
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL RADAUTI

CONSILIUL LOCAL'

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de organizare gi functionare al Consiliului Local

al municipiului Ridiufi

Consiliul local al municipiului Ridiu[i, intrunitin gedinla ordinard din data de2110.2008;
AvAnd in vedere:
- expunerea de motive a Comisiei pentru Administralie Publici locald,

juridicd, apirarea ordinii publice 9i proteclie sociali;
- raportul de specialitate al Serviciului de administralie publici locali, resurse

umane, relalii cu publicul;
- raportul de avizare al Comisiei pentru Administralie Publici locali, juridici,

apdrarea ordinii publice 9i proteclie sociali;
- prevederile Legii nr. 286 din 6 iulie 2006, pentru modificarea 9i completarea

Legii administraliei publice locale nr. 21512001'
- Prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutui alegilor locali cu modificarile gi

com pletiri le ulterioare;
- Prevederile ordonanlei nr. 3512002 pentru aprobarea regulamentului cadru - de

organizare gi funcfionare a consiliului local;
- Prevederile Legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea

transparentei
in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,

^ prevenirea si sanctionarea coruptiei;
ln temeiul art. 36 alin. 3 lit. ,,a" gi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 21512001 privind

administrafia publici locali cu modificirile gi completirile ulterioare;
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HOTARA$TE

Art. unic: Se aprobd Regulamentul de
Local al municipiului Radau[i, conform anexei ce
hoti16re

$EDTNTA
Daniel

L

organizare gi funclionare al Consiliului
constituie parte integranti la prezenta
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL RADAUTI
CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT
Privind organizarea qi funcfionarea Consiliului Local al Municipiului Rldaufi

CAPITOLUL I
Constituirea Consiliului Local qi a Comisiilor pe domenii de specialitate

I. l. Constituirea Consiliului Local al municipiului Rndaufi

Art. I Consiliul Local este autoritatea administraliei publice locale a municipiului
Radduli, constituita la nivel local gi hotaraqte in condiliile legii in toate problemele de
interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta iltor autoritati
publice locale sau centrale

Art' 2 - (l) in termen de 20 de zile de la data desfEgurarii alegerilor, consilierii
locali aleqi 9i validafi in funclie sunt convocati de cdtre prefect in gedinla de
constituirea a consiliului local. La qedinta de constituire participa prefectul sau
reprezentantul sau, precum gi primarul sau, dupi caz, candidatul deciarai ciqtigator la
alegerile pentru funclia de primar.

-(2) Validarea alegerii consilierilor se face de cdtre consiliul local, prin
hotdrdre.

- (3) $edinfa este legal constituita daca participi cel pulin dou[ treimi dinnumirul consilierilor locali aleqi care delin certificatul de itestare a calitagii deconsilier local. in cazul in care nu se poate asigura aceastd majoritate, gedin{a se va
line peste trei zile de la prima .onro"ir. a prefectului, tot prin ordin. Daci nici la a
doua convocare gedinla nu este legal constituitd, se va proceda la o noud convocare de
cdtre prefect, peste alte trei zile,inaceleaqi conditii.

- (4) Absenla la qedinfa de constituire este motivati daca cei absenli:a) sunt bolnavi, netransportabili sau internali in spital;b) sunt plecali in striindtate in interes de serviciu;
c) nu pot participa datorita unor evenimente de forla major5, cum arfi: calamitali naturale care au impiedicat deplasarea, deces in

familie sau alte situatii similare.

D^^__r_ 
- (5) inainte de emiterea ordinului previzut la art.3 (3) din prezentul

::",9,.1".,1t. 
prefectul va verifica daca pe listele de candidali depuse de partidele

PUrlrICe, allanle politice sau aliante electorale ai ciror consilieri declirali alegi au lipsitlernotivat mai iunt 5 ,pleanli. io ,u, afirmativ, printr-un alt ordin se va dispuneorganizarea unei noi qedinle la care vor fi conl'ocagigi supleanli.
- (6) Daca pe listele de candidati ale partidelor in cauzd nu mai sunt supleanlisau ace$tia refuzi la rdndul lor sd se prezinte la gedinla. prefectul va dispuneorganizarea de alegeri pentru completarea locurilor deciarate vacante potrivit alin. 3al

Prezentului articol.



Art. 3 Candidalii alegi in funclia de consiiier local sunt obligati ca in termen
de l0 zile de la data ultimei validari sd opteze penrru una din cele doud calitati.

ArL4 (1) $edinta de constituire este deschisd de prefect sau de reprezentantul
acestuia, care il invita pe cel mai in vdrstd dintre consilieri, precum gi pe cei doi
asistenli ai acestuia sa preia coaducerea lucrdrilor qedinlei. Asistlnlii pr.q.aint.tui 

'orfi cei mai tineri consilieri. fn situalii exceplionale, qedinfa poare fi condusd de
urmitorul consilier, cel mai in vArstd.

(2) Inainte de inceperea qedinfei, secretarul municipiului prezinta preqedintelui
de vArsta 9i asistenlilor acestuia dosarele consilierilor declarati aleqi gi pe cele ale
supleanlilor lor, aga cum au fost primite de la biroul electoral de circumscriptie.
Dosarele vor fi insolite de opfiunile scrise ale consilierilor alegi care ocupd functii
incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

(3) Daca primarul declarat ales a candidat gi pentru funclia de consilier gi a
obfinut mandatul, dosarul acestuia va fi insolit de opliunea scris5 pentru una dintre
cele doua funclii.

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

L 2. Comisia de validare

Art. 5 (l) Consilierii declarafi aleqi'vor alege prin vot
validare alcatuita din 5 consilieri locali. comisia este aleasa
mandatului.

(2) Desemnarea candidalilor pentru comisia de validare se face de c6tre
grupurile de consilieri constituite pe formaliuni politice. Numarul de locuri cuvenite
fiecdrui grup se determind in functie de numarul de mandate obfinute de grupul in
cauzd. Componenta comisiei de validare va reflecta configuralia politica a Corsitirtul.

(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual prin votul
majoritafii consilierilor prezenli la gedin{a de constituire, iar rezultatul va fi consemnat
in prima hotar6re.

Art.6 (1) Preqedintele de gedinfa propune in continuare, o scurtd pauzd, timp in
care comisia de validare alege din rdndul membrilor sdi un pregedinte $i un secretar,
prin vot deschis, dupd care comisia va examina legalitatea alegerii fiecarui consilier,
pebaza dosarelor prezentate de preqedintele de varita qi de secretarul municipiului gi
elaboreazd propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. in acest scop se
incheie un proces verbal al carui model este prezentat in anexa nr. 1 la prezentul
Regulament.

I. 3. Validarea mandatelor consilierilor locali, depunerea jurlmantului
de credinfl de citre consilieri.

deschis o comisie de
pe intreaga duratd a
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Art. 7 - (1) Daca primarui al cirui mandat a fost validat, a fost aies gi consilier.
opteazd. pentru funclia de primar, sau daci consilierii care delin funclii incompatibile
opteazd in scris pentru renuntarea la funcfia de consilier, se vor examina, in vederea

validdrii dosarele supleanfilor, in ordinea in care cei in cauza au fost inscriqi pe lista

de candidati. .

- (2) Comisia examineazdlegalitatea alegerii fiecarui consilier ;i propune
consiliului validarea sau invalidarea, dupd caz, cv menlionarea pe scurt a motivelor de

invalidare'
- (3) Comisia poate propune invalidarea alegerii unui consilier numai in cazul

in care:
a) Constatd incElcarea condiliilor de eligibilitate stabilite expres prin lege;
b) Alegerea consilierului s-a ficut prin frauda electorala constatatd in

condiliile legii privind alegerile locale.
- (4) Consilierii care lipsesc motivat de la qedinla de constituire pot fi validati

sau invalidafi in lipsa.
- (5) Validarea sau invalidarea rnandatelor se face in ordine alfabetici, separat

pentru fiecare consilier.
- (6) Propunerile comisie i !e_5gqgg--lgU!r_ ggxhi!_;i* ry*epfq!_l .* votul

!rgi9It4tu".-c.e-psil!e{-!qr-p&zs'.l!i*!e--Lg"4i$9,-P.ffi ndat js-t.ill,,i
validarii sau invalidarii nu participd la vot.

- (7) Rezultatul validdrii se consemneazd in cea de a doua hotar6re care se

comunicd de indat[ consilierilor ce au absentat motivat.
Art.8 Consilierii validali intra in dreptul deplinei exercitdri a mandatului de Ia

data declardrii ca legal constituit a consiliului din care fac parte, potrivit Legii nr.
27512001, cu modificlrile qi complet[rile ulterioare qi dup[ depunerea juramdntului.

Art.9 - (1) DupA validarea mandatelor a cel pulin doui treimi din numarul
de consilieri stabilit potrivit legii, se va proceda la depunerea urm[torului juramAnt:
,,Jur si respect Constitulia qi legile tArii $i si fac cu bunf, credinla tot ceea ce std in
puterile qi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Radauli. Aga sa-mi
ajute Dumnezeu."

