ROMANIA
JI,DETUL SALAJ
COMUNA BOBOTA

CONSILIUL LOCAL

DIN 31 AUGUST 2016
privind aprobarea Regulamentului de organizare gi funcfionare al
Consiliului local al comunei Bobota
Consiliul local al comunei Bobota judeful Sdlaj intrunit in qedinta ordinarl
din data de 31 August 2016
Avhnd in vedere:
. prevederile art.36 alin.(2) lit. ud', alin.(3) lit. a) din Legea nr.2l5l200l
privind administra(ia pubticd 1oca16, republicati, cu modific6rile gi

o
o
.
.
.

o

completdrile ulterioare ;
raportul de specialitate nr.5544 din24 august 2016 qi expunerea de motive
nr. 5545124 august 2016 a primarului comunei Bobota ;
prevederile art.4 gi 6 din Legea rc.5212003 privind transparenta decizionald
in administra{ia public6;
prevederile Legii nr. 39312004 privind statutul alegilor locali, cu
modificdrile gi completdrile aduse prin Legea nr. 24912006;
prevederile Legii nr.67312002 pentru aprobarea Ordonantei Guvemului nr.

3512002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare gi
func{ionare a consiliilor locale;
prevederile Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputalilor qi a
Senatului gi pentru modificarea gi completarea Legii nr. 6712004 pentru
alegerea autorititilor administraliei publice locale, a Legii administratiei
pubtice locale rr.2l5l200l 9i a Legii nr.39312004 privind Statutul aleqilor
locali;
aviztl comsiilor de specialitate al consiliului local cu nr. 5656130 august
20t6;
in temeiul art.45(l)gi al art. I 1 5, lit."b"din Legea nr.2l5l2001,privind
administratia publicd locald,republicatd,cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

norAnASrn:
Art.l.
local al

Se aprobl Regulamentul de organizare qi func{ionare al Consililului
comunei Bobota, judetul S6laj, conform anexei, anexi care face parte

integrant6 din prezenta hotdrdre.

Lrt.Z. La data intrdrii in vigoare a prezentei hot6rdri Hotdrdrea consiliului
local Bobota nr. 17 din25 aprilie 2013, igi inceteazi valabilitatea.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotir6ri se incredinteaz6
primarul gi secretarul comunei Bobota.

lttt.4. Prezenta hot5rdre

se comunicd cu:

. Institu{ia Prefectului Judefului Sdlaj ;
o Primarul comunei ;
. Consilierii locali ai comunei Bobota;
. Secretarul comunei;
. Site - ul www.primariabobota@yahoo.com
. Dosar qedinlS ;
. Dosar hotdrdri.PRE$EDINTE
Bologa D
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R O M A N IA
JUDETUL SALAJ
COMUNA BOBOTA

CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FANCTIONARE A
CONSILruLUI LOCAL AL COMANEI BOBOTA

CAPITOLUL

I

Dispozifii generale

Art.

1.(1)Consiliul local al comunei Bobota este autoritatea deliberativd
prin care se realizeazd" autonomia locald la nivelul comunei Bobota .
(2) Consiliul local are initiativd gi hotdrdgte, in condiliile legii, in toate
problemele de interes local, cu excepfia celor care sunt date prin lege in
competen(a altor autoritdli ale administratiei publice locale sau centrale.
(3) Prezentul regulement are ca obiect stabilirea condiliilor de exercitare a
madatului de c6tre alegii locali, a drepturilor gi obliga{iilor ce le revin in baza
mandatului incredintat.

Art,2. (1) Prin alegi locali in sensul prezentului regulament se

in{elege

consilierii locali, primarul gi viceprimarul comunei Bobota.
(2) Consilierii locali qi primarul se aleg prin vot universal, egal, direct, secret
qi liber exprimat de cetd{enii cu drept de vot de pe raza comunei Bobota, potrivit
Legii nr. 11512015 pentru alegerea autoritElilor administraliei publice locale.
(3) Viceprimarul este ales prin vot secret, indirect, potrivit prevederilor Legii
nr.2l 5 1200 L, privind administratia publicd local6, republicat5.
Art.3. (1) Participarea aleqilor locali la activitatea autoritililor administratiei
publice locale are caracter public gi legitim, fiind in acord cu interesele generale ale
colectivit6tii in care iqi desf[goar6 mandatul.
(2) in exercitarea mandatului, alegii locali sunt in serviciul colectivitdlii
locale gi sunt responsabili in fa{a acesteia.
Art.4. In asigurarea liberului exerciliu al mandatului 1or, alegii locali
indeplinesc o funclie de autoritate publicd qi sunt ocrotili de lege.

CAPITOLUL

II

Constituirea consiliului local al comunei BOBOTA
art. 29 alin. (l) din Legea nr.2l5l200l, republicati, numdrul
membrilor consiliului local, se stabileqte prin Ordin al prefectului, in funclie de
numdrul locuitorilor comunei Bobota, raportat de Institutul Nalional de Statisticd la
data de 1 ianuarie a anului in curs, sau, dupd caz, la data de 1 iulie a anului care
preced6 alegerile.
Art.6. (1) Constituirea consiliului local se face in termen de 20 de zile de la
data desfrquririi alegerilor. Convocarea consilierilor declarafi alegi pentru qedin]a
de constituire se face de citre prefect. La qedinta de constituire pot participa

$r1!!. Potrivit

prefectul sau reprezentantul s5u, precum qi primarul, chiar dac6 procedura de
validare a mandatului acestuia nu a fost finalizatd'
(2) $edinta este legal constituitd dacd participd cel putin doud treimi din
numdrul consilierilor aleqi. in cazul in care nu se poate asigura aceastl majoritate,
qedin(a se va organiza, in aceleagi condilii, peste 3 zile,la convocarea prefectului.
Dacd nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituitd, se va proceda la
o noui convocare de cdtre prefect, peste alte 3 zile,in aceleagi condilii.
(3) in situa(ia in care consiliul local nu se poate reuni nici la aceasti ultimd
convocare, din caluza absen{ei, f[rd motive temeinice, a consilierilor, prefectul va
declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleqi care au lipsit nemotivat de Ia
cele 3 convociri anterioare, dacd acegtia nu pot fi inlocuili de supleantii inscrigi pe
listele de candidali respective, organizdndu-se alegeri pentru completare, in termen
de 30 de zile, in condiliile Legii privind alegerea autoritElilor administra{iei publice
locale.

(4) Ordinul prefectului prin care se declard vacante locurile consilierilor
care au lipsit nemotivat poate ft atacat de cei in cauzd la instanta de contencios
administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare. Hotdrdrea instantei este
definitivi gi irevocabild.
(5) Absen(a consilierilor de la qedin{a de constituire este considerat6
motivati daci se face dovada cd aceasta a intervenit din canza unei boli care a
necesitat spitalizarea sau a f6cut imposibild prezenla acestora, a unei deplasiri in
strdindtate in interes de serviciu sau a unor evenimente de fo46 major6.
Art.7.(1) LucrSrile gedintei de constituire sunt conduse de cel mai in vdrsti
consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre
membrii 1or, pe intreaga durati a mandatului, o comisie de validare alcituitd din 3

consilieri.

(3) Comisia de validare examineaz6 legalitatea alegerii fiecdrui consilier
propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.

gi

(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai
in cazul in care se constatd incdlcarea condiliilor de eligibilitate sau daci alegerea
consilierului s-a fEcut prin fraudi electoral[, constatatd in condiliile Legii privind
alegerea autoriteflor administraJiei publice locale.
(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, in ordine alfabetici, cu
votul deschis al majoritltii consilierilor prezen{i la gedinl6. Persoana al clrei
mandat este supus validirii sau invaliddrii nu participd la vot.
(6) Hotdrdrea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacatd de cei
interesa(i la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare
sau, in canil celor absen(i de la gedint6, de la comunicare.
(7) Instan(a de contencios administrativ se pronunfd in cel mult 30 de zile.
^In acest caz,
procedura prealabild nu se mai efectueazd, iar hot6rdrea primei
instan{e este definitivd gi irevocabilS.

Art.8.(l) $edinta de constituire este deschisi de prefect sau de
reprezentantul acestuia, care il invitd pe cel mai invdrst6 consilier local, ajutat de
cei doi asistenti ai acestuia, sd preia conducerea lucr6rilor gedin{ei. Asistenti ai
pregedintelui de vdrstd vor fi desemnati cei mai tineri consilieri locali.
(2) Dupe preluarea conducerii qedin[ei se ia o pauzd, in timpul cdreia se
constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Legii w.39312004 privind
Statutul aleqilor locali, cu modificdrile qi completirile ulterioare.
Art.9.(1) Secretarul comunei Bobota asigurd la gedinla de constituire a
consiliului local Bobota , asistenta de specialitate gi intocmegte procesul-verbal al
qedintei.

