
ale Codului administrativ.

(3) Prin activitAti in domeniul didactic pe care primarul qi viceprimarul le pot des{Egura, in conditiile legislatiei
speciale privind unele mdsuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnit6{ilor publice gi a funcliilor publice, se
inJeleg activitilile didactice desfasurate de alesii locali care ocupa functii didactice in institufiile de invi(imdnt de stat
sau private autorizate/acreditate in condi!iile Iegii ori care au calitatea de formator, mentor sau persoanS-resursi in cadrul
programelor de formare profesionalS a adullilor organizate in condiliile actelor normative din domeniul formlrii
profesionale, ori care au calitatea de specialist in comisiile de examinare sau de evaluator in comisiile de
evaluare/monitorizare in cadrul programelor de formare profesionali a adul{ilor, organizate in condiliile actelor
normative din domeniul formlrii profesionale a adul!ilor.

ART.45. (1) Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile prevdzute de cadea I titlul IV din Legea nr'.

16112003, cu modificirile gi completdrile ulterioare, are obligalia sd se ablini de la emiterea sau participarea la emiterea
ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau parliciparea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea
produce un folos material pentru sine sau pentru:

a) so!, solie sau rude ori afini pdni la gradul al Il-lea inclusiv;



b) orice persoand fizici sau juridic[ falA de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligalii;
c) o societate la care define calitatea de asociat unic ori func{ia de administrator sau de la care obfine venituri;
d) o alta autoritate din care face parte;
e) orice persoand fizici sau juridicd, alta decit autoritatea din care face parte, care a lZcut o platA cAtre acesta sau
a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

f) asociatie lau fundalie din care face parte.
(2) In exercitarea funcfiei, consilierul local aflat in una dintre situaliile prevlzute la alin. (l) are obligatria sd

anunle la inceputul gedinlei consiliului local interesul personal pe care il are la adoptarea hotlrdrii respective, anunt care
se consemneazl in mod obligatoriu in procesul-verbal al Eedinlei.

(3) Ulterior anunfdrii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in calcul pentru cvorumul necesar
adoptirii hotdrdrii consiliului cu privire la care acesta gi-a anunlat interesul gi nu are drept de vot Ia adoptarea acestei
hotirdri.

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu incilcarea prevederilor alin. (1) sunt
lovite de nulitate absolutl in condi(iile Legii nr.17612010, cu modificirile gi completdrile ulterioare.

(5) Fapta ale;ilor locali de a inc6lca prevederile alin. (l) gi legislalia in materie privind conflictul de interese
constituie abatere disciplinard gi se sanclioneaza cu diminuarea indemniza{iei cu l0% pe o perioad[ de maximum 6 Iuni.

ART.46. Aleqii locali au obligalia sd intocmeascI, sd depun6 si sI actualizeze declaralii de avere qi declaralii de
interese in conformitate cu prevederile Legii nr.17612010, cu modificirile gi completdrile ulterioare.

ART.47. Nerespectarea prevederilor Iegale referitoare la procedura de depunere a declara(iei de avere qi de
interese prevazute de lege atrage sancfiunile prev[zute de Legea nr. 11612010, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Sec!iunea a-4-a
Rdspunderea ale;ilor locali

ART,48. Alegii locali r[spund, dupi caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele sivdrgite in exercitarea
atribuliilor ce le revin, in condiliile legii. t

ART.49. (l) Consilierii locali rf,spund in nume propriu, pentru activitatea desfXquratd in exercitarea mandatului,
precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte gi pentru hot[rdrile pe care le-au votat.

(2) In procesul-verbal al gedinlei consiliului local se consemneazd rezultatul votului, iar, la cererea consilierului
local, se menlioneazi in mod expres votul acestuia.

ART.50. (l) Pentru inci.lcarea de citre consilierii locali a codului administrativ, a prevederilor legale referitoare
la conflictul de interese gi a prevederilor regulamentului de organizare gi funclionare a consiliului local consiliul local
poate aplica urmAtoarele sanc{iuni disciplinare:

a) avertismentul;
b) chemarea Ia ordine;
c) retragerea cuv6ntului;
d) eliminarea din sala de gedinlS;
e) excluderea temporarl de la lucr6rile consiliului gi ale comisiei de specialitate;
f; dirrinuarea indemnizaliei lunare cu l0olo pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizaliei lunare pentru una sau douA luni.
(2) Sancliunile prevAzute Ia alin. (1) lit. a)-d) se aplici de c6tre pre$edintele de gedinld, iar cele de la alin. (1) lit.

e)-g) de cdtre consiliul local, prin hotirdre.
(3) Sancliunile prevlzute la alin. (l) Iit. a)-e) sunt aplicabile gi viceprimarului.
(4) Pentru aplicarea sancliunilor previzute la alin. (l) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are

in obiectul de activitate gi aspectele juridice, aceasta prezentAnd un raport intocmit pe baza cercetS.rilor efectuate,
inclusiv a explica{iilor furnizate de cel in cauz6.

ART.51, La prima abatere, pregedintele de $edinlS atrage atenlia consilierului local in culp[ $i il inviu sa
respecte regulamentul.