- (2) Juramdntui se depune dupa urmatoarea procedur6: secretarul municipiului
va prezenta textul juramAntului, previzut la alineatul precedent, dupi care inrita
consilierii valida{i. in ordine alfabetica, la masf, lAnga preqedintele de qedin1d, unde se
afla tricolorul, un exemplar din constitulie qi Biblia. Consilierul va pune mdna stAnga
atAt pe constitulie cAt qi, dacd este cazul, pe Biblie, va rosti: ,.Jurl" gi va semna
juramdntul de credinla:

- (3) JurlmAntul va fi imprimat pe un formular special qi se semneaza in doua
exemplare. Un exemplar se pdstreazdla dosarul de validare, iar al doilea se inmAneaza
consilierului.

- (4) Consilierii care se declari atei sau care au o alta credinta decAt cea
creqtind pot depune jur[mdntul fdra formula religioasd. in acest caz juritmlrntul va fi
tmprimat pe formular fdrd aceasta formulf,, la solicitarea consilierului in eavza.
solicitare care va fi inaintata in scris cu cel pulin o zi inainte de gedinla de constituire
a consiliului local.

(5) Consilierii care refuzd sa depuna juram6ntul sunt considerafi demisionali
de drept, fapt care se consemneazdinprocesul verbal al gedintei. in acest caz se va
supune validarii mandatul primului supleant de pe lista partidului politic. alianfei
politice sau alianlei electorale respective, daca pina la validarea mandatului partidele
politice ;i alianiele politice confirmd in scris apafienenta la partid a consilierului in
cauzd.



- (6) DupA depunerea jurimAntului, preqedintele de vdrstd declara consiliul
legal constituit numai dacd au depus juramAntui cel pulin doua treimi din numarul
consilierilor. Declararea consiliului ca legal constituit se constatd prin cea de a treia
hotardre.

- (7) Preqedintele de virstd informeazd consiliui locai ca mandatul sdu a luat
sfArqit qi propune alegerea unui nou preqedinte de gedinla.

I.4. Alegerea pregedintelui de qedinfa

Art. l0 - (1) consiliul Local alege dintre membrii sii, prin 'u'otul deschis al
majoritalii consilierilor in funclie un preqedinte de gedin![.

- (2) In cazul in care se fac mai mult de doua propuneri pentru alegerea
pregedintelui de qedinlS gi nici una dintre acestea nu intruneqte votul majoritnlii
consilierilor in funclie, se mai supun odata la vot, primele doua propuneri care au
oblinut cele mai multe voturi.

- (3) Rezultatul alegerii preqedintelui de gedinl[ se consemneazd.in cea de a
patra hotdrdre a Consiliului Local.

- (4) DupA alegerea preqedintelui de qedin{i acesta preia conducerea lucririlor
consiliului.

- (5) Primele patru hotardri ale consiliului local se semneaza de preqedintele de
vArsta gi de cei doi asistenli ai acestuia qi se contrasemneazf, de secretar.

- (6) Celelalte hotdrArile ale Consiliului Local din respectiva qedinta vor fi
semnate de cf,tre acesta gi contrasemnate de secretarul municipiului.

L5. Depunerea juram6ntului de credinli de cdtre primar

Art. 11 - (1) Dupd preluarea conducerii lucr6rilor consiliului de carre
preqedintele de qedinld se trece la ceremonia de depunere a juramdntului de citre
primar, dac[ procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizatl.. in acest
scop judecitorul desemnat de pregedintele judecatoriei care a validat mandatul
primarului prezintd in fala consiliului hotardrea de validare.

- (2) Dupa prezentarea hotarArii de validare primarui va depune juramAntul
previzut la art.9 (1) din prezentul Regulament, folosindu-se procedura stabilita in
acelagi text.

Art.l2 - (l) Dupa depunerea jurdmdntului primarul primeqte egarla tricolori 1i
intra in exerciliul de drept al mandatului.

primarul
distincr,

(2) Pe timpul desfbqurarii lucrarilor consiliului din qedinta de constituire
este obligat si poarte eqarfa. Primarul va ocupa in sala de sedinte un ioc

separat de cel al pregedintelui de gedinla.
(3) Daca la lucrdrile consiliului participa gi prefectui sau reprezentantul sau.

aceqtia vor ocupa, de asemenea, un locuri distincte. separat de cel al pregedintelui de
qedin{a. Pregedintele de qedinf d va da cur,'dntul noului primar, primarului cdruia i-a
incetat mandatul, prefectului, secretarului municipiul,ri, pr..u- gi altor persoane.
Dupa consumarea acestor cuvdntiri, pregedintele de qedinli anunld inchiderei gedinlei
festive de constituie a consiliului local qi va propune trecerea la urmitorul punct de pe
ordinea de zi,^respectiv alegerea viceprimarului.

- (a) In condiliile in care consiliul iocal este de acord, cu votul majoritatii
consilierilor prezenli. alegerea viceprimarului gi constituirea comisiilor de specialitate
pot avea loc qi intr-o qedinfd ulterioarS.



I.6. Grupurile de consilieri

Art. 13 - (1) Dupa declararea consiliului ca legal constituit. pregedintele de
gedinla propune o pauzd, timp in care, consilierii se pot constitui in grupuri de
consilieri, in funcfie de partidele sau alianlele politice pe ale cdror liste au fost alegi.
dac6 sunt in numdr de cel pufin trei.

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

- (3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al
maj oritalii membrilor grupului.

Art. l4 - (1) Consilierii nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au
participat la alegeri sau care nu au intrunit numirul de voturi necesar pentru a intra in
consiliu cu cel pulin un consilier.

I.7. Alegerea viceprirnarului

Art. 15 - (1) Consiliul local alege din rdndul membrilor sdi un viceprimar in
qedinla de constituie a consiliului local sau in prima gedinfa care urmeazi acesteia in
termen de cel mult zece zile de la constituirea consiliului local.

- (2) Propunerile de candidali pentru alegerea viceprimarului, se fac de catre
oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri,

- (3) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauzd. in timpul cdreia se
completeazd buletinele de vot.

- (4) Alegerea viceprimarului se face prin vot secret.
- (5) Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajatd, folosindu-se

urmdtoarea procedurd: pe buletinul de vot se aplicd o qtampila pe care scrie ,.VOTAT
" in patrulaterul ce corespunde persoanei pe care vrea si o voteze. Se pot realiza gi

alte modalitali de exprimare a votului.
- (6) Numdrdtoarca voturilor se va face de citre comisia de validare gi de

secretarul municipiului.
- (7) Viceprimarul este ales cu votul majoritalii consilierilor locali in funclie.
- (8) In situalia in care nu s-a oblinut votul majoritalii consilierilor in func1ie.

se organizeazd. un al doilea tur de scrutin, in aceeagi qedinfi, la care vor parlicipa
numai candidalii situali pe primele doud locuri. La al doilea tur de scrutin este
declarat ales viceprimar consilierul care a oblinut cel mai mare numdr de voturi.

Art. 16. In caz de balotaj, se va proceda la un nou tur de scrutin la care vor
participa numai candidalii care se afla in aceast[ situa{ie. Va fi declarat ales
candidatul care a oblinut cele mai multe voturi.

Art. 17 - (1) Alegerea viceprimarului va fi consemnatd in cea de a cincea
hotarAre a consiliului local.

(2) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata consiliului local.
In cazul in care mandatul consiliului local inceteazd inainte de expirarea duratei
normale de patru ani, inceteazd de drept qi mandatul viceprimarului. lira vreo altd
formalitate.

- (3) Pe durata exercitdrii mandatului, viceprimarul iEi pdstreazd statutul de
consilier local, fdrd a beneficia de indemnizaqia aferentd acestui statut.

(,1) Viceprimarul ales este subordonat primarului care ii stabilegte atributiile
in figa postului gi ii poate delega atribufiile sale.

\



(5) Schimbarea din funclie a viceprimarului se poate face de consiliul local
prin hotarAre adoptata cu votul majoritalii consilierilor in func1ie la propunerea
primarului sau a unei treimi din numlrul consilierilor locali in functie.