(2) Dacd, primarul declarat ales a candidat gi pentru func(ia de consilier gi a
obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de opliunea scisd pentru una dintre
cele doud functii.
(3) Prevederile alin.(2) se aplicd numai in cazul in care procedura de validare
a mandatului primarului a fost finalizatd".
Art.10.(1) DacE primarul, al c6rui mandat a fost validat, a fost ales gi
consilier gi opteaz6 pentru func{ia de primar sau dac6 vreunul dintre consilierii
validati opteazd, in scris pentru renuntarea la func(ia de consilier, se va aplica
procedura prevdzltd de art.6.
(2) In cantl in care locurile rdmase vacante nu pot fi completate cu suplean{i,
conform legii, iar numdrul de consilieri locali se reduce sub jumdtate plus unu, se
vor organizaalegeri pa(iale pentru completare, in termen de 90 de zile.
Art.11.(1) La reluarea lucr5rilor consilierii locali ale cdror mandate au fost
validate depun in fala consiliului local jur5mdntul in limba romdnd, dupd
urmitoarea procedur6: consilierii validati se vor prezenta, in ordine alfabeticS, in
fata unei mese special amenajate, pe care se afl6 un exemplar din Constitu{ie qi
Biblia.

(2) Consilierul va pune m6na st6ngi atdt pe Constitulie c6t qi, dacd este
cazul, pe Biblie, va pronunta textul jurimdntului care va avea urmltorul continut:
,,JLtr sd respect Constitulia Si legile ldrii Si sdfac, cu bund credinld, tot ceea ce std
tn puterile Si priceperea meo pentru binele locuitorilor comunei BOBOTA. ASa sdmi ajute Dumnezeu".
(3) DupA rostirea acestuia, consilierul va semna jurdmdntul de credin!6, care
va fi imprimat pe un formular special.
(4) JurSm6ntul se semneazdin dou6 exemplare. Un exemplar se pdstreazd la
dosarul de qedin(6, iar al doilea se inmdnezd consilierului.
(5) Consilierii care se declard atei sau care au o altd credin!6 dec6t cea
cregtind pot depune jurdmdntul frri formula religioasd. in acest caz jurdmdntul va
fi imprimat pe formular fdri acesti formuld.
Art. 12. (1) Consilierii care refuzd, sd, depund jurdmdntul sunt considerali
demisiona{i de drept, fapt care se consemneazd,inprocesul-verbal al qedintei.
(2) In canil in care consilierul local refuzd s6 depund jurdmdntul sau renunfd
la mandat inainte de validare, se supune validirii mandatul primului supleant de pe
lista partidului politic, alian{ei politice sau alianlei electorale respective, daci pana
la validarea mandatului partidele politice gi aliantele politice confirmd in scris
apartenenla la partid a consilierului in cavzd.
Art. 13 (l) Dupe depunerea jurimdntului de citre majoritatea consilierilor
locali validafi preqedintele de v6rst5 declarS Consiliul local al comunei Bobota
legal constituit.
(2) Constituirea consiliului local se constatd prin hotirdre, adoptatd cu votul
majoritdlii consilierilor locali validati.

CAPITOLUL

III

Organizarea consiliului local al comunei BOBOTA
Secliunea 1
PreSedintele de Sedinld

Art. 14.(1) DupE declararea consiliului local ca legal constituit se
procedeaz6 la alegerea pre$edintelui de gedin(6, prin hotdrdre adoptat6 prin votul
deschis al majoritd[ii consilierilor in functie.
(2)Durata mandatului preqedintelui de gedin{6 este de 3 (trei) luni, prin
rotatie.
(3)DupA alegerea pregedintelui de qedin{6 acesta preia conducerea lucrdrilor

consiliului.
(4)Hotdr6rile adoptate in cadrul gedin(ei de constituire se semneaz6 de
pregedintele de v6rsti gi de cei doi asisten{i ai acestuia gi se contrasemneazd de
secretar.

(5)Consilierul local ales in condiliile alin.(l) - (3) poate fi schimbat din
func(ie, la iniliativa a cel pufin 1/3 din num6ru1 consilierilor locali, prin votul
majorit6lii consilierilor locali in functie.
Art. 15 (1) Pregedintele de gedin!6 exercitl urmltoarele atribu{ii principale:
o conduce qedinlele consiliului local;
. supune votului consilierilor proiectele de hotdrdri, asigurd num6rarea
voturilor gi anun!6 rezultatul votirii, cu precizarea voturilor pentru, a
voturilor contra gi a ablinerilor;
. semneazi hotdrdrile adoptate de consiliul local, chiar dacd a votat impotriva
adoptirii acestora, precum qi procesul-verbal;
. asiguri menlinerea ordinii gi respectarea regulamentului de desf5gurare a

.

qedin{elor;

supune votului consilierilor orice problem6 care intr6 in competenta de
solu{ionare a consiliului;
o aplic6, dacd este ca21, sanctiunile prevdzute de statutul alegilor locali sau
propune consiliului aplicare unor asemenea sanc{iuni;
stabileqte ordinea de precddere care determini prioritatea particip6rii la
qedintele publice, in raport cu interesul manifestat fa@ de subiectul gedintei,
astfel: consilierii, aparatul propriu, publicul.
oferd invitalilor gi persoanelor care participd din proprie initiativd,
posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi;
dispune avertizarea gi, in ultimd instan{6, evacuarea persoanei care asistd la
gedinlele publice invitate sau din proprie iniliativS in situalia in care nu
respecti regulamentul de organizare qi func{ionare a autoritdlii publice.
(2) Pregedintele de gedin{d indeplineqte orice alte atributii prevdzute de lege,
de prezentul regulament sau ins6rcindri date de consiliul local.
(3) in cazul in care pregedintele ales pentru gedinla respectivd a consiliului,
nu-qi poate indeplini atribu{iile, se procedeazd la alegerea unui alt consilier pentru
aceastd funclie, in condiliile prevSzute de prezentul regulament.

o
.

.

Secliunea a 2-a
Alegerea viceprimorului comunei BOBOTA

Art.

16. (1) Consiliul local alege din rdndul membrilor sdi pe viceprimar.
Alegerea se face prin vot secret.
(2) Propunerea de candida{i pentru alegerea viceprimarului, se face de cdtre
grupurile de consilieri, de cStre consilieri.
(3) Dup6 inregistrarea candidaturilor se completeazdbuletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face intr-o cabind special amenajatd, putdndu-se
folosi, la alegere, una dintre urmdtoarele modalitdli:
o fiecare consilier primeqte un singur buletin de vot pe care sunt trecute
numele tuturor candida{ilor. Intrdnd in cabin6, din lista candidalilor vor fi
barate printr-o linie orizontalE numele tuturor candida{ilor pe care consilierul
nu doreqte sE il aleagd. Pe buletin va rdmdne nebarat numele consilierului pe
care doreqte sE il aleagd votantul;
. pe buletinul de vot se scrie cuvdntul ,,DA" in dreptul numelui celui pe care

o

doreqte sd il voteze;
alte modalitdli la alegerea consiliului.

(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritdlii
consilierilor in func(ie.
Art. 17. (1) Alegerea viceprimarului va fi consemnati intr-o hotdrdre a
consiliului local.
(2) Pe durata exercitlrii mandatului, viceprimarul iqi pdstreazl statutul de
consilier local, ftrd a beneficia de indemnizatia aferentS acestui statut.
Art. 18. (1) Durata mandatului viceprimarului este egal6 cu durata
mandatului consiliului local. in cazul in care mandatul consiliului local inceteazd
inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteazd de drept gi mandatul
viceprimarului, fErd vreo altd formalitate.
(2) Schimbarea din func{ie a viceprimarului se poate face de consiliul local,
prin hotdrdre adoptatl cu votul a doud treimi din numdrul consilierilor in functie, la
propunerea motivati a primarului sau a unei treimi din numdrul consilierilor locali
in functie.
(3) La deliberarea si adoptarea hotar6rilor care privesc alegerea sau
schimbarea din funcfie a viceprimarului particip[ qi voteazd consilierul local care
candideazd la functia de viceprimar, respectiv viceprimarul in func{ie a c6rui
schimbare se propune.

Secliunea o 3-a
Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei BOBOTA

ART. 19 (1) Dupi constituire consiliul local stabilegte gi

organizeazd,

comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Pot fi membrii ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate,
denumirea acestora gi numdrul de membri, care va fi intotdeauna impar, se
stabilesc de c6tre consiliul local, in functie de specificul local gi nevoile activitdlii
sale.

