
IT.OMANIA
JUDETUL COVASNA

coMUNA MOAC$A
CONSILIUL LOCAL

HorAttAREANR.28/2020
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Func{ionare al Consiliului

Local al comunei Moac$a revizuit conform O.U.G. nr.5712019 privind Codul
administrativ

Consiliul Local al Comunei Moacqa, jude{ul Covasna, in qedin{I ordinari din
data de 30 aprilie 2020;

Avdnd in vedere Referatul de aprobare nr.434103.03.2020 al primarului comunei
Moacqa privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcfionare al Consiliului Local
al comunei Moacqa revizuit conform O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
Av6nd in vedere Raportul de specialitate nr. 435103.03.2020 al Compartimentului

administralia publicd localE din cadrul aparatr.rlui de specialitate al primarului comunei
Moac;a;

Avdnd in vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea

domeniului public qi privat, patrimoniu, economic, buget, finanle, agriculturd qi dezvoltare

regional Ei al Comisiei pentru administra(ie local6, juridicd, ordine publicd, drepturile
omului, legislafia muncii Ei disciplind, amenajarea teritoriului, urbanism, proteclia mediului
gi turism ale Consiliului local al Comunei Moacqa;

Lu6nd in considerare dispoziliile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnicd

legislative pentru elaborarea actelor normative, cu modific[rile qi completdrile ulterioare;
Avdnd in vedere prevederile arl. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenla

decizionald in administra{ia publicd, republicatd;
in temeiul prevederilor arI. 129 alin. (3) lit. a, art.139 alin. (3) lit. i, art. 196 alin. (1)

lit. a, qi art. 632 din O.U.G. w. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile Ei

completdrile ulterioare;

IIOTARA$TE

Art. 1. - Se aprobd Regulamentul de Organizare gi Funclionare al Consiliului local al

comunei Moacqa revizuit conform O.L.r.G. w. 5112019 privind Codul administrativ, conform
anexei la prezenta hotdr0re din care face parte integrant[.

Art. 2. - Primarul comunei Moacqa qi consilierii locali vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei hot[rdri, couform competen!elor.

Moacqa, la 30 aprilie2020

PRE$EDINTIT DE $EDINTA
Ziildc Csaba-Andrris Contrasemneazra

retar general al comunei
Ftiliip-Fucr M. Zelinda
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ROMANIA
JUDETUL COVASNA Anexd la I{.C.t.. ttr.2812020

coMUNA MOAC$A
CONSILTUL LOCAL

REGULAMENT DE ORGANIZARE $I FUNCTIONA.RE A CONSILruLUI LOCAL
MOAC$A, REVIZUIT CONFORM O.tr.G. NR. 5712019

CAPITOLUL I.
DISPOZITII GENERALE

Art. 1. - (l) Administralia publicd locald in comuna Moacqa se organizeazi qi
funclioneazd in temeiul principiilor generale ale administra{iei publice previzute la partea I
titlul III qi al principiilor generale prevdzute in Legea nr. 19911997 pentru ratificarea Carlei
europene a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la l:5 octombrie 1985 qi a principiilor
specifice, astfel:

Principii generale aplicabile administra{iei publice:
l) Principiul legalitalii.
2) Principiul egalitalii.
3) Principiul transparenlei.
4) Principiul propor'[ionalit6ili.
5) Principiul satisfacerii interesului public.
6) Principiul impa4ialit6lii.
7) Principiul continuitdtii.
8) Principiul adaptabilitalii.
Principii specifice:

a) principiul descentralizdrii;
b) principiul autonomiei locale;
c) principiul consultdrii cet6{enilor in solulionarea problemelor de interes local deosebit;
d) principiul eligibilitalii autoritdlilor administraliei publice locale;
e) principiul cooperdrii;
0 principiul responsabilitAtii;
g) principiul constr6ngerii bugetare.

(2) Aplicarea principiilor prevdzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului
de stat na(ional, suveran gi independent, unitar gi indivizibil al Rom0niei.

Art.2. - (1) Autonomia local[, se exercit[ de autorilf,{ile administra}iei publice locale.
(2) Dispoziliile alin. (1) nu aduc atingere posibilitalii de a recurge la consultarea
locuitorilor prin referendum sau prin orice altf, formd de participare directd a cetaJenilor la
treburile publice, in condiliile legii.
(3) Autonomia locald este numai administrativ[ qi linanciard, fiind exercitatd pe baza
qi in limitele prevdzute de lege.
(4) Autonomia localf, privegte organtzatea. funclionarea, competen{a gi atribu}iile
autoritdlilor administraliei publice locale, precum qi gestionarea resurselor care, potrivit legii,
apa(in comunei MoacEa.



(5) Autonomia locald garanteazd autoritElilor administrafiei publice locale clreptul ca. in
limitele legii, sf, aibd iniliative in toate domeniile, cu exceplia celor date in mod expres in
competenta altor autoritali publice.