CAPITOLUL il
Organaarea Consiliului Local al municipiului RIdiu{i

Sec{iunea I
Atribufiile Consiliului Local

Art. 18 -(1) Consiliul Local are urmatoarele atribulii principale:
a) Alege viceprimarul din rAndul consilierilor;
b) Stabile$te, in limitele normelor legale, numf,rul de personal din aparatul

permanent de lucru al consiliului local;
c) Aproba statutul municipiului, precum gi regulamentul de organizare gi

funclionare al consiliului;
d) Avizeazd, sau aprobf,, dupd caz, studii. prognoze qi programe de dezvoltare

economico-sociali, de organizare gi amenajare a teritoriului, documentalii
de amenajarea teritoriului gi urbanism, inclusiv participarea la programe de
dezvoltare judeleana, regionald, zonald, gi de cooperare transfrontaliera, in
conditiile legii:

e) Aprobd bugetul local, imprumuturile, virdrile de credite gi modul de
utilizare a rezewei bugetarel aproba contul de incheiere a exercitiului
bugetar; stabileqte impozite qi taxe locale, precum Ei taxe speciale, in
condiliile legii;

0 Aproba, la propunerea primarului. in conditiile legii organigrama, statutul
de funcfii, num5rul de personal qi regulamentul de organizare qi

funclionare al aparatului de specialitate al primarului, aie institutiilor gi

serviciilor publice, precum qi ale regiilor autonome de interes local aflate
in subordinea sa;

g) Administreazd domeniul public qi domeniul privat al municipiului Radnuli;
h) Hotdraqte darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor

proprietate publica a municipiului, precum si a serviciilor publice de

interes local, in condiliile legii;
i) Hotiraqte vdnzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate

privata a municipiului, in condiliile legii
Infiinleaza institulii publice, societati comerciale qi servicii publice de

interes local; urmdreqte, controleazi qi analizeazd activttatea acestora.

instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de

organizare gi funclionare pentru institutiile gi serv'iciile publice de interes
local; numeqte gi elibereaza din funclie in condiliile legii, prin
reprezentanlii sai in adunarea generald a aclionariior. pe conducatorii
serviciilor publice de interes local, precum gi pe cei ai instituliilor publice
din subordinea sa; aplica sancliuni disciplinare, in condiliile legii.
persoanelor pe care le-a numit.
Hotaraqte asupra reorganizdrii regiilor autonome de interes local; exerciti
in numele unitAtii administrativ-teritoriale, toate drepturiie aclionarului la
societalile comerciale pe care le-a infiinfat; hotlraqte asupra privatizarii
acestor societali comerciale; numeqte qi eiibereazi din funclie, prin
reprezentanlii sai in adunarea generali a acfionarilor, in condifiiie legii

i)

k)

\



membrii consiliilor de administrare ale regiilor autonome de sub
autoritatea sa;

l) Analizeazd gi aproba in condiliile legii, documenraliile de amenajare a

teritoriului gi urbanism ale municipiului Radauli, stabilind mijloacele
materiale qi financiare necesare in vederea reahzirii acestora; aproba
alocarea de fonduri din bugetui local pentru acliuni de apdrare impotriva
inunda{iilor, incendiilor, dezastrelor gi fenomenelor meteorologice
periculoase;

m) stabile$te misurile necesare pentru construirea, intretinerea gi
modernizarea drumurilor, podurilor precum gi a intregii infrastructuri
aparlindnd ciilor de comunicalii de interes local:

n) Aprob6, in limiteie competenlelor sale, documentaliile tehnico-economice
pentru lucrdrile de investilii de interes local gi asigura conditiile necesare
in vederea rcalizirli acestora;

o) Asigura potrivit competenleior sale, condiliile materiale gi financiare
necesare pentru buna funcfionare a institutiilor Ei serviciilor publice de
educalie, sindtate, culturd. tineret gi sport, pistrarea ordinii public,
apdrarea impotriva incendiilor gi proteclia civila, de sub autoritatea sal
urmAre$te gi controleazd, activitatea acestora; contribuie la organizarea de
activit[ti gtiinlifice, culturale. artistice. sportive gi de agrement.

p) Hotdragte , acordarea de stimulente in naturd qi in bani, precum gi de aite
facilit[ti, potrivit legii pentru asigurarea in municipiul Radauli a unui
numir optim de medici qi cadre sanitare. in scopul asigurarii serviciilor
medicale pentru populalie; asemenea facilitali pot h acordate qi

personalului didactic.
q) Hot[ragte cu privire la asigurarea ordinii publice; analizeaza activitatea

polifiei comunitare qi a formaliunilor de protecfie civild in condiliile legii
qi propune mSsuri de imbunEt[tire a activit[tii acestora;

r) Aclioneazd pentru proteclia qi refacerea mediului inconjurdtor, in scopul
cregterii calitAlii vielii, contribuie la proteclia, conservarea. restaurarea gi

punerea in valoare a monumentelor istorice gi de arhitecturd, a parcurilor qi

rezervatiilor naturale, in condiliile legii;
s) Contribuie la realizarea mdsurilor de proteclie gi asisten![ sociald; asigurd

proteclia drepturilor copilului, potrivit legislaliei in vigoare; aproba
criteriile pentru repartizarea locuinlelor sociale; infiinleaza qi asigura
funclionarea unor institulii de binefacere de interes local;

t) Infiinleaza qi organizeazd tdrguri, pie{e. oboare locuri qi parcuri de
distraclie, baze sportive qi asigura buna funclionare a acestora;

u) Atribuie sau schimb6, in condiliile legii, denumiri de strizi, de pie{e gi de
obiective de interes public local;

v) Conferd persoanelor fizice romdne sau strdine, cu merite deosebite. titluri
de cetitean de onoare al municipiului Radauti;
Hotaragte, in condiliile legii. cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
rom6ne sau strdine. cu organizalii neguvernamentale gi cu alti parteneri
sociali. in vederea finan{arii gi realizarii in comun a unor acliuni. lucrari.
servicii sau proiecte de interes public local; hotiriqte infrafirea
municipiului cu unitili administrativ teritoriale similare din alte lari:
Hotaraqte. in condiliile legii. cooperarea sau asocierea cu alte autoritdti ale
administraliei publice locale din tara sau din strdindtate. precum qi aderarea

w)

x)
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Ia asociatii nalionale qi internalionale aie autoritAliior administratiei
publice locale, in vederea prornovarii unor interese comune;

y) Sprijina, in condiliile legii, activitatea cultelor religioase;
z) Asigur[ libertatea comer{ului gi incurajeazd hberu iniliatir,'a in conditiile

legii.
- (2) Consiliul Local exercitd qi alte atribufii stabilire prin lege.
- (3) Consiliul Local al municipiului Radauli exercit[ qi urmdtoarele atributii

speciale:a) 
lT::il,xi;x,,*?,1^:: ii:Jill,"l;, o'.o,'r'Jli.1,J,'. ;'ilil;llJi
ffi il::, J:ix' "#l HU:l 

" 

x,:ffi ;**. ;:;,lT l'.*r,.';
sistem centralizat.b) 
[,iTl,'J,i'fr::[f,fi]'ffi;,"i.'Hffix,:l'ffi',il,I;il?, i:
vederea evaluf,rii implement[rii acestuia. Strategia iocala de
dezvoltare va sta la baza fundamentarii bugetului de r.enituri gi

cheltuieli a municipiului Radau{i aferent anului urmitor.

Secfiunea a [I-a
Atribu{iile preqedintelui de qedin(I

Art. 19 - (1) Preqedintele de gedinla este stabilit prin rotalie, pentru o singurd
gedin[a, dintre consilieri conform inscrierii acestora in condica de prezen{d.
Pregedintele de gedinla exercitd urm[toarele atribulii principale:

a) Conduce gedinlele consiliului local gi supune aprobarii consilierilor ordinea de
zi supusd pentru Eedin{a respectivd;

b) Supune votului consilierilor proiectele de hot[rdri qi anun{a rezultatul votarii.
precizarca voturilor pentru, a voturilor contra qi a abfinerilor;

c) Semneazd hotS.rArile adoptate de consiliul local, chiar dacd a votat impotriva
adoptdrii acestora, precum qi procesul verbal;

d) Asigurd menlinerea ordinii gi respectarea regulamentului de desfbgurare a
gedinlelor;

e) Supune votului consilierilor orice problem[ care intri in competenfa de
solulionare a consiliului;

0 Aplic6, dacd este cazul, sancliunile previzute de Legea administrafiei publice
nr. 21512001 qi de prezentul Regulament.

g) Ofera invitalilor gi persoanelor care participa din proprie iniliativa 1a gedintele
consiliului local sau persoanelor care au depus propuneri gi sugestii la
proiectele de hotarAre cu caracter normativ conform Legii nr. 5212002.
posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi,
solicitdnd acordul consiliului local in acest sens;

h) Preqedintele de qedinld reprezinta consiliul local, in baza mand,atului dat de
consiliul local.

^ (2) Preqedintele de gedin{[ indeplinegte orice alte atribulii prevazute de lege
incredinlate de consiliul local.

(3) Daca preEedintele de qedinfa lipseEte sau refuzS sf, semneze, hotardrile
consiliului local se semneazi de un numi:r de trei consilieri dintre cei prezenfi Ia
qedint[.

i
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Sec{iunea a III-a
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Rndnug

Art. 20 - (1) Consiliul local organizeazd patru comisii de specialitate. in

urmdtoarele domenii de activitate:
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale.
buget-finan{e, administrarea domeniului public qi privat,
agricultura, gospodariei comunale, servicii qi comer!;
Comisia pentru organizarca gi dezvoltarea urbanistica.
cadastru gi realizarea lucrarilor publice. proteclia mediului.
consen'area monumentelor istorice qi de arhitecturd;
Comisia pentru invafdmAnt, sdnitate gi famiiie, munca qi

proteclia social6, activitali social culturale, culte, proteclie
copii, tineret, sport qi turism, colaborarea cu organizalii
neguvernamentaie, cu romdnii de peste hotare. relatii externe
qi integrare european5.