(4) Consiliul tocal al comunei Bobota a orgarrizat comisii de specialitate in
urmdtoarele domenii:

o COMISIA

I - Comisia

pentru dezvoltarea economic6 qi social6, agricultur6,
amenajarea teritoriului qi urbanism
COMISIA II - Comisia pentru activitSli social-culturale, culte, inv6{5m6nt,
sSndtate qi familie, protec[ie copii, tineret qi sport
- Comisia pentru muncd gi protec{ie social6, juridic6 9i de
COMISIA
disciplind, proteclia mediului gi turism.
Art. 20. (1) Comisiile de specialitate lucrezd valabil in prezenta majoritdlii
membrilor gi iau hotdrdri cu votul majoritdlii membrilor 1or.
(2) Comisia poate invita sE participe la gedinlele sale specialiqti din cadrul
aparatului propriu al primarului sau din afara acestuia, in special de la uniteflle
aflate in subordinea consiliului.
(3) gedinlele comisiei de specialitate sunt, de reguld, publice. Comisia poate
hotiri cala dezbaterile sale sd fie prezente qi alte persoane interesate.
(4) Comisia poate hot6ri ca unele gedinle sau dezbaterea unor puncte de pe
ordinea de zi si se desf[goare cu uqile inchise.
(5) Consilierii pot participa la toate gedinlele de comisii indiferent de modul

.

o

III

de desfbgurare a acestora.

care revin fiecdrui grup de consilieri sau
consilierilor independenfi in fiecare comisie de specialitate se stabileqte de citre
consiliul local in func[ie de ponderea acestora in cadrul consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiec6rei comisii se face de fiecare grup de
consilieri , iar a consilierilor independen{i, de cdtre consiliu, avdndu-se in vedere,
de reguld, pregdtirea 1or profesionald gi domeniul in care igi desfEgoard activitatea.

Lrt. 21. (1)Num6ru1 locurilor

(3) Un consilier poate face parte din cel mult 2 (doud) comisii

de

specialitate.

Art.22.Fiecare comisie de specialitate iqi alege, prin votul deschis al
majoritalii consilierilor ce o compun, cdte un pregedinte gi cdte un secretar.
Art.23. (1) Comisiile de specialitate au urmdtoarele atribu(ii principale:
. analizeaz[ proiectele de hotdrdri ale consiliului local;
o avizeazdproiectele de hotdr6ri din domeniul lor de activitate;
. se pronunli asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare.
(2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte atribu(ii stabilite prin
hotdrAri ale consiliului local, dac6 acestea au leg6turd cu activitatea 1or.
Art. 24. (1) Pregedintele comisiei de specialitate are urmdtoarele atributii
principale:
asigurd reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local qi cu
celelalte comisii;

o

.
o
o
.

convoace qedin(ele comisiei prin intermediul secretarului;
conduce gedintele comisiei;

Propune ca Ia lucrdrile comisiei sd participe gi alte persoane

din

afara

acesteia, dacd apreciazdcd este necesar;

participd la lucririle celorlalte comisii care examineazdprobleme ce prezint6
importan(i pentru comisia pe care o conduce;
. sustine in gedin(ele de consiliu avizele formulate de comisie;
o anunli rezultatul votdrii, pebazadatelor comunicate de secretar.
(2) Pregedintele comisiei indeplineqte orice alte atribufii referitoare la
activitatea comisiei, prevSzute de lege sau stabilite de consiliul local.
Art. 25. (1) Secretarul comisiei indeplinegte urmdtoarele atributii
principale:
o efectueazd, apelul nominal qi line eviden(a participirii la gedinte a membrilor
comisiei;
o numdrd voturile gi il informeazd, pe pregedinte asupra cvorumului necesar
pentru adoptarea fiecirei hotdr6ri gi asupra rezultatului votErii;
. asiguri redactarea avizelor qi proceselor verbale etc.
(2) Secretarul comisiei indeplinegte orice alte sarcini stabilite de consiliu sau
ins6rcindri stabilite de comisie .
Art. 26. (1) Convocarea gedin(elor comisiei se face de cdtre preqedintele
acesteia cu cel pu[in 3 zile inainte sau de catre primar prin secretarut comunei
pentru gedinle de comisii reunite .
(2) Ordinea de zi se aprob6 de comisie la propunerea pre$edintelui. Oricare
dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordine a de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la gedintele acesteia este obligatrie.
(a) In caz de absen{d la gedinfele pe comisii consilierului in cauzd. nu i se
acordd indemnizatie de qedin{6. DacI absen[ele continuS, frrd a fi motivate,
preqedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea de sanc{iuni,
inclusiv inlocuirea lui din comisie.
Art. 27.$edin{ele comisiilor de specialitate se desfEgoard", de reguld, inaintea
qedin{elor consiliului, atunci cdnd ordinea de zi a qedinlei acestuia cuprinde
probleme sau proiecte de hotdrdri asupra cirora i se solicitd, avintl.
Art. 28.Votul in comisii este, de regul6, deschis. ln anumite situatii comisia
poate hot6rd ca votul si fie secret, stabilind de la caz la caz qi modaliatatea de
exprimare a acestuia.
Art. 29. (1) Lucrlrile gedin{elor comisiei se consemneazd, prin gnja
secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. DupE incheierea gedintei procesul
verbal va fi semnat de citre preqedintele qi secretarul comisiei.

(2)Preqedintele poate incuviin{a ca procesele-verbale ale gedintelor si fie
consultate de alte persoane interesate care nu au participat la gedinld, cu exceptia
proceselor-verbale intocmite in qedinte ale c[ror lucr6ri s-au desflgurat cu ugile
inchise.
Art. 30. Dacd in urma dezbaterilor din gedinta consiliului local se impun
modificdri de fond in con{inutul proiectu}ui, preqedintele de gedintd poate hotdri
retrimiterea proiectului pentru reexaminare de cdtre comisia sau compartimentul de
specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.
Art. 3l.Consiliul local poate hotiri organizarea unor comisii speciale de
analizd qi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

W.(1)Componen{anominal6acomisii1orprev5zutelaart.3|,

obiectivele gi tematica activitSlii acestora, perioada in care vor lucra gi mandatul
lor se stabilesc prin hotdrdre a consiliului local.
(2)Comisia de analizd gi verificare ya prezenta consiliului local, la termenul
stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor gi verificdrilor efectuate.
Raportul va cuprinde, dacd este cantl, propuneri concrete de imbunitilire a
activitilii in domeniul supus analizei sau verificdrii.
Art.33. Operatiunile desfEgurate in cadrul procedurii de constiuire a
comisiilor de specialitate, num5rul qi denumirea acestora, numdrul mebrilor
fiecdrei comisii gi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecdrui grup de consilieri
sau consilieri independen{i, precum gi componenta nominali a acestora se stabilesc
prin hotdr6re a consiliului local.
1!r1!3u[. (l)Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alesi in consiliile
locale sunt reprezentali la qedintele de consiliu de un delegat sdtesc.
(2)Delegatul sdtesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de cdtre o
adunare sdteasc6, constituiti din c6te un reprezentant al fiecdrei familii, convocatd
gsi organizatd de primar qi desfaquratd in prezenlaprimarului sau viceprimarului.
(3)La discutarea problemelor privind satele respective delegapii sdteqti vor fi
invitali iin mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.
(4)Delegatul sdtesc pentru participareala gedinfele consiliului local are dreptul la
o idemnizatie stabilite in condiliile legii.
(S)Delegatul sitesc are dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-a flcut in
exercitarea mandatului, in condilii legii.
Secliunea a 4-a

Alte dispozilii
Art. 35.(1) Dupd preluarea conducerii lucrdrilor consiliului de citre
pregedintele de qedinti se trece la ceremonia de depunere a jurdmdntului de cdtre
primar, dacl procedura de validare a mandatutui acestuia a fost finalizatd. in acest

scop judec6torul sau altd persoani desemnati de pregedintele judecdtoriei care a
validat mandatul prezintd,in fala consiliului hotdrdrea de validare.
(2)DupA prezentarea hot6rdrii de validare primarul va depune jurdmdntul
prevdzrtde lege.
(3)Primarul care refuzd sd depund jurimdntul este considerat demisionat de
drept.
Art.36.(1) DupI depunerea jurimdntului primarul intrd in exerciliul de drept
al mandatului.
(2)Pe timpul desfEgurdrii lucrdrilor qedin{ei de constituire a consiliului local
primarul este obligat si poarte eqarfa in culorile drapelului na(ional al Rom0niei.
Primarul va ocupa in sala de gedinte un loc distinct, separat de cel al pregedintelui
de qedint6.
(3)Dacd la lucrdrile consiliului participd prefectul, pregedintele consiliului
judetean sau reprezentanlii acestora, acegtia vor ocupa, de asemenea, un loc
distinct, separat de cel al pregedintelui de gedin{d.
(4)Calitatea de primar inceteazd,la data depunerii jurimdntului de cdtre noul
primar.
Art. 37. (l)Primarul indeplinegte o functie de autoritate publicd gi reprezintd
comuna Bobota in relatiile cu alte autorit6li publice, cu persoane fizice sau juridice
romdne ori strdine, precum gi in justi{ie.
(2)Primarul particip6 la qedintele consiliului gi are dreptul s6-qi exprime
punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de
vedere al primarului se consemneazd, in mod obligatoriu, in procesul-verbal de
qedintS.