ART.52. (l) Consilierii locali care nesocotesc avertisrnentul gi invitalia pregedintelui de gedintl si continul sI se
abatA de la regulament, precum gi cei care incalci in mod grav, chiar pentru prima datd, dispozi{iile regulamentului sunt
chemati la ordine.



(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de;edin{6.
(3) inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de cdtre preqedintele de gedinli sd igi retragi sau

sd explice cuvdntul ori expresiile care au generat incidentul $i care ar atrage aplicarea sanc(iunii.
(4) Dacd expresia intrebuin(ati a fost retras6 ori dac[ explicaliile date sunt apreciate de preEedintele de ;edinfi ca

satisfecatoare, sancliunea nu se mai aplicd.

ART.53. in cazul in care, dupi chemarea la ordine, un consilier local continui sA se abatA de Ia regulament,
pregedintele^ de Eedin{I ii va retrage cuv6ntul, acesta nemaiputand lua cuvdntul pe perioada desliquririi gedinlei
consiliului. ln situa(ia in care un consilier persist6 sA se abat6 de Ia regulament, pregedintele de gedin(6 il va elimina din
sali. Eliminarea din sald echivaleazA cu absenta nemotivat6 de la Eedinli.

ART.54. (l) in cazul unor abateri grave, sdvariite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul
local poate aplica sanc{iunea excluderii temporare a consilierului local de la lucririle consiliului local gi ale comisiilor de

specialitate.
(2) Gravitatea abaterii este stabilitd de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice.

in cel mult l0 zile de la sesizare.
(3) Excluderea temporarl de la lucririle consiliului local gi ale comisiilor de specialitate nu poate depAsi douA

gedin!e consecutive.
(4) Excluderea de la lucrlrile consiliului local gi ale cornisiilor de specialitate are drept consecint6 neacordarea

indemnizaliei lunare.
(5) Li caz de opunere, interzicerea participlrii la qedinle se executd cu ajutorul personalului care asigurf, ordinea

publicl Iocald.

ART.55. (1) Sanc{iunile prevazute la art. 50 alin. (1) Iit. e) 9i f) se aplic[ prin hotarare adoptat6 de consiliul
loca l. cu majoritatea absolutii.

(2) Pe perioada aplicirii sanc{iunilor previzute la art. 50 alin. (1) lit. e) qi f), consilierii locali in cauzi nu vor fi
socoti{i la cvorumul pentru gedin(i.

(3) Pentru men,tinerea ordiniiin gedin(ele comisiilor de .spec ialitate, preqedinlii acestora au aceleaqi drepturi ca;i
pregedintele de gedin![. Acegtia pot aplica sanc{iunile prevdzute'la art. 50 alin. (l) lit. a}d).

(4) Sanc(iunile prevdzute la art. 50 alin. (l) se pot aplica in mod corespunzdtor si viceprimarului, pentru abaterile
slvirqite in calitatea lui de consilier local.

ART.56. ( I ) Pentru abateri grave $i/sau repetate, sAvargite in exercitarea rrandatului de viceprimar, persoanei in
cauzd i se pot aplica urmdtoarele sancfiuni:

a) mustrare;
b) avertisment;
cl diminuarea indemnizaliei cu 5-10% tirnp de I-3 luni:
d) eliberarea din func(ie.
(2) Sancliunile prevdzute la alin. (1) lit. a)-c) se aptic6, prin hotArare a consiliului local la propunerea motivatA a

primarului. Motivele care justificf, propunerea de sancfionare sunt aduse la cunogtin{d consilierilor locali cu cel pulin 5

zile inaintea gedinfei.
(3) In cazul sanc{iunilor prev[zute la alin. (l), hot[rerea se adoptA prin vot secret cu majoritatea calificatl de

doui treimi din numirul consilierilor Iocali in functie.
(4) impotriva sancliunilor prevA^)te la alin. (l) Iit. c) ;i d) persoana in carzd se poate adresa instan(ei de

contencios administrativ competente. Procedura prealabili nu este obligatorie.
(5) Aplicarea sanc{iunii prevAzute la alin. (l) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local. al

viceprimarului.

ART.57. ( I ) Primarul, respectiv pregedintele de gedin!6 al consiliului local, dupf, caz, prin semnare, investe$te cu
fonnuli de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate in exercitarea atributiilor care ii revin potrivit
legii.

(2) Aprecierea necesitdlii gi oportunitatea adoptdrii gi emiterii actelor administrative apar{ine exclusiv
autoritAtilor deliberative, respectiv executive. intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevdzute
de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate gi semnarea documentelor de fundamentare angajeazd rdspunderea
administrativd, civild sau penald, dupi caz, a semnatarilor, in cazul incf,lcirii legii, in rapofi cu atributiile specifice.