Comisia pentru administralie publica, juridicd, de disciplina.
apdrarca ordinii publice, respectarea drepturilor gi libertalilor
ceta!enegti

Compunerea comisiilor este prevdzutdla anexa w.28.
- (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
Art.21 - (1) Comisiile de specialitate lucreazd, valabil in prezen{a majoritalii

membrilor gi iau hotdrAri cu votul majoritalii membriior prezenli.
- (2) La qedinlele comisiilor, la solicitarea membrilor acestora, vor participa

funclionari publici din cadrul aparatului propriu al consiliului local, aparatului de

specialitate al primarului sau din afara acestuia. La gedinle pot participa la invitalia
sau solicitarea expresd a pregedintelui sau a membrilor comisiei primarul.
viceprimarul qi secretarul municipiului. Au dreptul sa participe la gedinlele comisiei gi

consilierii iniliatori ai proiectelor de hotf,rAre qi cei care au amendamente la acestea.

- (3) $edinlele comisiilor de specialitate sunt de reguif, publice. Comisia poate

hotari cala dezbaterile sale sa fie invitate qi alte persoane interesate sau reprezentanli
mass-media.

- (a) in mod exceplional comisia poate hotdri cu majoritate de voturi ca unele
qedinle sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se deslEqoare cu uqile
inchise. Au caracter public aedinfele de comisie in care se dezbat probleme privind
bugetul locai, administrarea domeniului public qi privat al municipiului, participarea
la programe de dezvoltare judeleana. nationald sau regionalS sau de cooperare
transfrontaliera, organizarea qi dezvoltarea urbanisticd a localitatii Ei amenajarea
teritoriului, precum ti cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice,
organizalii neguvernamentale, persoane juridice romdne sau strf,ine.

Art.22 - (l) Numarul locurilor care revin fiecirui grup de consilieri sau
consilierilor in fiecare comisie de specialitate se stabileqte de c6tre consiliul local, in
func1ie de ponderea acestora in cadrul consiliului, potrivit normelor in vigoare

- (2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de
consilieri, printr-un consilier desemnat de cdtre acegtia, iar a restului consilierilor. de
cdtre consiliu, avdndu-se in r,'edere pregdtirea lor profesionalS qi domeniul in care igi
desfbqoara activitatea.

I.

II.

III.

IV.
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- (3) in funclie de numarul comisiilor consiliuiui, un consilier poate t-ace parte

din 1-3 comisii. Pentru participarea la gedinlele consiliului local gi ale comisiilor de

specialitate, consilierul local primeqte o indemnizalie stabilita in condiliile legii.
Art.23 - (1) Fiecare comisie de specialitate igi alege prin votul deschis ai

majoritalii consilierilor ce o compun, cAte un preqedinte qi cdte un secretar din rAndui

membrilor sii.
- (2) Pe durata mandatului se pot aduce modificari componenfei comisiilor de

specialitate in urm6toarele situalii:
- Incetarea mandatului de consilier;
- La solicitarea scrisi a unui membru al comisiei care renuntd 1a

aceastd calitate;
- in cazul sanc{iunilor prevazute la art. 19 din prezentul Regulament.

- (3) Aceleaqi condilii prevazute la alin. 2 sunt aplicabile gi in cazul
preqedintelui sau secretarului comisiei de specialitate.

Art.24 (1) Atribuliile comisiilor de specialitate sunt:

L Atribulii principale:

a) Analizeazd. proiectele de hotarAri supuse spre aprobare consiliului local,
intocmesc avize asupra proiectelor de hotar6ri analizate qi le propune consiliului local;

b) Urmdresc aplicarea hotarArilor adoptate de citre consiliul local, analizAnd
periodic hotaririle consiliului local care au fost adoptate in urma avizdrli, prezentarea
informlrii in acest sens se va face prin grija secretarului comisiei de specialitate;

c) Prezintd anual in plenul consiliului local rapoarte privind activitatea
desfE;urata gi ori de c6te ori considerd necesar. rapoarte din domeniul de activitate, in
vederea ludrii unor hotar6ri sau orientarea gi informarea consiliului;

d) La disculiile oficiale care angajeazf, consiliul local, al6turat reprezentan{ilor
comisiiior de specialitate participa qi functionarii cu atribulii in domeniul respectiv;

e) lnr\razd gi coordoneazd studii, analize, prognoze orientative pe domeniile
pentru care au fost constituite, intocmind grafice anuale qi trimestriale pe domeniile ce
urmeazd a fr analizate;

f) Analizeaza petiliile adresate consiliului local de citre cet[leni.
g) Organizeaza audienle cu cetdlenii dupa un program stabilit de comisie care

va fi afiqat qi publicat in mass-media;
h) Analizeazd ,.Rapoartele de activitate" ale consilierilor locali Ei intocmeqte

propriul raport de activitate conform Legii nr. 21512001; raportul se prezinti in
comisia debazd. inainte de a se da publicitalii conform legii.

i) Se pronun!6 asupra altor probleme transmise de consiliul local spre analizare
gi avizare:

IL Atribulii speciale

(1) Cornisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-
finante, administrarea domeniului public  i privat, agricultura, gospodiriei
comunale, sen'icii qi comerf:

a) Avizeazd studii. proiecte, prognoze gi programe de dezvoltare economici gi
sociali a municipiului Radauli.

\
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b') Avizeaz[ bugetul local, imprlrnurr.il., virarile de credite qi moclul de

$ilizare a rezen'ei bugetare; atizeazd contul de incheiere a exerciliului bugetar.
impozite qi taxe locale precum gi taxe speciale in condiliile legii;

c) Aytzeazd. organigrama, statul de functii" numdrul de personal gi

regulamentul de organizare qi funclionare ale aparatului propriu al consiliului locai,
aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor qi serviciilor publice din
subordinea consiliului local;

d) Avizeazd, darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor din
proprietatea publica sau privat[ a localitalii;

e) Propune asigurarea mijloacelor materiale gi financiare necesare in vederea

realizdrn documentaliilor de amenajare a teritoriului gi urbanism ale localitalii precum
qi alocarea de fonduri din bugetui local pentru acliuni de apdrare impotriva
inundaliilor, incendiilor, dezastrelor qi fenomenelor meteorologice periculoase;

f) Avtzeazd documentaliile tehnico-economice pentru lucrarile de investilii de

interes local gi asigura condiliile necesare in vederea reahzdrtt acestora;
g) Analizeazd Si propune consiliului locai crearea condiliilor materiale qi

financiare necesare pentru buna funclionare a instituliilor gi serviciilor publice de

educafie, sdndtate, cultur6, tineret gi sport, apararca ordinii publice, aparurea impotriva
incendiilor gi protec{ia civila, de sub autoritatea sa,

h) Asigura libertatea come4ului gi incurajeazd liberu iniliativa, in condiliile
legii, pe teritoriul municipiului Rldauli;

i) Membrii comisiei colaboreazd cu Direclia Economicd, Administratia
Financiara a Municipiului Rddduli qi cu functionarii publici cu atribulii in domeniu,
care sunt obligali sd acorde sprijin pentru derularea in bune condilii a qedinlelor
comisiei. Direclia Economicf, va asigura documentalia supusa spre avizare comisiei.
respectiv fundamentarea privind eficienla, eficacitatea, necesitatea qi oportunitatea
adoptdrii unor proiecte de hotardi

j) Avizeazd gi alte proiecte de hotarAri conform competenfelor.
(2) Comisia pentru organizarea qi dezvoltarea urbanistici, cadastru qi

realizarea lucrlrilor publice, protecfia mediului, conservarea monumentelor
istorice qi de arhitecturi:

a) Anahzeazd, Si avrzeazd studii, proiecte, prognoze gi programe de dezvoltare
economico-sociala. de organizare qi amenajare a teritoriului, documentalii de

urbanism.
b) Propune mdsurile necesare pentru construirea, intrelinerea qi modernizarea

drumurilor, podurilor, precum gi a intregii infrastructuri aparlinind cailor de
comunicafii de interes local;

c) Aclioneazd pentru proteclia gi refacerea mediului inconjuritor, in scopul
creqterii calitalii viefii; contribuie la protecfia. conservarea, restaurarea qi punerea in
valoare a monumentelor istorice qi de arhitecturd, a parcurilor gi rezervaliilor naturale.
in condiliile legii;

d) Propune infiinlarea qi organizarea de lucrari urbanistice de orice fel, tirguri,
piele, oboare, locuri qi parcuri de distracfie, baze sportive gi urmdreqte buna
functionare a acestora;

e) Analizeazd avizele Comisiei tehnice de urbanism gi amenajarea teritoriului.
constituitA conform Legii nr. 350i2001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul;

f) Unnareqte modul de administrare al domeniului public Ai al domeniului
privat al municipiului ;

g) Propune sau avizeazS. atribuirea sau schimbarea, in conditiile legii a

denumirilor de strazi. de piele qi de obiective de interes public local:

il
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h) Membrii comisiei colaboreaz[ cu direcfia tehnica, seniciul tehnic, Serviciui
urbanism;

i) t-a gedinlele comisie pot participa gi arhitecfii din cadrul comisiei tehnice de
urbanism din cadrul Primiriei;

j) Avizeazd gi alte proiecte de hot[rAri conform competenlelor;
(3) Comisia pentru invfl{Imint, sport qi turism, slnltate gi familie, munca

gi protec{ia sociall, activitifi social culturale, culte, protecfie copii, tineret qi

sport, colaborarea cu organiza{ii neguvernamentale, cu romdnii de peste hotare,
rela{ii externe qi integrare europeani.

a) Avizeazd' proiectele de hotdr6ri referitoare la activit[1i privind educalia^
sdnitatea, cultura, tineretul qi sportul.

b) Asigura potrivit competenlelor sale, condiliile materiale gi financiare necesare
pentru buna funclionare a instituliilor qi serviciilor publice de educalie.
sdndtate, culturd, tineret gi sport

c) Contribuie la organizarea de activitAli gtiinlifice, culturale, artistice, sportive gi

de agrement;
d) Sprijind, in condiliile legii, activitatea cultelor religioase;
e) Contribuie la realizarea mdsurilor de proteclie, asistenld sociala gi proteclia

drepturilor copilului, potrivit iegislaliei in vigoare; avizeazd, criteriile pentru
rcparlizarea locuinlelor sociale; avizeazd infiintarea qi asigurarea funclionarii
unor institulii de binefacere de interes local.