(3)Punerea in aplicare a hotrirdrilor consiliului local este asiguratd de
primar, prin aparatul de specialitate pe care il conduce.
Art. 38. (l)In rela(ia cu consiliul local, primarul indeplineqte urm[toarele
atributii:
prezintd consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea
economic[, sociald gi de mediu a comunei Bobota;
la solicitarea consiliului local,prezintdrapoarte gi informiri;
elaborezd proiectele de strategii privind starea economic6, sociald qi de
mediu a comunei Bobota gi le supune spre aprobare consiliului local.
(1) Secretarul comunei Bobota este functionar public de conducere,
salaizat din bugetul local, cu studii superioare juridice sau administrative qi
beneficiazd de stabilitate in funclie
(2) Recrutarea) numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de
serviciu qi regimul disciplinar al secretarului comunei Bobota opercazd potrivit
prevederilor legisla{iei privind functia public6 9i func(ionarii publici.

.

o
.

&32.
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Bobota participd in mod obligatoriu la
gedinfele consiliului local gi indeplinegte, in condiliile legii, urmdtoarele atributii:
. asigurd indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea
primarului sau a cel pulin 1/3 din numErul consilierilor in func{ie;
. asigurd efectuarea lucrdrilor de secretariat gi pregdteqte proiectele de
hotdrdre supuse dezbaterii consiliului local gi comisiilor de specialitate ale

Art. 40. (1) Secretarul comunei

o
o
o
o
.
.
o
.

.
.
.
o

acestuia;

asigur6 gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre
consiliul local gi primar;
efectueaz6 apelul nominal gi line eviden{a participdrii la qedinte a
consilierilor;
numdr6 voturile gi consemneazd rezultatul votdrii, pe care il prezintd
pregedintelui de qedin{d;
informeazi pregedintele de gedin([ cu privire la cvorumul necesar pentru
adoptarea fiecdrei hotdrdri a consiliului local;
intocmeqte procesul verbal al gedinlelor consiliului local gi pune la dispozilia
consilierilor inaintea fiecirei qedinle, procesul-verbal al qedin{ei anterioare,
asupra con[inutului cdruia solicitd acordul consiliului;
asiguri elaborarea gi arhivarea minutelor gedinlelor publice qi va asigura
afigarea minutei gedinfei publice, incluzdnd gi votul fiecdrui consilier, atdtla
sediul Consiliului Local cit qi pe site-ul propriu;
asigurd intocmirea dosarelor de qedin(6, legarea, numerotarea paginilor,
serrnarea qi qtampilarea acestora;
urmdreqte cala deliberare qi adoptarea unor hotdrdri ale consiliului local s5
nu ia parte consilierii care se incadreazd in dispoziliile art. 46 alin.(l) din
Legea administra{iei publice locale nr.21512001, republicatd.Il informeazd
pe pregedintele de gedin!6 cu privire la asemenea situatii gi face cunoscute
sancliunile prevdzute de lege in asemenea cantri;
fala consiliului local punctul sdu de vedere cu privire la
prezirfcd
legalitatea proiectelor de hotdr6ri sau a altor misuri supuse deliberdrii
consiliului; daci este cazul, refvzd sE contrasemneze hotdrdrile pe care le

in

considerd ilegale;
avizezd,pentru legalitate, hotdr6rile consiliului local;
poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi
a gedinlelor ordinare ale consiliului local;
acordd primarului gi membrilor consitiului asisten{d qi sprijin de specialitate
in desfbgurarea activitEfii; inclusiv la redactarea proiectelor de hotlrAri sau la
definitivarea celor discutate gi aprobate de consiliu. Asemenea obliga(ii
revin gi aparatului de specialitate al primarului;

L2

.

afrgeazd copia procesului-verbal a gedin(ei de consiliu local, la sediul
prim[riei gi, dupd caz, pe pagina de intemet a comunei Bobota in termen de
3 zile de la terminarea gedintei;
asigurl aducerea la cunoqtinta public[ qi comunicarea hotdrdrilor consiliului
local cdtre primar gi prefectul judetului Silaj;
organizeazl arhiva qi eviden(a statistici a hot6r6rilor consiliului local.
(2)Secretarul indeplinegte orice alte atribu{ii stabilite de lege sau date de
consiliul local privitoare la buna organizare gi desfr$urare a qedintelor consiliului.

o

.
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Funcfionarea consiliului local al comunei BOBOTA
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Secliunea
Transparenla decizionold tn procedura de elaborare a octelor normative cu
aplicabilitate generald

Art. 41.in cadrul procedurii de elaborare a proiectelor de hotirdre cu
caracter general, Consiliul local are obligatia sd publice un anunt referitor la acesti
ac{iune pe site-ul propriu, s5-1 afigeze la sediul acestuia, intr-un spaliu accesibil
publicului gi s6-l transmiti citre mass-media 1oca15.
Art. 42.Consiliul Local va transmite proiectele de hotdrdre cu caracter
general tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor

informatii.

Art.

43.(1) Anunful referitor la elaborarea unui proiect de hotdr6re cu
caracter general va fi adus la cunoqtintd publicd prin mijloacele ardtate, cu cel putin
30 de zile inainte de supunerea spre analizd qi avizare de c6tre comisiile de
specialitate ale Consiliului Local.
(2)Anun!ul va cuprinde raportul compartimentului de resort, textul complet
al proiectului de hotdrdre cu caracter general, precum gi termenul limitd in care cei
interesa{i pot trimite, in scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind proiectul de act normativ la sediul Consiliului Local.
(3) Termenul limitd ardtat la aliniatul precedent este de l0 zile calendaristice
qi curge de la data publicdrii anuntului.

W.PrimarulcomuneiBobotadesemneaz5,prindispozitie,U[

func(ionar public din cadrul aparatului de specialitate responsabil pentru rela{ia cu
societatea civil6. Acesta va primi propunerile, sugestiile qi opiniile persoanelor
interesate cu privire la proiectul de act normativ supus. Difuzarea anuntului gi
invitarea speciald a unor persoane la qedinta publicd sunt in sarcina responsabilului
desemnat pentru rela(ia cu societatea civil6.

13

M.Proiectul

de hot6r6re cu caracter general se transmite spre analizd qi
avizare comisiilor de specialitate numai dup6 definitivare pe baza observatiilor gi
propunerilor formulate potrivit artico lului precedent.
Art. 46.In situalia in care o asociatie legal constituitd sau o alt6 autoritate
publicd solicitd organizarea unei int[lniri in care sd se dezbate public proiectul unei
hot[rdri cu caracter general, Consiliul Local Bobota este obligat s[ decidd
organizarea acestei intAlniri care trebuie sE se desfrgoare in termen de cel mult l0
zile de la publicarea anuntului care va cuprinde data, locul gi ora la care va avea
1oc.

Art.47.in cantl reglementlrii unei situalii care, din cauza circumstan{elor
sale excep{ionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evit6rii unei
grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotdrdri cu caracter normativ
se supun adoptSrii prin procedurd de urgen{d, prevdzvtd de Legea nr. 21512001 a
administraliei publice locale, republicat6 cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Secliunea 2
Participarea persoonelor interesate la procesul de luare a deciziilor

Art. 48. (l)Anuntul privind qedinta publicd

se afiqeazd la sediul Consiliului
Local, se va publica pe site-ul propriu cu cel pu{in trei zile inainte de desfiqurare.
(2)Acest anunf se aduce la cunogtinfa cet[{enilor gi a asociatiilor legal
scris, cu valoare de
constituite care au prezentat sugestii qi propuneri
recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urneazd sd
fie abordat in qedin{a publicS.
(3)Anuntul va conline data, ora gi locul de desfEgurare a qedintei publice
precum qi ordinea de zi.
Art. 4g.Participarea persoanelor interesate la qedin(ele publice se va face in
limita locurilor disponibile in sala de gedinte, in ordinea de prec[dere dat[ de

in

interesul asocia(iilor legal constituite,

in

raport cu subiectul gedinlei publice,

stabilite de persoana care prezidezd qedinta public6.