ART.58. (l) Constituie contraven{ii la dispoziliile prezentei secliuni, dacl nu sunt siv6rgite in astfel de conditii
inc6t sI fie considerate, potrivit legii penale, infracliuni:

a) nepunerea in aplicare, cu rea-credinli, a hotlrArilor consilir-rlui local de catre primar;
b) neprezentarea, in termenul prevAzut de legislatia care reglementeazd finan(ele publice locale, a proiectului

bugetului unit6!ii administrativ-teritoriale de cdtre primar, din culpa Iui;
c) neprezentarea de citre alegii locali a rapoartelor prevdzute de lege, din culpa lor;
d) neluarea mlsurilor necesare, stabilite de lege, de citre primar in calitatea acestuia de reprezentant al statului.
(2) Contravenliile prevlzute la alin. (l) se sanclioneaza cu amendd de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(3) Constatarea contravenliilor, instituirea mlsurilor de remediere, urm[rirea indeplinirii mdsurilor de remediere

gi aplicarea amenzilor se fac de citre prefect, in calitatea sa de autoritate public6, reprezentant al Guvernului pe plan
local, in condiliile legii.

(4) Dispoziliile prezentului articol se cornpleteaz[ in mod corespunzitor cu prevederile legisla{iei privind
regimul juridic al contravenJiilor.

CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE

ART.59. incilcarea, de cdtre consilieri, a obligaliilor ce le revin in exercitarea mandatului, constituie abatere $i
se sanctioneazA potrivit legii gi prezentului Regulament de Organizare gi FuncJionare.

ART.60. Primarul, viceprimarul, secretarul general al Comunei Stoene$ti $i aparatul de specialitate al prirnarului
constituie o structurA funclionald cu activitate pennanenta, denumiti Primdria Comunei Stoenegti, care duce la
indeplinire hotlrArile consiliului local 9i dispoziliile primarului, soluJionAnd problemele curente ale colectivitdJii locale.

ART.6l. Prevederile prezentului Regulament se completeazd. cu dispozijiile legale in materie.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
LUTESCUTO* 
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La elaborarea gi redactarea prezentului Regulament au fost avute in vedere urmAtoarele acte normative:

Constitulia RomAniei, OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, Legea nr. 54412001, Legea nr. 5212003,
Legea nr. 16112003, Legea nr. 1341201.0, Legea nr. 135/20l0,Legeanr. 17612010.

Am luat la cunogtin(d: tI
1. Arzoiu Cristian,;.r..44r*............
2. Braga lon..... I \r'- \

3. Ciubuc M*i;;:1...dllt# .. .. .. .. .

4. Iosifescu Ionu! ..............................
5. Luca Catalin ...
6. Luca Ion....
7 . Mizgaciu Pdunila.....
8. Negule! Adrian.........
9. Oancea Ftorin.......f1...r
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10. Pojala Alin.. ..........:^fi;.
1 1. Stuparu Dragoq......
12. Vacaru Marian .............
1 3. Vrabie George-Doru.....



NOTA:

in gedinla publicd din data de 04.11.2020, Consitiul local StoeneEti a adoptat urmdtoarele
amendamente la Regulamentul de organizare Ei funclionare, consemnate in procesul verbal de gedinld.

-La arlicolul 8 alin. (1): Dupd declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii
sdi, in termenul stabilit prin regulamentul d,e organizare qi funclionare a consiliului local, un preqedinte de

$edinte, pe o perioadd de 3 luni, care conduce Eedinlele consiliului qi semneazd hotdrArile adoptate de
acesta. Preqedintele de gedinld se alege prin vot deschis cu majoritate simpld, respectiv primul numdr
natural mai mare dec6t jumdtate din totalul membrilor prezenli la o qedinld a organului colegial, cu
condilia indeplinirii cvorumului:

- La arlicolul 8 alin. (4) lit. 1): aplicd, dacd este cazul, sancJiunile prevAzute la art. 50 alin. (l) sau
propune consiliului aplicarea unor asemenea sancliuni, dupd caz;

- La arlicolul 10 alin. (7): La nivelul Comunei Stoeneqti sunt constituite 3 comisii de specialitate,
dupd cum urmeazA:

a) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget - finanle, administrarea
domeniului public ai privat al comunei, amenajarea teritoriului qi urbanism, protectria mediului gi turism,
agriculturi, gospoddrie comunali,servicii qi comerg, formati din 5 membri;

b) Comisia juridicd qi de disciplind, apirarea ordinii qi linigtii publice, a drepturilor cetdlenilor gi

de muncd, formatl din 5 membri;

c) Comisia pentru activitAli social - culturale, culte, invdtdmdnt, sanatate qi familie, proteclie
sociald, proteclia copilului, tineret, activitSji sportive6i de agrement, formatl din 3 membri;

-La articolul 16 alin. (1): Consiliul local se intruneqte in gedinle ordinare, cel pulin o datd pe lund,
de regull in ziua de vineri, la ora 14, la convocarea primarului;

-La articolul 17 alin. (1) lit. b): prin convocare semnatd de cdtre consilierii locali care au aceastA
iniliativd, in cazul prevdzut la art, 16 alin. (2) lit. b);

-La articolul 2l alin. (2) lit. c): posibilitatea cetS{enilor cu domiciliul sau regedinla in Comuna
Stoenegti de a asista la qedinlele consiliului local qi/sau de a le urmiri pe internet, in condi(iile
regulamentului de organizare ;i func{ionare a consiliului local.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
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