0 Avizeazd sau propune conferirea persoanelor fizice romdne sau strdine, cu
merite deosebite, titlul de cetdlean de onoare al municipiului Radauli;

g) Avizeazd. gi alte proiecte de hotlrAri conform competenleior;
(4) Comisia pentru administrafie publicl, juridici, de disciplini, apirarea

ordinii publice, respectarea drepturilor gi libertlfilor ceti{enegti:
a) Avrzeazd statutul municipiului, precum gi regulamentul de organizare gi

funclionare I consiliului;
b) Avizeazd. programe de dezvoltare, regionali, zonald, qi de cooperare

transfrontalierf,, in condiliile legii;
c) Avizeazd. organigrama, statutul de funclii, numdrul de personai qi

regulamentul de organizare qi funclionare ale aparatului propriu al consiliului
Iocal, ale instituliilor qi serviciilor publice;

d) Avizeazd, infiinfarea instituliiior publice, societalilor comerciale gi serviciilor
publice din subordinea consiliului local.

i)

Urmdregte gi verificd activitatea instituliilor qi serviciilor publice, pentru
apdrarea ordinii publice qi a protecliei civile, de sub autoritatea sa;
Anahzeazd, activitatea poliliei comunitare gi a formaliunilor de proteclie cil.ila.
in condiliile legii, gi propune mf,suri de imbunatalire a activitafii acestora;
Avizeazd. sau propune infr[1irea municipiului cu localitali similare din alte

lAri;
Avizeazd, sau propune, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu aite
autoritafi ale administraliei publice locale din lara sau din strdinitate. precum
qi aderarea la asocialii nalionale qi internagionale ale autoritdtiior administraliei
publice locale, in vederea promovdrii unor interese comune;
Inrliazd., promoveazd, anahzeazd, qi avrzeazd proiecte de hotardri sau actiuni
care vizeazi buna comunicare a administraliei locale cu cet[tenii. institulii si
alte entitali din municipiu care au activitdti in domeniile economic. sociai
administrativ, politic, cultural;
Avizeaza gi aite proiecte de hotariri conform competen{elor;

e)

s)

h)

i)

ti)
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(2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice atribulii sau insarcinari date prin

hotdrdri ale consiliului local, daci acestea au legiturd cu activitatea lor.
Art. 25. Problemele de interes deosebit pot fi analizate in cadrul comisiilor

reunite, sub coordonarea pregedintelui de qedinld in vederea acordarii avizelor:
a) Aprobarea statutului municipiului Rdd[uli;
b) Avrzarea Regulamentului de organizare gi funclionare a consiiiului local al

municipiului R[dauli;
c) Aprobarea bugetului de venitului gi cheltuieli al municipiului Rad[u1i;
d) Aprobi Regulamentul de organizare gi funclionare al Primariei

municipiului Radaufi, al serviciilor subordonate consiliului local (casa de

cultur6, muzeu, biblioteca, clubul sportiv, directia de asistentd sociala) gi al

adundrilor generale ale aclionarilor la unitalile economice in care consiliul
local este unic actionar.

II. 1 Preqedintele comisiei de specialitate
ru.

Art. 26 Preqedinteie comisiei de specialitate are urmdtoarele atributii
principale:

a) Asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, cu

celelalte comisii, cu aparatul propriu de specialitate al primarului qi aparatul

permanent de lucru al consiliului local;
b) Convoaca gedinlele comisiei cu cel pulin 3 zile iucratoare inainte de ;edinla

consiliului, fEcAnd exceplie qedinlele extraordinare sau cele convocate ,,de indatd";
c) Semneazd convocatorul gi ordinea de zi a qedinlei comisiei, intocmite de

compartimentul pregdtire documente din consiliul local;
e) Conduce gedinlele comisiei;

0 Propune ca la lucrdrile acesteia s[ participe gi alte persoane din afara ei,

daca interesele efectuarii lucrdrii respective o cer: primarul. viceprimarul, secretarul
municipiului gi funclionarii cu atribulii in domeniul respectiv, precum qi iniliatorii
proiectelor de hotardre participa de drept;

g) Semneazd rupoartele de avrzate ale comisiei qi le susline in gedinta

consiliului local informAnd consiliul local cu privire la aminunte precum gi despre
parerile contrare;

h) Supune analizei comisiei amendamente, propuneri din partea altor consilieri
care nu sunt membri ai comisiei precum gi propunerile cetatenilor fEcute conform
legii nr. 5212003 privind transparenla decizionalI in administralia publici;

i) Anunla rezultatul votdrii, pebaza datelor comunicate de secretar;

IV. 2. Secretarul comisiei de specialitate

Art 28. - (1) Secretarul comisie indeplineqte urmitoarele atribulii principaie:
a) Efectueazd apelul nominal qi line evidenfa participarii la gedinle a

membrilor comisie;
b) Num5rd voturile gi il informeazd pe preqedinte asupra cvorumului necesar

pentru adoptarea fiecarei hotdrdri gi asupra rezultatului votarii:
c) Asigurd redactarea proceselor verbale gi a avizelor pe care le semneaza. etc.

d) inlocuiegte preqedintele in lipsa acestuia.
- (2) Secretarul comisiei indeplinegte orice alte sarcini, stabilite de comisie. de

c5.tre pregedinte sau prevazute de prezentul regulament.

i-l
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- (3) in situalia in care iipsegte qi pregedintele gi secretarui comisiei, comisia va
desemna un alt consilier care sd conducd qedinla, cu votul a cel pulin jumdtate plus
unu din consilierii prezenli la qedin{[.

II. 3 Desf[Eurarea qedintelor comisiilor de specialitate

Art. 28. $edin{ele comisiilor de specialitate se desfEqoara inaintea qedinfelor
consiliului, atunci cdnd ordinea de zi a qedinlei acestuia cuprinde probleme, proiecte
de hotdrdri asupra cdrora i se solicitd avizul

Art. 29. ' (l) Conr.'ocarea gedinlelor comisiei se face de cdtre pregedintele
acesteia sau, in absenla acestuia, de secretarul comisiei cu cel pulin trei zile inainte.

- (2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea preqedintelui
- (3) Participarea membrilor comisiei la gedinlele acesteia este obligatorie. Se

considerd c[ participd la qedinlele comisiei chiar in cazul absen]ei motivate a oricarui
membru al comisiei (delegalie, etc) dacd acesta iqi prezinta in scris prin fax, e-mail.
etc punctui de vedere, Ia fiecare din actele de pe ordinea de zi, pdn[ la data inceperii
gedinlei de comisie.

- (4) Comisia ia hotardri dacdla lucrarile acesteia sunt prezenli majoritatea
consilierilor.

- (5) in ,u, de absenf[ nemotivati la gedinla comisiei, consilierului in cauza
nu i se acordd indemnizalia de qedinfa. Daca absenlele continud, fafit a fi motivate,
preqedintele comisiei poate aplica sancliunile previzute in competenla sa, conform
prezentului regulament sau poate propune consiliului aplicarea aitor sancliuni
statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.

- (6) Personalul de conducere qi de execulie din cadrul aparatului propriu al
consiliului local care participa la qedintele comisiilor de specialitate. beneficiaza de
plata orelor suplimentare conform prevederilor legale in vigoare gi in Iimitele sumelor
aprobate in bugetul local.

Art. 30, - (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotdrdri, a rapoartelor sau a
celorlalte probleme repartizate comisiei pregedinteie acesteia va desemna un consilier
care va face in cadrul gedinlei o scurtd prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi,
dacd aceasta nu este prezentatdde iniliator.

- (2) Consilierul desemnat potrivit alin. 1 va redacta avizul comisiei pe baza
amendamentelor gi a propunerilor formulate de membrii acestora care au fost aprobate
cu majoritatea voturilor consilieriior prezen{i.

- (3) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea
necesarf,, atdt amendamentele qi propunerile acceptate, cAt pi cele respinse, precum gi
motivarea propunerilor frcute.

- (4) Avizul intocmit potrivit alin 2 gi 3 se prezintd Secretarului N,{unicipiului
Rdd[uti, care se va ingriji de multiplicarea qi drfuzarea acestuia catre toli preqedinlii
de comisii.