Secliunea 3
Rap ort an ual privin d transp arenla decizionald

Art.S0.Consiliul local intocmegte gi face public raportul anual privind
transparela decizionald, care va cuprinde urmdtoarele elemente:
numdrul total a recomanddrilor primite;
num6rul total al recomanddrilor incluse in proiectele de hotdrdri cu caracter
general gi in con(inutul hot6rdrilor adoptate;

.
o

t4

.
.

numerul participan(ilor la gedinte publice;
numdrul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotirdre
cu caracter general;
situa[ia cazurilor in care autoritatea publicd a fost acfionat6 in justi(ie pentru
nerespectarea procedurilor cu privire la transparenla decizional6;
evaluarea proprie a parteneriatului cu cetdtenii gi asociatiile legal constituite
ale acestora;
num6ru1 gedin[elor care nu au fost publice qi motiva{ia restricfionlrii
accesului.
Art. Sl.Raportul anual privind transparen{a decizional6 va fi facut public pe
site-ul propriu qi va fi prezentat in gedin!6 public6.

.
.
.

Secliunea 4
D e sft S ur ar e a S e dinlelo r
(1)
Art. 52.
finerea gedin(elor de consiliu local are loc de regul6, in ultima
zi de Marti din lun6, cu incepere de la orele 15100 in sala de gedin{e a Consiliului
local Bobota .
(2)Anuntul privind gedinta public6 se afigeazd la sediul Consiliului Local
Bobota, se insereazi in site-ul propriu, cu cel pu{in trei zile inainte de desf[gurare.
Acest anun{ trebuie adus la cunogtinti ceti(enilor gi a asociatiilor legal constituite
care au prezentat sugestii gi propuneri in scris, cu valoare de recomandare,
referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urrneazd sd fie abordat de
qedint5 public6. Anunful va contine data, ora gi locul de desfEgurare a qedin(ei
publice, precum gi ordinea de zi.
(3)Ordinea de zi a qedintelor consiliului local cuprinde proiecte de hotirdri,
rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informdri ale conducdtorilor
unitililor subordonate sau care se afld sub autoritatea consiliului, timpul acordat
declaratiilor publice, intreb6rilor, interpelErilor, petitiitor gi altor probleme care se
supun dezbaterii consiliului local. Ordinea de zi este inscrisd in cuprinsul invitaliei
de gedinfi transmise consilierilor qi se aduce la cunogtin]d locuitorilor prin mijloace
de publicitate.
(4)Proiectul ordinii de
se intocmegte
propunerea primarului,
consilierilor, secretarului comunei, comisiilor de specialitate sau la solicitarea
cetdtenilor.
(5)Proiectul ordinii de
se supune aprobdrii consiliului local, la
propunerea primarului.
(6)Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente,
care nu pot fi amdnate pinl la gedin[a urm6toare, qi numai cu votul majoritilii
consilierilor local prezenli.

zi

zi

la
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(7)Proiectele de hot6rAri gi celelalte probleme asupra cirora trmeazd, sd se
delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai dacd sunt inso(ite de avinil comisiilor
de specialitate cSrora le-au fost transmise in acest scop qi de raportul
compartimentului de resort se intocmegte gi se depune la secretarul comunei
Bobota, inainte de intocmirea avintlui de c6tre comisia de specialitate, spre a putea
fi avut un punct de vedere de cdtre aceastd comisie.
(8)La inceputul fiecdrei gedinle, sectretarul comunei Bobota supune spre
aprobare procesul verbal al qedin(ei anterioare. Consilierii locali sunt indreptdtiti,
in cadrul gedinlei sd conteste conlinutul procesului verbal pdn6 la aprobarea lui gi
sd solicite menlionerea exactd a opiniilor exprimate in qedin{a anterioard.
Art.53.(1)Consilierii sunt obligali sd fie prezen{i la lucrdrile consiliului qi sd
iqi inregistreze prezen\ain evidenla linutd de secretarul comunei.
(2)Consilierul care nu poate lua parte la gedinfd este obligat pe cdt posibil sd
comunice acest lucru secretarului comunei Bobota , care va informa preqedinfii de
comisii qi pregedintele de gedintS.
Art.54.(1) Dezbaterea problemelor se face, de regu16, in ordinea in care
acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobatS. Dezbaterea incepe prin prezentarea
pe scurt a proiectului de hot6r6re sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care
o face iniliatorul. Apoi se di cuvdntul pregedintelui comisiei de specialitate qi, dac6
este ca21, geful compartimentului de resort care aintocmit raportul.
(2)DupA efectuareaprezentdrilor prevSzute la alin.(l) se trece la dezbateri.
(3)Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuv6nt.
Preqedintele de gedin{i are dreptul s6limiteze durata lucrdrilor de cuvdnt, in functie
de obiectul dezbaterii. in acest scop el poate propune consiliului spre aprobare
timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum gi timpul total de dezbatere a
proiectului. Consilierul este obligat ca in cuv6ntul s6u sd se refere exclusiv la
problema care formeazd obiectul dezbaterii. Pregedintele de qedin{6 va urmiri ca
prezen\a la dezbateri sd se facS din parte tuturor grupurilor se consilieri. in cazul
unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecirui grup de consilieri, in
funclie de mdrimea acestuia.
Art. 55 .(1)Preqedintele de qedintd va permite oricdnd unui consilier si
rdspund6 intr-o problem6 de ordin personal sau atunci cdnd a fost nominalizat de
un alt vorbitor.
(2)Prevederile alin.(l) se aplicd gi in cazul in care se cere cuv6ntul in
probleme privitoare la regulament.
Art.S6.Preqedintele de gedin!6 sau reprezentantul oricdrui grup de consilieri
poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discu(ia consiliului.
Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discu[iile vor fi sistate
dacdpropunerea a fost acceptatd de majoritatea consilierilor.
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Art.57. Este interzisd proferarea de insulte sau calomnii de c[tre consilierii
prezenli la gedint6, precum gi dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sal6.
Art.58. in cazul in care desfbgurarea lucrdrilor-esle perturbatS, preqedintele
de gedin(i poate intrerupe dezbateriile. El poate propune consiliului aplicarea de
sanctiuni corespunz6toare.

Art. 59. Asupra

proiectelor de hotdr6ri au loc dezbateri generale qi pe
articole, consilierii put6nd formula amendamente de fond sau de redactare.
Amendamentele formulate se supun votului consilului in ordine formulirii lor.
Amendamentele la proiectele de hotdr6ri se adoptd cu votul majoritdlii consilierilor
prezenti. Daci s-e adopt6 textul initiatorului sau un amendament formulat
anterior,celelalte se socotesc respinse frrd a se mai supune votului.
Secliunea 5
Elaborarea proiectelor de hofirhri

Art.60. (1) Dreptul la initiativd pentru proiectele de hotirdri ale consiliului
local aparfine consilieriilor locali, primarului, viceprimarului gi cetdfeniilor care
domiciliazd, pe raza comunei Bobota.
(2) Promovarea unui proiect de hotdrdre poate fi ini{iatd de unul sau de mai
mul1i cetS{eni cu drept de vot, dacd acesta este sustinut prin semnituri de cel pu{in
5Yo din populatia cu drept de vot a comunei Bobota , cu respectarea procedurii
prevdzute de art.109, art.110 gi
din Legea 21512001, republicatd cu
modificlrile qi completirile ulterioare.
(3)Proiectele de hotSrdri vor fi inso{ite de o expunere de motive qi vor fi
redactate in conformitate cu normele de tehnicd legislativd. in acest scop secretarul
comunei Bobota gi personalul din aparatul de specialitate al primarului vor acorda
sprijin gi asisten{i tehnici de specialitate.
Art. 61 .(l) Proiectele de hotdrdri se inscriu pe ordinea de zi a gedintelor
prin men{ionarea titlului qi a iniliatorului.
(2) Proiectele de hotirdri se aduc la cunogtin{a consilierilor de indatd cu

art.lll

indicarea comisiilor cdrora le-au fost trimise spre avizare qi cu ini{iativa de a
formula qi depune amendamente.
(3) Opera(iunile prevSzute la alin.(l) $i(2) se realizeazd prin gnja
secretaului.

W.

(1) Proiectele de hotdr6ri qi celelalte materiale se transmit spre

dezbaterea qi avizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum gi
compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului, in vedera

intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor qi compartimentelor clrora li se
trimit materiale spre analizd se face de cdtre primar impreund cu secretarul
comunei Bobota qi preqedintii de comisii.
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(2) Odatd cu transmiterea proiectelor

va preciza gi data de depunere a
raportului gi a avizului, avdndu-se grlj6 ca raportul sd poate fi trimis gi comisiei de
se

specialitate inainte de intocmirea de c6tre acestea a avizului.
(3) Ini{iatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate
renunta, in orice moment, la sus{inerea 1or, inainte de adoptarea acestora.