- (5) Amendamentele la proiectele de hotardri pot fi aduse atAt de
comisiei in care se analizeazi proiectele, cdt gi de consilierii care nu fac
comisie, respectiv aceqtia pot face propuneri in scris sau pot participa la
comisie.

membrii
parte din
lucririle

Art. 31. Votul in comisii este de regulf,, deschis. In situaliiie prevazute de lege,
votul este secret, modalitatea de exprimare a acestuia fiind cea prevdzutd de prezentul
regulament.

l1
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Art. 32. (1) Lucrarile qedintelor de comisie se consemneazd. prin grija

secretarului acesteia, intr-un proces verbal. Dupi incheierea qedinlei, procesul verbal

va fi semnat de c[tre preqedintele 9i secretarul comisiei.
(2) Procesele verbale ale gedinlelor vor putea fi consultate de cf,tre membrii

comisiei. ai executivului, alli consilieri care nu au participat la qedinla ori de c6te ori

,rt. n.uoi.. Cu incuviinlarea pregedintelui de qedinfa procesele verbale vor putea fi

,orrultut. gi de cdtre alt persoane interesate, inclusiv din presd, cu exceplia proceselor

urrUut. intocmite in qedinlele ale cdror lucrari s-au desfbqurat cu uqile inchise'

Art. 33. Activitatea comisiilor de specialitate poate fi, verificatd printr-o

anchetd hotarAtd de consiliul local, la cererea a cel pulin doud treimi din numarul

consilierilor in funclie.
Art. 34. Operaliunile desfrEurate in cadrul procedurii de constituire a

comisiilor de speciaiitate, numdrul 9i denumirea acestora, num6rul membriior fiecdrei

comisii qi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau

consilieri independenli precum qi componenta nominalS a acestora se stabilesc prin

hotdrdre a consiliului Iocal.

Sectiunea a IV-a
III. 4 Comisiile speciale de analizi 9i verificare

Art. 35. - (1) Consiliul local poate hotdri otganrzarea unor comisii speciale de

anabzdqi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

- (2j HotarArea de consiliu va prevedea in mod obligatoriu:

a) Componenla nominali a comisiei;

b) Obiectivele;
c) Tematica activititii acesteia;

d) Perioada in care vor lucra;

e) Mandatul incredinlat.
- (3) Comisia de anahzd va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de

u.*urtu,'raportul intocmit in urma analizelor 9i verificirilor efectuate' Raportul va

cuprinde, dacd este cazul,propuneri concrete de imbunatalire a activitilii in domeniul

supus analizei sau verificdrii.

Secfiunea a Y'a
Atribufiile Secretarului Nlunicipiului R[diu{i

Art. 36. - (1) Secretarul municipiului participa in mod obligatoriu la gedinlele

consiliului local. Secretarului ii revin urmdtoarele atribulii principale privitoare la

qedinlele consiliului local:
a) Asigur6 indeplinirea procedurilor de convo carc a consiliului local la cererea
' 

primarului sau a cel pulin unei treimi din numlrul consilierilor in funclie:

b) Asigurd efectuarea lucririlor de secretariat qi coordonarea activitAlii

compartimentuluipregltiredocumenteconsiliulocal;
c) Efectueaza apelul nominal 9i line evidenla participarii Ia qedinle a

consilierilor;
d) Informeaza pe preqedintele de qedinla cu priyire la cvorumul necesar pentru

adoptarea fiecaiei hotarAri a consiliului local qi a procedurii de votl

e) Asigura intocmirea procesului r,'erbal. pune la dispozilia consilierilor inaintea

fiecdrei qedinle procesui verbal, respectil' stenograma dactilografiata a

gedin{ei anterioare. asupra confinutului cirora soiicita acordul consiliului:

\
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f) Asigura intocmirea dos.areior de gedinla, numerotarea paginilor, semnarea.

gtampilarea qi sigilarea acestora;

g) Urm[reqte ca la deliberarea gi adoptarea unor hotdr6ri ale consiliului local si
nu ia parte consilierul care, fie personal, fie prin so[, solie, afini sau rude pAna

la gradul al patrulea inclusiv. are un interes patrimonial in problema supusd

dezbaterii consiliului local, respectiv s[ se ablina de la vot. Informeazi cu

privire la asemenea situalii qi face cunoscute sancliunile prevdzute de lege in
asemenea cazurl;

h) Prezintd in fala consiliului local punctul sdu de vedere cu privire la legalitatea

sau oportunitatea unor proiecte de hotarAri sau a altor misuri supuse

deliberarii consiliului; daca este cazul refuzd s[ contrasemneze hotdrdrile pe

care le consideri ilegale, rnotivdndu-qi refuzul care va fi consemnat in

procesul verbal al qedinfei:

i) Contrasemneazd", in condiliile legii qi ale prezentului regulament, hotdrArile

consiliului local pe care le considerd legale;
j) Poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a

qedinlelor ordinare ale consiliului iocal;

k) Acorda membrilor consiliului asistenld qi sprijin de specialitate in

desfbgurarea activitalii, inclusiv la redactarea proiectelor de hot[r6ri sau la

definitivarea celor discutate gi aprobate de consiliu. Asemenea obligalii revin

gi aparatului propriu al consiliului local;
l) Asigura pregitirea materialelor supuse anahzei qi aprob[rii consiliului local.

de cf,tre serviciile de specialitate din cadrul Primiriei cu activitate in domeniul

respectiv, urmf,reqte ca qefii de servicii sd intocmeasc6 documentatiile la timp.

iar rapoartele prezenlate sf, fie complete, sa conlini precizdl clare, concise 9i

fErd echivoc, incluzAnd menfionarea privind sus{inerea din punct de vedere a

legalitalii, necesitalii sau oportunitafli hot[ririlor consiliului local, respectir,

restituie pentru completare raportul compartimentului de specialitate qi

documenta!iile incomplete;
m) Asigurd comunicarea hotdririlor consiliului local in termen de trei zile

primarului qi prefectului; comunicarea insolita de eventualele obieclii cu

privire la legalitate se va face in scris qi va fi inregistrata intr-un registru

special destinat acestui scoP,;

- (2) in lipsa motivatS, a secretarului municipiului, atribuliile acestuia

previzute de lege, alte acte normative, precum 9i de prezentul regulament, vor fi
indeplinite de citre un consilier juridic desemnat prin dispozilia primarului.

- (3) secretarul indeplineqte orice alte atribulii stabilite de lege sau incredinqate

de consiliul local privitoare la buna organizare qi desfEgurare a gedinlelor consiliului.

CAPITOLUL UI
Func{ionarea Consiliului Local al municipiului Rfldiu{i

Secfiunea I
Convocarea Consiliului Local

Art. 37. - ( 1) ConsiJ,1"Ul"-Lggelal sullsrpi-dutRadirlll$a.i$rur.e.$-e- $ "q-g-gint.
ordinare lunar, la conrilffi-piffiiului, de regula, in penultima zi dejoi din iiJCtiie
1un6, la orele 12.00.

- (2) Consiliul local al municipiului se poate intruni qi in.qe.diglq .+-ttg-o.ldi1a-re,

la cererea primarului sau cel pulin a unei treimi din numdrul inembrilor consiliului.
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. ..(4) F,sez-de&-44--rynre-l:.-Ceg}?:i!s[:*gp,r-,Je_pe-gtru--rg_r_sl-r-aree .,Atsl.e."s_q!,eJ

lg:liloflt-or tnu"niq-'pts]ul,-.p-ssv-o.-c*ar"qe"g-9"$lliglqi-lgg-?.1.-.!--e.p*-o"*-et-dgjidat'il nentru

*lgts:qu,tlqt-pp*b*1sslery.e*qv.r:*&g*n1lq%Ja'j*gg*g-b_sl-u,l,4i:pga,sgtde_'

- (3) Convocarea consiliului local se face in scris, prin dispozigia primarului
municipiului Radauli. prin intermediul secretarului municipiului, cu cel pulin cinci
zile inarntea gedinlelor ordinare sau cel pulin trei zile inainte de qedinle extraordinare.

convocare se va mentrona natura urg-q!-Lel*

Sec{iunea a II-a
Desflgurarea qedinfelor consiliului local

I.1 Ordinea de zi

Art.38. - (1) Ordineade zi a gedinlelor consiliului local cuprinde proiecte de
hotarAri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informdri ale
conducdtorilor unitalilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului.
declaralii politice, intrebari, interpelf,ri, petilii gi alte probleme care se supun
dezbaterli consiliului. Proiectul ordinii de zi este inscris in cuprinsul invitatiei la
gedinla. Dispozilia primarului municipiului Radauli de convoc are a qedinlei care
cuprinde proiectul ordinii de zi se aduce la cunogtinla publica prin mijloace specifice
de informare a cetf,fenilor cu cel pufin cinci zile inainte de o gedinli ordinard gi trei
zile inainte de o qedin!f, extraordinard.

- (2) Inainte de dezbaterea problemelor inscrise pe ordinea de zi a gedinlelor
ordinare gi extraordinare, pregedintele de gedin![, va consulta membrii consiliului
local daca exista eventuale interpelari sau intrebiri adresate executivului primiriei
municipiului R[diuti.

- (3) in vederea participarii persoanelor interesate la lucrarile qedinfelor
publice ale consiliului local al municipiului, proiectul ordinit de zi a qedinlei
consiliului local care confine proiecte de hotariri cu caracter normativ va fi
obligatoriu afiqatd la sediul Consiliului Local al Municipiului Radauli qi pe site-ul
propriu, in condiliile previzute de legea nr. 5212003 privind transparenla decizionala
in administralia public[.

- (4) Proiectul ordinii de zi se intocmegte la propunerea primarului,
consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetdlenilor,
potrivit legii.

- (5) Initiatorii care solicitd introducerea unor proiecte de hotdr6re in gedinle
extraordinare sau de indat6, sunt obligali si explice urgenta in preambulul hotardrii
consiliului local qi in expunerea de motive.

- (6) Proiectele de hotdrdri gi celelalte probleme asupra cirora urmeaz6 si se
delibereze se inscriu pe proiectul ordinii de zi numai daca sunt insofite de avizul
comisiilor de specialitate cArora le-au fost transmise in acest scop qi de raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul
compartimentului de resort se intocmeqte qi se depune la secretarul municipiului
R[dau]i, inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specialitare, spre a putea fi
avut in vedere de cdtre aceasta comisie.

(7) in mod excepfional consiliul local poate modifica ordinea de zi numai
pentru probleme foarte urgente qi numai cu votul majoritalii consilierilor prezenti la
qedinla. Cel care solicita completarea ordinii de zi este obligat sd motir.eze in t-a1a
consiliului local motivele urgenfei. Consiliul locai poate respinge propunerea de

\
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corflpletare a ordinii de zi dacd considera cd proiectul de hotdrAre nu are caracter de

urgenIa'
Art.39. Consilierii sunt obligafi sa fie prezenli la lucrarile consiliului qi sn igi

iyyegistreze prezenla in evidenla linuta de secretarul municipiului.
Art. 40. Consilierul care nu poate lua parte la gedinla este obligat sd comunice

in scriAacest lucru pre$edintelui de qedinp sau secrerarului municipru-Lui.
Art. 4t inea in care

acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe

scurt a proiectului de hotdrdre sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face

iniliatorul. Apoi se dd cuvdntul pregedintelui comisiei de specialitate gi, dac[ este

cazul, qeful compartimentului care a intocmit raportul. Ordinea dezbaterii punctelor
de pe ordinea de zi poate fi modificatd pentru motive obiective la cererea oricf,rui
consilier, a primarului sau a secretarului municipiului. Preqedintele de qedinfd are

dreptul si limiteze duratele luarilor de cuvdnt..
- (2) DupA efectuarea prezentdrilor previzute la alin 1 se trece la dezbateri.
- (3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvint.

Pregedintele de qedinld are dreptul si propuna consiliului spre aprobare timpul ce va fi
afectat fiecirui vorbitor, precum qi timpul total de dezbaterc a proiectului. Consilierul
este obligat ca in cuvdntul sdu sd se refere la problema care formeazi obiectul
dezbaterii. Preqedintele de gedin{d va urmdri ca prezenla la dezbateri sa se faca din
partea tuturor grupurilor de consilieri.

Art.42. - (1) Pregedintele de qedinla va permite oricdnd unui consilier.
primarului, viceprimarului sau secretarului sd rdspunda intr-o problem[ de ordin
personal sau atunci cAnd a fost nominalizat de un alt vorbitor.

- (2) Prevederile alin. I se aplicl gi in cazul in care se cere cuvAntul in
probleme privitoare la regulament. Ddrile de cuvAnt ,,pe procedurd" au prioritate.

- (3) Preqedintele de gedinla ofera invitalilor qi persoanelor care participa din
proprie iniliativa la gedinla consiliului local posibilitatea de a se exprima cu privire la
problemele aflate pe ordinea de zr. Reprezentanlii asocialiilor legal constituite sau
persoanele care au fbcut propuneri de modificare sau completare a proiectelor de
hotarAi cu caracter normativ conform Legii nr. 52120003, vor fi ascultate in plenul
gedinlei cu acordul consiliului local al municipiului R[dau]i, intervenliile putdnd fi
limitate ca timp in funcfie de obiectul dezbaterii.

(4) punctele de vedere exprimate in cadrul gedinlelor consiliului local al
municipiului de cdtre persoanele prevdzute la alin. 3 au valoare de recomandare.

Art. 43.. Preqedintele de qedin16, pregedintele oricirui grup de consilieri sau
oricare consilier pot propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in disculia
consiliului, Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Disculiile vor fi
sistate daca propunerea a fost acceptatd de majoritatea consilierilor.

AlL a1: $tc-uftaX_fder4Igq de lqqgllq sau calomnii de catre consilierii \jfprezenli la gedinla precum qi dialogul dintre vorbitori qi persoanele aflate in sala.

Art.45. In cazul in care desfigurarea lucr6rilor este perturbati, preqedintele de
qedinla poate frtrerupe--de76AGiile. -Ef-poate aplica Grrcliunile stabilite de
Regulamentul Consiliului Local sau poate propune consiliului aplicarea de sancliuni
corespunzdtoare.

Art. 46. Asupra proiectelor de hotardri au loc dezbateri generale Ei pe ar-ticole.
consilierii putAnd formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele
formuiate se supun votului consiliului in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat
textul iniliatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc
respinse, farda se mai supune votului.
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Art. 47. Minuta gedinlei prUtl..,' conform Legii n. 5212003 privind

ffansparenla decizionali in administralia public6, incluzdnd qi votul fiecdrui membru,

su exceplia cazurilor in care s-a hotarAt vot secret, va fi afiqat la Consiliul Local al

flunicipiului Rad[ufi 9i publicatd pe site-ul propriu, prin grija serviciului de

specialitate.' Art.48. Consiliul l.ocal al Municipiului Radaufi va intocmi un raport anual

orivind transparenla decizionala pe care il va face public pe site-ul primariei. prin
'a,;rq6e Ia sediul propriu sau prin prezentate in gedinta publica a consiliului Iocal.

Art.49. Primarul qi secretarul municipiului participdla qedinlele consiliului gi

au dreptul sa iqi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe

ordinea de zi. Punctul lor de vedere se consemneazd,in mod obligatoriu, in procesul

verbal de ledinla.
ar

Sectiiiiiea i'iiI-A
Elaborarea proiectelor de hotirfl re

Art. 50. - (1) Dreptul la iniliativa pentru proiectele de hotdrdri ale consiliului
local apa4ine primarului, consilierilor, individual sau in grup, precum qi cetalenilor
domi c i I i ali in muni c ipi ul Ridaufi, igsgl(i11ilS_Le gii 

"- (2) Proiectele de hotdrdri vor fi insolite de o expunere de motive qi vor fi
redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. in acest scop secretarui

municipiului, personalul din aparatul de specialitate al primarului precum gi

personalul din cadrul aparatului permanent de lucru al consiliului vor acorda sprijin gi

asistenla tehnicd de specialitate.

speciaiiiiifF!@Effisci fundamentarea Raportului de specialitate pentru proiectul
de hotarAre inaintat

- (4) In situalii deosebite, urgente. iniliatorul poate depune expunerea de

motive qi proiectul de hotardre pAna cel tArziu in data d. ,1,9_ql"Ugff"_pg4tru-gedinta
ordinard din luna respectivS, iar pentru qedin{ele convili{idiie indata materialele vor
fi depuse chiar in ziua gedinlei.

- (5) Pentru proiectele de hot[rAri cu caracter normativ se va avea in vedere

respectarea termenului legal pentru aducerea la cunogtin{a publicd, conform art. 53

din prezentul regulament.
- (6) Cetatenii municipiului Radaufi pot propune consiliului local spre

dezbatere gi aprobare proiecte de hot[riri.
- (7) Promovarea unui proiect de hotdrAre poate fi iniliata de unul sau mai

mulli cetdleni cu drept de vot, daci acesta este susfinut prin semndturi de cel pulin 5%

din populalia cu drept de vot din Radauli.
- (8) Iniliatorii depun la secretarul unitalii administrativ teritoriale forma

propusi pentru proiectul de hotar6re, proiect care va fi afigat spre informare publica
prin grija secretarului.

- (9) Iniliatorii asigurd intocmirea listelor de suslinatori puse la dispozilie de

secretarul unitilii administrativ teritoriale. Listele de suslinatori vor cuprinde numele,
prenumele gi domiciliul. seria qi numirul actului de identitate qi semnf,turile
sus!indtorilor.

- (10) Listele de suslin[tori pot fi semnate numai de cetalenii cu drept de vot
care au domiciliul in municipiul Radauti.
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- (11) Dupa depunerea documentaliei qi verificarea acesteia, de citre secretarul
punicipiului Raddu{i, proiectul de hotdrAre va urma procedurile regulamentare de

lucru ale consiliului local.
- (LZ) Proiectele de hot[rAri vor putea fi supuse spre aprobare consiliului local

doar dac6' documentalia necesard pentru promovarea proiectului este completd.
- (13) Metodologia privind elaborarea hotiririlor consiliului local este

prevdztttd. in Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

III. I Elaborarea proiectelor de hotlriri cu caracter normativ

Art.51. - (1) in cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotdrdri cu
caracter normativ, Primaria Municipiului Radauli, va pubiica un anun! referitor la
aceastd' acfiune pe site-ul propriu, il va afiqa la sediul propriu, intr-un spaliu accesibil
publicului, il va transmite catre mass-rnedia locala. Primaria Municipiuiui Rdd[ufi va
transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere
pentru primirea acestor informalii.