Art.63.(1)Dupi examinarea proiecului sau propunerii, comisia

de
specialitate al consiliului local intocmeqte un aviz cu privire la adoptarea sau, dupd
caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. DacE se propune adoptarea
proiectului se pot formula amendamente.

(2)Avintl se transmite secretarului comunei Bobota, care va dispune
m6surile corespunzdtoare difuzdrii lui cdtre primar gi cltre consilieri cel tdrziu
odati cu invitalie pentru gedin{[.
Art. 64.Proiectele de hotdr6ri qi celelalte propuneri, inso{ite de avinil
comisiei de specialitate qi de raportul compatimentului de resort din aparatul
propriu al primarului, se inscriu pe ordinea de zi gi se supun dezbaterii qi votului
consiliului in prima gedintd ordinard a acestuia.
Secliunea 6
Procedura de vot

Art. 65. (1) Votul consilierilor este individual gi poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprimd public prin ridicarea m6inii sau prin apel
nominal.

(3) Consiliul local hotireqte, la propunerea pre$edintelui de gedin{6,

ce

modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege sau regulament se
stabilegte o anumitd modalitate.
Art.66.(1)Votarea prin apel nominal se desfEqoard in modul urmdtor:
pregedintele explicl obiectul votdrii gi sensul cuvintelor ,,pentru" gi ,,contra".
Secretarul comunei Bobota va da citire numelui qi prenumelui fiecdrui consilier in
ordine alfabeticd. Consilierul nominalizat se ridicd gi pronuntd cuv6ntul ,,pentru"
sau,,contra", in funcfie de optiunea sa.
(2) Dupd epuizarea listei votul se repet6 prin citire din nou a numelui
consilierilor care au lipsit.
Art.67. (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2)Redactarea buletinilor de vot va fi clar6 gi precis6, frrd echivoc qi fer6
putinta de interpretdri diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regul6,
cuvintele ,,da" sau ,,flu". Buletinele de vot se introduc intr-o urn6. La numdrarea
voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimatd optiunea
clalri a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte previzute la alin.(2).

18

&j!.

(1) Hotdrdrile gi alte propuneri se adopt6 cu votul majoritdlii

consilierilor prezen(i,in

afard, de cazurile

in care legea sau regulamentul cere o alti

majoritate.
(2) Se adopt6 cu votul majoritdlii consilierilor locali in func(ie urm6toarele
hotdrdri privind:
bugetul local al comunei Bobota;
contractarea de imprumuturi in condiliile legii;
stabilirea impozitelor gi taxelor locale;
aprobarea acordarii de ajutoare qi cadouri pentru copii comunei noastre;
participarea la programe de dezvoltare jude{ean6, regionald", zonald sau de
cooperare trans frontali er6,
organizarea gi dezvoltarea urbanisticd gi amenajarea teritoriului al comunei
Bobota;
asocierea sau cooperarea cu alte autoritdli publice, cu persoane juridice
romdne sau striine.
(3)Hotdrdrile privind patrimoniul comunei Bobota se adoptd cu votul a doud
treimi din num6rul total al consilielilor local in funclie.
(4)Ab{inerile se contabil iz eazd la voturile,, contra".
(5)DacE in sala de gedinte nu este intrunit cvorumul legal, preqedintele
amdnd votarea p6ni la intrunirea acestuia.
1\g1[1[!. Consilierii au dreptul sd solicite ca in procesul-verbal sd se
consemneze expres modul in care au votat, secretarul comunei fiind obligat sd se
conformeze.
1\4!.@. Proiectul de hot6rdri sau propunerile respinse de consiliul nu pot fi
readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiagi qedin{e.

.
o
.
.
o
.

o

intrebiri,interpe,u.',ffireaconsiIierilorlocali
Art.71.

(l)

Consilierii pot adresa intrebiri primarului, viceprimarului gi
secretarului comunei Bobota, precum qi compartimentelor din aparatul propriu al
primarului sau ai serviciilor gi unitElilor subordonate.
(2) Prin intrebare se solicitd informalii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei intreba{i vor rispunde, de reguli, imediat sau, dac6 nu este posibil, la
urmitoarea gedin(6 a consiliului.
Interpelarea constl intr-o cerere prin care se solicitS explica{ii in
legdturd cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a rdspunde in scris,

M.
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pand la urmltoare gedin(d a consiliului, sau oral, sau proxima gedin(6, potrivit
solicitlrii autorului interpeldrii.
AI!J3,. Consilierii pot solicita informaliile necesare exercitdrii mandatului,
iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizatd sunt obligate sd i le furnizeze la
termenul stabilit.
Informatiile pot fi cerute gi comunicate in scris sau oral.
Art.74.(l) Orice cetSlean are dreptul sd se adreseze cu petitii consiliului
local. Acestea se incriu intr-un registru special, sunt analizate qi solutionate potrivit
regulamentdrilor legale in vigoare.
(2) Semestrial consiliul analizeazd, modul de solutionare a peti{iilor.

CAPITOLUL VI
Dispozi(ii privind exercitarea mandatului de consilier
Dup6 declararea calegal constituit, a consiliului local, consilierilor
in func{ie li se elibereaz6 legitima(ia de consilier precum gi semnul distinctiv
prevdnfi de statutul alegilor locali.
activitatea consilierului, in timpul
Schimbdrile survenite
exercitlrii mandatului, se aduc la cunogtin(a consiliului local in cel mai mult 10
zile dela data producerii acestora.
Art.77. (1) Participarea consilierilor la qedin{ele consiliului local gi ale
comisiilor de specialitate este obligatorie.
(2) Consilierul nu poate lipsi de la gedinlele consiliului sau ale comisiilor de
specialitate din care face parte, decdt dacd are motive temeinice.

{g1!;[.

M.

in

CAPITOLUL VII
Drepturile gi obligafile consilierilor locali

Art.78. (1) Pentru participarea la lucrdrile consiliului gi ale comisiilor

de

specialitate, consilierii au dreptul la o idemnizalie de gedinld.
(2) Indemnizalia de qedin!6 pentru membrii consiliului care participi la
qedinlele ordinare ale consiliului gi ale comisiilor de specialitate va fi in cvuantum
de 5Yo din idemnizalie lunarl a primarului.
(3) Num6rul maxim de qedin{e pe care se poate acorda idemniza{ia potrivit
alin.(2), este de o qedin{6 ordinard de consiliu qi 2 gedin{e de comisii de specialitate
pe lun[.

(4) Plata idemnizalilor stabilite potrivit

prevederilor alin.(2)-(3)

efectueazd exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.

se
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(5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au frcut in
exercitarea mandatului, in condilii legii.
Art,79. Consilierul are dreptul, dup6 caz, la diurn[ de deplasare gi plata
cheltuielilor de
transport qi de cazare pentru activit6lile desfigurare in
exercitarea mandatului.

Art.80. Drepturile bineqti cuvenite alegilor locali, potrivit legii, pot fi
cumulate cu pensia sau cu alte venituri, in condilii legii.
Art.81.(1)Alegii locali care folosesc autoturismul proprietate personald sau
mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care

domicialiazd in localitatea in care se desflgoarl gedinta consiliului local, a
comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului, pe baza unui
referat care se va intocmi de citre beneficiarul decontului.
(2) Alegii locali beneficiazd de plata cursurilor de preg6tire, formare gi
perfec{ionare profesionald organizate de institulii specializate, in decursul
mandatului, conform hotdrdrii consiliului local.
Art.82.(1) Dreptul aleqilor locali de a avea acces la orice informalie de
ineteres public nu poate fi ingr6dit.
(2) Autoritalile administraJiei publice centrale qi locale, instituliile, serviciile
publice, precum qi persoanele juridice de drept privat sunt obligate sd asigure
informarea corecti a alegilor locali, potrivit competen{elor ce le revin, asupra
treburilor publice gi asupra problemelor de interes local.
Art.83. (1) Alegii locali au obliga{ia de a participa la cel pu{in un curs de
pregdtire in domeniul administratiei publice locale, in decursul primului an de
mandat.

(2) Se excepteaz6 de la prevederile alin.(l) alegii locali, care au

de{inut

antreior un alt mandat de consiler local, consilier jude(ean, pergedinte al consiliului
judelean, primar sau au exercitat functia de prefect, au fost func(ionari publici, au

detinut

un mandat de parlamentar sau studii economice, juridice

sau

administrative.
(3) Cursurile de pregitire vor fi orgarizate de institu(iile abilitate de lege.
Art.84. Alegii locali, in calitate de reprezentali ai colectivitdlii locale, au

indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor
autorit6lilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le
reprezintd, cu bunE-credinld gi fidelitate fa(d de lard gi de colectivitatea de care i-a
ales.