- (2) Anunlul referitor la elaborarea unui proiect de hotdrdre cu caracter
normativ va fi adus la cunoqtinla publicului, cu cel pulin 30 de zile inainte de
supunerea spre analizd., avizare qi adoptare de c[tre Consiliul Local al Municipiului
Rndaufi. Anun{ul va cuprinde o expunere de motive sau un referat de aprobare
privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului
actului respectiv, precum gi termenul limita, locul qi modalitatea in care cei interesali
pot trimit in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind
proiectul de act normativ.

- (3) Anunlul referitor la elaborarea unui proiect de hotdr6re cu caracter
normativ cu relevanld asupra mediului de afaceri se transmite de citre initiator qi
asocialiilor de afaceri qi altor asocialii legal constituite, pe domenii specifice de
activitate, in termenul prevdzut la alin.2.

- @) La publicarea anunlului Prim6ria Municipiului Rndauli va stabili o
perioada de cel pulin l0 zile pentru primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu
privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, precum gi locul unde
acestea vor fi primite.

- (5) Proiectul de hotar6re cu caracter normativ se transmite spre analizlt qi
avizare autoritAtilor publice interesate numai dupa definitivare, pe baza obser.r,.a{iilor
gi propunerilor formulate potrivit alin. 4.

- (6) Primlria Municipiului R[dau{i va stabili organizarcaunei intAlniri in care
sd se dezbata public proiectul de act normativ, dacd acest lucru a fost cerut in scris de
o asocialie legal constituitd sau de citre o autoritate publicn.

- (7) in toate cazurile in care se organize azd dezbateri publice, acestea trebuie
sf, se desfEqoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei qi locului unde urmeaza si
fre organizate. Consiliul local al municipiului Radauti irebuie sd. analizeze toate
recomanddrile referitoare la proiectul de hotardre cu caracter norrnativ in disculie.

- (8) in cazul reglementarii unei situafii care, din cauza circumstanlelor sale
exceplionale, impune adoptarea de solulii imediate, in vederea evitarii unei grave
atingeri aduse interesului public, proiectele de hotdrAri cu caracter normativ se supun
adoptarii in procedur[ de urgenta prevazutd de reglementarile in vigoare. Caracterul
de urgenfi va fi invocat qi motivat in expunerea de motive gi in preambulul hotardrii
consiliului local.

(9) Hotardrile cu caracter normativ adoptate de Consiliul Local al
Municipiului Radauli ale cdror prevederi sunt obligato.ll 9i pentru alli cetaleni decit

l{l

\



cei dtn municipiul Radauli. vor fi publicate in Vionitorul Oficial al judeplui, prin grija

secretarului municiPiului'
- (10) Procedura publicarii actelor previzute la aliniatul precedent se stabileqte

orin hotardre a Consiliului Judetean.
' - (11) Consiliul Local al Municipiului Radauli va stabili prin hotarAre de

consiliu modalitalile de aducere la cunoqtinla publici a mlsurilor de interes major

oentru locuitori gi proiectele de hotdrdri cu caracter normativ.
(12.y Proiectele de hotardri se inscriu pe ordinea de zi a gedinlelor prin

grenlionarea titlului gi a iniliatorului.
- (13) Proiectele de hotardri se aduc la cunoqtinla consilierilor de indatd, cu

indicarea comisiilor care le-au fost trimise spre avizare gi cu invitalia de a formula pi

depune amendamente.
- (14) Operaliunile prevazute la alin. 2 se realizeazd prin grija secretarului

municipiului. 
^Art. 52. In vederea pregatirii gedinlelor Consiliului Local al municipiului

Radaufi. Aparatul permanent de lucru al consiliului local indeplineqte urmf,toarele

atribulii, conform graficului aprobat de Secretarul municipiului:
- la inceputul fiecarei luni solicita direcliilor, serviciilor qi birourilor din cadrul

Primiriei municipiului listele cu proiecteie de hot[r6ri, rapoarte, informari. in vederea

intocmirii proiectului ordinii de zi a qedinfei de consiliu;
- asigura preluarea materialelor de qedint[ inscrise pe odinea de zi;
-verifica din punct de vedere formal qi legal proiectele de hot[rAri intocmite de

direcfii, sen'icii, birouri, inscrise pe proiectul ordinii de zi;
- intocmeqte proiecte de hotarAri la solicitarea secretarului municipiului;
- transmite secretarului municipiului proiectele de hotiriri pentru viza de

legalitate;
Art.53, - (1) Proiectele de hotarAri qi celelalte materiale se transmit spre

dezbatere gi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, expunerile de

motive se transmit compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, in
vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor gi compartimentelor cdrora 1i

se trimit materiale spre analizi se face de cf,tre primar impreund cu secretarul qi de

citre preqedintele de qedinla conform competenfelor.
- (2) o datd cu transmiterea proiectelor se va preciza qi data de depunere a

raportului gi avizului, avAndu-se grrjd. ca proiectul compartimentului de specialitate

din cadrul Primdriei municipiului R5d[uli sa poatd fi trimis qi comisiei de specialitate

inainte de intocmirea de citre aceasta avizului.
- (3) Initiatorul proiectului sau al propunerilor le poate retrage sau poate renunla, in
orice moment ,la suslinerea lor.

Art.54. - (1) Dupa examinarea proiectului sau propunerii, comisia de

specialitate a consiliului local intocmegte un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa

caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate qi formuleazf, amendamente 1a

acesta. Avizul va conline gi parerile contrare.
(2) Daca rapoartele prevAzute Ia alin.(1) nu sunt intocmite in termen de 30 zile de la
inregistrarea proiectului, acestea se considern implicit favorabile.

Art.55 .- (l)Daca in urma dezbaterilor din gedinla consiliului local se impun

modificdri de fond in conlinutul proiectului, pregedintele de gedinla va supune la vot
consiliului iocal retrimiterea proiectului la comisii, care sunt obligate sa-l

reexamineze precum Ei la compartimentul de specialitate care a intocmit raportul.
- (2) Initiatorul proiectului de hotarire poate sa-l retraga pAna ia

aprobarea proiectului ordinii de zi.
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SECTIUNEA a IY-a
Cvorumul necesar pentru adoptarea hotiririlor

JV.1 Cvorumul necesar in cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local

4rt.56.. - (1) Comisiile de specialitate lucreazd qi iau hotariri valabile in
prezenla qi cu votul majoritagii membrilor lor.

(2) In cazul in care un proiect de hot[rAre sau un amendament se voteaz6 cu

g1 flumdr de voturi ,,pentru" egal cu numdrul de vot,,impotrivi" sau cu ,,abtinerile"
care se contabilizeazdla voturile impotrivd, se considerd avrzat nefavorabil proiectul

de hotdrdre sau respins amendamentul propus.

IV.2 Cvorumul necesar in cadrul gedin{elor in plen

Art.S7, -(l) Cvorumul necesar pentru adoptarea hotar6rilor de citre consiliul
local este majoritatea consilierilor in funclie,inafard de cazurile in care legea cere o

altd majoritate.
- (2) Se adopta cu votul majoritalii consilierilor locali in funclie urmdtoarele hotdrdri

ale consiliului local:
a) Hotdrdrile privind bugetul local;
b) HotdrArile privind contractarea de imprumuturi , in condiliile legii;
c) I{otiririle prin care se stabilesc impozite qi taxe locale;
d) HotdrArile privind participarea la programe de dezvoltare jude{eana.

regionali, zonald,, zonald sau de cooperare transfrontalierd.
e) Hotardrile privind organizarea qi dezvoltarea urbanistica a localitAtii si

amenaj area teritoriului;
f) Hotaririle privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritali publice, cu

persoane juridice romdne sau strhine.
g) HotarArile care privesc validarea sau invalidarea consilierilor.

- (3) Hotaririle privind gestionarea patrimoniul local public sau privat gi cele cu
caracter normativ se adoptd cu votul a doui treimi din numdrul total al consilierilor in
funcfie.

SECTIUNEA a -Y-a
N.1. Procedura de vot

Art.58. -(1) Votul consilierilor este individual qi poate fi deschis sau secret.
- (2) Votul deschis se expriml public prin ridicarea mAinii sau apel nominal.
- (3) consiliul local hotirdqte, la propunerea pregedintelui de gedinld, ce modalitate de
vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege sau reg!_lsqellje jlebi19$te o,
anumitd rit

' nn:Sg:=(l)iotarea prin apel nominal se face in modul urmitor: pregedintele
de gedinla explicd obiectul votarii gi sensul cuvintelor ,,pentru ,, sau ,.contra".
Secretarul municipiului da citire numelui qi prenumelui consilierului qi fiecare
consilier raspunde ,,p€fltru" sau ,,contra" Tabelul nominal se semneazd de secretarul
municipiului.
-(2) Dupa terminarea apelului se repetd numele gi prenumele consilierilor care nu au

rdspuns.

Art.60. - Pentru exercitarea votului secret se pot folosi buletine de vot.
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