AI!&.

Consilierii locali sunt obligati sd respecte Constitulia gi legile tirii,
precum gi regulamentul de functionare a consiliului, sd se supuni regulilor de
curtoazie gi disciplind gi sd nu foloseascd in cuvdntul lor sau relafiile cu cetdtenii
expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
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Art.86. Aleqii locali sunt obligati si mentioneze expres situatiile in

care
interesele lor personale contravin intereselor geneiale. In caztxile in care interesul
personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participar
ea la

vot a consilierului.
Art.87. Alegii locali sunt obligalilaprobitate gi discretie profesionald.
Art.88. Aleqii locali sunt obligati sE dea dovad6 de cinste qi corectitudine;
este interzis alesului local sd ceard, pentru sine sau pentru alti, bani,
foloase
materiale sau alte avantaje.
ArtE9{l) Aleqii locali au obligalia de a aduce la cunogtinta cet6{enilor
toate faptele gi actele administrartive ce interes eazd colectivitateaiocald.
(2)Aleqii locali sunt obliga\i ca, in exercitarea mandatului, sd organizeze
periodic, cel pu{in o datl pe trimestru, intdlniri cu cetdtenii, sd acorde audiarle qi sd
prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la int6lnir.u
,u
cetdtenii.

(3)Comisiile de specialitate sunt obligate sd prezinte consiliului un raport
anual de activitate, care va fi fEcut public prin grija secretarului comunei Bobota.
Art.90. Aleqii locali au indatorirea de a-gi perfec(iona pregdtirea in domeniul
administraliei publice locale, urmdnd cursurile de pi.gEtir., formare gi
prefec{ionaxe organizate in acest scop de institufiile abilitate.
Art.91. (1) Consilerii locali nu pot lipsi de la lucririle consiliului sau ale
comisiilor de specialitate din care fac parte decdt in situaliile prev6zute in

regulamentul de functionare.
(2) Nu se considerd absent consilierul care nu particip6 la lucrdri intrucdt se
afl6 in indeplinirea unei ins[rcindri oficiale, precum gi in alte cant,'i stabilite prin
regulamentul de functionare a consiliului.
Art.92. Aleqii locali nu pot face uz gi nu se pot prevala de acest6 calitate in
exerciaterea unei activit6li private.

CAPITOLUL VIII
Grupurile de consilieri

Art.93.(1) Consilierii

se pot constitui in grupuri in func{ie de partidele sau
alian{ele politice pe ale cdror liste au fost alegi, dacd sunt un num6r de cel putin
trei.

(2)Consilierii care nu indeplinesc condiliile prevdzute

la alin.(l) pot
constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilier este condus de un leader, ales prin votul deschis la
maj oritdli membrilor grupului.
(4) Prevederile alin.(l) se aplic6 gi consilierilor independenti.
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Art.94.Consilierii nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au
participat la alegeri sau care nu au intrunit numdrul de voturi necesare pentru a
intra in consiliu cu cel pu{in un consilier.

1!!$. ln

cazul fuziondrii, dou6 sau mai multe partide, care sunt
reprezentate in consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup
distinct.

CAPITOLUL IX

in..tu..ffionsilier

Art.96.(1) Calitatea de consilier local inceteazdla
constituit

a

data declardrii ca legal

noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local inceteazd de drept, inainte de expirarea
duratei normale mandatului, in urmdtoarele caztxi:
. demisie;
o incompatibilitate;
schimbarea domiciliului intr-o altd unitate administrativ-teritorialE, inclusiv
ca urtnare a reorganizdrii acestuia;
lipsa nemotivat6 de la mai mult de trei qedin(e ordinare consecutive ale
consiliului;
. imposibilitatea exercitdrii mandatului pe o perioad6 mai mare de gase luni
consecutive, cu excep{ia cazurilor prevdzute de lege;
. condamnarea prin hotdrdre judecdtoreascl r6mase definitiv6 la o pedeapsi
privativi de libertate;
. punere sub interdic(ie judecStoreasci;
. pierderea drepturilor electorale;
. pierderea calitdtii de membru al partidului politic sau al organiaaliei
minoritililor na(ionale pe al cdrei listd a fost ales

o

deces.

(3) incetarea de drept a mandatului de consilier se constatd de cltre consiliul
local prin hotirdre,lapropunerea primarului sau al oric[rui consilier
(a) in cazurile previzute la alin(2) privind incetarea de drept al catitElii de
consilier local lit.c)-e) gi i) hot[rdre consiliului poate fi atacatd, de consilier, ca
instanta de contencios administrativ, in termen de l0 zile de la comunicarea.
Instanta se va pronun(a in termen de cel mult 30 de zi\e.in acest caz procedura
prealabili nu se mai efectueazd" iar hotdrdrea primei instan(e este definitiv6 gi
irevocabil6.
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M. Consilierii locali pot demisiona, anun{6nd in scris pregedintele de
gedintd care ia act de acesta. Pregedintele propune consiliului adoptarea unei
hotdr6ri prin care se ia act de demisie qi se declard locul vacant.
Art. 98. (1) incetarea mandatului de consilier in cazul schimbdrii
domicilului in alti unitate administrativ-teritoriale poate interveni numai dupd
efectuarea in actul de identitatea a celui in cauza a men(iunii corespunzdtoare, de
citre organul abilitat potrivit legii.
(2)Prevederile art.96.alin.(2), lit. e) nu se aplic6 in cazul in care consilierul a
fost ins6rcinat de citre consiliul de care face parte, de cdtre Guvern sau de cdtre
Parlament cu exercitarea unei misiuni in lard sau in striin6tate. Pe durata exercit[rii
misiunii incredintate exerciatarea mandatului se suspendd.
(3) Prevederile art. 96.alin.(2), 1it.0 - h) devin aplicabile numai dupd
rdm6nerea definitivd gi irevocabilS a hotdrdrii judecdtoregti.
Art.99. 1) Cu exceplia cazului prevdzut Ia art.9 alin. (2) lit. h^1) din Legea
39312004 peivind statutul alesilor locali, in situaliile de incetare a mandatului
inainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local , adoptd in prima
gedintd ordinar[, la propunerea primarului, o hotdrdre prin care se ia act de situalia
apdruti gi se declard vacant locul consilierului in cauzd".
(2) Hotdrdrea va avea la bazd, in toate caztxile, un referat constatator
semnat de primar gi de secretarul comunei. Referatul va fi inso(it de actele
justificative.
(3) in cazul prevdzut Ia art. 9 alin. (2) lit. h^1), in termen de 30 de zile de
Ia data sesizdrii partidului politic sau a orgariza[iei cet[tenilor apa(indnd
minorititilor nalionale pe a cdrei listd consilierul local a fost ales, prefectul
constatd, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local inainte de expirarea
duratei normale a acestuia gi declard vacant locul consilierului local .
CAPITOLUL X
Registrul de interese

Art.l00.(l) Alegii locali sunt obligati

sd iqi facd publice interesele personale
printr-o declaralie pe proprie rdspundere, al cirei model se aprobd prin lege, care se
depune in dublu exemplar la secretarul comunei Bobota.
(2)Un exemplar al declaraliei privind interesele personale se pistreazi de
cdtre secretar intr-un dosar special, denumit registru de interese.
(3)Al doilea exemplar al declaratiei de interese se transmite la subprefectul
judefului S6laj, care le va pistra intr-un dosar special, denumit registru general de

interese.
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Art.101. in declaralia privind interesele personale, alegii locali vor specifica:
o functiile delinute in cadrul societdtilor comerciale, autoritefilor qi institulilor
publice, asociatilor qi fundaliilor;
o veniturile oblinute prin colaborarea cu orice persoand fizicd, qi juridicd gi natura
colabor6rii respective;
o participarea la capitalul socitSlilor comerciale, daci acesta depiqegte 5Yo din
capitalul societdtii;
. participarea Ia capitalul societdtilor comerciale, dacd aceasta nu deplqeSte 5Yo
din capitalul societelii, dar depigeqte valoarea de 10.000 lei;
. asociatiile qi fundaliile ai cdror membri sunt;
o bunurile imobile delinute in proprietate sau in concesiune;
o funcliile delinute in cadrul societSlilor comerciale, autoritdtilor sau institutiilor
publice de cltre so!/solie;
o bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune de c6tre sot/sotie gi
copii minori;
. lista proprietdlilor delinute pe raza unitElii administrativ-teritoriale din ale cdror
autoritdli ale administratiei publice locale fac parte;
o cadourile qi orice beneficii materiale sau avantaje f6cute de orice persoanS
frzicd, ori juridicd, legate sau decurg6nd din func1ia definutd in cadrul autoritefli
administraliei publice locale; orice cadou sau donafie primitd de alegii locali
intr-o ocazie publicd sau festiv[ devin proprietatea acelei institulii ori autoritSli;
. orice alte interese, stabilite prin hotdrdre a consiliului local, in cazul primarului,
viceprimarului gi consilierilor locali.
Art.102.(1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea qi adoptarea de
hotdrdri dacd au un interes personal in problema supusi dezbaterii.
(z)insitualiile prevdzute la alin.(l), consilierii locali sunt obligali sd anunte,
la inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectivd.
(3) Anuntarea intersului personal qi abtinera de la vot se consemneazd in
mod obligatoriu in proces-verbal al gedin(ei.
Art.l03.Registrul de interese are caracter public, put6nd fi consultat de c6tre
orice persoani, in condiliile prevlzute de Legea nr.54412001 privind liberul acces
la informa(iile de interes public.
&1I4. Declaratia privind interesele personale se depune in termen de 30
zile dela data declardrii consiliului ca legal constituit,in cantl consilierilor locali.
Art.105.(1)Alegii locali au obligatia sd reactualizeze declara[ia privind
interesele personale la inceputul fiecdrui an, dar nu mai tdrziu de 15 iunie, dacd
au intervenit modific6ri semnificative fajd de declaratia anterioari.
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Art.l06.Hotirdrile adoptate cu nerespectarea dispozi{iilor art. 104 din
prezentul regulament, sunt nule de drept, potrivit dispoziliilor art. 46 alin. (2) din
Legea nr. 2151200 1, republicatS.

Art.l07.(1)Nerespectarea declaraliei privind interesele personale in
termenul ardtat mai sus atrage suspendarea de drept a mandatului, pane la
depunerea declaratiei.

(2) Refuzul depunerii declaraliei privind interesele
incetarea de drept a mandatului.
(3) Suspendarea sau incetarea mandatului
consiliului local.

personale atrage

se constatl prin hotdr6re

a

Art.108. Cadourile qi orice beneficii materiale primite, cele legate sau
decurgdnd din funclia delinutd in cadrul autoritdlii publice locale, precum gi intr-o
ocazie publicS sau festivS, nedeclarate sunt supuse confiscdrii.
1!11!@. Fapta aleqilor locali de a face declara(ii privind interesele
personale, care nu corespund adevdrului, constituie infrac{iunea de fals in declaratii
gi se pedepsegte potrivit Codului penal.

CAPITOLUL XI
Protec{ia legal5 a alepilor locali
exercitarea mandatului, alegii locali sunt in serviciul
colectivit6tii, fiind ocrotili de lege.
(2)Libetatea de opinie qi de acliune in exercitarea mandatului alesului local

Art.110. (1)

in

este garantatS.

Art.111. Ategii locali nu pot fi tragi la rdspundere juridic6 pentru opiniile
politice exprimate in exercitarea mandatului.
Re(inerea, arestarea sau trimiterea in judecatd penald ori
W.
contraven{ionald a alegilor locali, precum gi faptele sdv6rgite care au determinat
luarea mdsurilor se aduc la cunogtinld atdt autoritdtii administraliei publice din care
fac parte, cdt qi prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de cdtre organele care
au dispus mdsurile respective.
(l)Pe intreaga durati a mandatului, alegii locali se consideri in
exerciliul autoritefli publice gi se bucurd de protec(ia prevdnttd de legea penal[.
(2) De aceeaqi proteclie juridicd beneficiazd gi membrii familiei sot, so[ie
qi copii in cantl in care agresiunea impotriva acestora urm6regte nemijlocit
exercitarea de presiuni asupra alesului local in legdturi cu exercitarea mandatului

AIIE.
-

siu.

-
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CAPITOLUL XU
Rispunderea aleqilor locali

Art.114. Aleqii locali rdspund, in condiliile legii, administrativ, civil

sau

penal, dup6 caz, pentru faptele sdvdrgite in exercitarea atributiilor ce le revin.
Art.l15.(1) Consilierii rdspund
nume propriu, pentru activitatea
desfEgurati
exercitarea mandatului, precum gi solidar, pentru activitatea
consiliului din care fac parte gi pentru hotdrdrile pe care le-au votat.
(2) in procesul-verbal al gedintei consiliului va consemnat rezultatul
votului, iar,la cererea consilierului, se va menfiona in mod expres votul acestuia.
Art. 116. (1) incilcarea de cdtre consilieri a prevederilor Legiiw.2l5l2}Ol,
republicati, cu modificdrile qi completdrile ulterioare a Legii nr. 39312004, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare qi ale prezentului regulament, atrage
aplicarea urm6toarelor sanctiuni :
avertismentul;
chemarea la ordine;
retragerea cuvdntului;
eliminarea din sala de gedin!6;

in

in

fi

.
.
o
o
.

excluderea temporari

de la lucrdrile consiliului qi ale comisiei

de

specialitate;
retragerea indemnizatiei de qedint6, pentru I -Z qedinte.
(2) Sanc{iunile prevdzute la alin. (l) lit. a)-d) se aplici de cdtre pregedintele
de gedin{6, iar cele din alin.(1) lit. e) gi f) de citre consiliul local, prin hotdr6re.
(3) Pentru aplicarea sanctiunilor previzute la alin. (1) lit. e), cantl se va
transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate gi aspectele
juridice, aceasta prezentdnd un raport intocmit pe baza cercetirilor efectuate,
inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauzd.
prima abatere, preqedintele de gedin{I atrage aten(ia
d11!.![.
consilierului in culpd gi il invitl sd respecte regulamentul.

.

La

&11!. (1)

Consilierii care nesocotesc avertismentul

gi

invitalia
preqedintelui gi continud sd se abatd de la regulament, precum qi cei care incalci in
mod grav, chiar pentru prima datd, dispoziliile regulamentului vor fi chemafi la
ordine.

(2) Chemareala ordine se inscrie in procesul verbal de gedint6.
Art.l19. (1) inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de c6tre
pregedinte sd iqi retragd sau sd explice cuvdntul ori expresiile care au generat
incidentul gi care ar atrage aplicarea sancliunii.
(2) Dacd expresia intrebuintatd a fost retras6, ori dac6 explica{iile date sunt
apreciate de pregedinte ca satisf[cdtoare, sanctiunea nu se mai aplic6.
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(l)in

cazul in care dupl chemarea la ordine un consilier continu[ sd
se abatd de la regulament, pregedintele ii va retrage cuvdntul, iar dacd persistd, il va

Art.120.

elimina din sa15.
(2)Eliminarea din sa16 echivaleazd, cu absenfa nemotivatd de la gedin{6.
Art,l2l. (l)tn cazulunor abateri grave sdvdrgite in mod repetat, sau al unor
abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a
consilierului de la lucrdrile consiliului gi ale comisiilor de specialitate.
(2)Gravitatea abaterii va fi stabilit6 de comisia de specialitate care are in
obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.
Art.lzz.Excluderea temporard de a lucrdrile consiliului qi ale comisiilor de
specialitate nu poate depdgi douS gedinte consecutive.
Art.l23.Excluderea de la lucrdrile consiliului gi ale comisiilor de specialitate
are drept consecintl neacordarea indemnizaliei de gedintd pe perioada respectivS.
Art,l24.ln caz de opunere, interzicerea participdrii la qedinte se executd cu
ajutorul fortei publice puse la dispozitia pregedintelui.
Art.125. (1) Sancliunile prev6zute la art. 117 alin. (1) lit. e) qi 0 se aplici
prin hot6r6re adoptati de consiliu cu votul a cel putin 213 din num6ru1 consilierilor
in func[ie.

(2)Pe perioada aplicSrii sancliunii, consilierii

in

cauzd sunt scoqi din

cvorumul de lucru.
Art.l26. Pentru menlinerea ordinii in gedintele comisiilor de specialitate,
preqedintii acestora au aceleaqi drepturi ca qi pregedintele de gedin16. Aceqtia pot
aplica sanctiunileprevdzutelaart. ll7 alin. (1) lit. a)-d).

CAPITOLUL XIII
Dispozifii finale

W[

Adoptarea sau modificarea prezentului regulament se face cu votul
majoritElii consilierilor prezenti.
{11!.!!0. Prezentul regulament intrl in vigoare in termen de 5 zile de la data
comunicdrii cdtre Institulia Prefectului Jude{ului S61aj.