Art.3. - (1) Raporturile dintre autoritdlile administra{iei publice din comuna Moacqa
qi autoritdlile administra{iei publice de la nivelul judetului Covasna sebazeazd pe principiile
autonomiei locale, legalitilii, cooperdrii, solidaritdliii, egalitalii de tratament gi
responsabilitdlii.
(2) in relaliile dintre consiliul local qi primar, consiliul judefean gi preqedintele
consiliului judelean, precum qi intre autoritalile administraliei publice din comune, orage,
municipii qi autoritdlile administraliei publice de la nivel judelean nu existf, raporluri de
subordonare; in relaliile dintre acestea existd raporturi de colaborare.

Art. 4, - (1) in cadrul politicii ..oro*i.. nafionale, unitAlile administrativ-teritoriale
au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritdlile administraliei publice locale le
stabilesc, le administreazd, qi le ttrlizeazd pentru exercitareil competen{ei qi a atribu}iilor ce le
revin, in condiliile legii.
(2) Resursele financiare de care dispun autoritatile administraliei publice locale
trebuie si fie corelate cu competenla gi atribuliile prevdzute de lege.
(3) in scopul asiguraiii autonomiei iocale, Consiliul Local al cornunei MoacEa in
calitate de autoritate deliberativd are dreptul sd instituie gi sf, perceapa impozite gi taxe
locale, sd aprobe bugetul local al comunei, in condiliile legii.
(4) stabilirea, constatarea, impunerea, inspec{ia fiscald, incasarea, urmdrirea
executarea silit6, precum qi procedurile de administrare a crean(elor bugetare locale
realtzeazd in condiliile legii.
(5) Autoritatile administraliei publice locale administreazd sau, dupd caz, dispun de
resursele financiare, precum gi de bunurile proprietate publicd sau privatd ale comunei, in
conformitate cu principiul autonomiei locale.

Art. 5. - Rugetul local al U.A.T. Comuna Moacga se elaboreazd., se aprobd" se
executd qi se raporteazd,in condiliile legii care reglementeaz.d,frnantele publice locale.

Art.6. - (l) Teritoriul Rom6niei este organizal, sub aspect administrativ, itr unitdli
administrativ-teritoriale care sunt comunele, oraqele qi judelele.
(2) Comunele qi oraqele sunt unitdli administrativ-teritoriale de baz[.
(3) Orice modificare a limitelor teritoriale ale unitdlilor administrativ-teritoriale care
privegte ittfiinlarea, reinfiin{area sau reorganizarea acestora se poate efectua numai prin lege
gi dupl consultarea obligatorie a cetdfenilor din unit5lile administrativ- teritoriale respective
prin referendum local, in condiliile legii.

Art.7. - (1) Comuna este unitatea administrativ-teritoriald de bazd, care cuprinde
populafia rurald unitd prin comunitate de interese gi tradilii, alcituitd din unul sau mai mulre
sate, in funcfie de condiliile economice, social-culturale, geografice Ei demografice. Prin
organizarea comunei se asigurd dezvoltarea economicd, sr:cial-culturald gi gospoddreasci a
localit6lilor rurale.
(2) Comunele pot avea in componenla lor mai multe localitiili rurale denumite sate, care nu au
personalitate j uridic6.
(3) Satul ?n care iqi au sediul autoritdtile administrafiei publice comunale este sat-re$edin{a de
comund.

Art.8. - in scopul .organrzdrir qi funcfionf,rii Consiliului local al Comunei Moacsa
se adopt[ de acesta, ca autoritate deliberativ5, Regulamentul de organizare qi funcJionare a
Consiliului local al Comunei Moacsa.

CAPITOLUL II
CONSTITUIREA $I ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL $I A COMISIILOR

DE SPECIALITATE PE DOMENIT DE ACTIVITATE

9i
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Sec{iunea I
CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 9. - (1) Aleqii locali sunt primarul, viceprimarul, consilierii locali, Acegtia
indeplinesc o funclie de autoritate publicd.
(2) Consiliul local gi primarul se aleg prin vot universal, egal. direct, secret qi liber
exprimat, in condiliile prevdzute de legea pentru alegerea autoritAtilor administra{iei publice
locale.
(3) Consiliul local qi primarul funclioneazd ca autoritatri ale administraliei publice
locale gi rezolvd treburile publice din comund, in condiliile legii.

Art. 10. - Consiliul Local se compune din consilieni locali aleqi in condiliile stabilite
de legea pentru alegerea autoritatilor administraliei publice locale.

Art. 11. - Numdrul membrilor fiecdrui consiliu local se stabilegte prin ordin al
prefectului, in funclie de numdrul locuitorilor comunei, ai oraqului sau ai municipiului,
conform popula{iei rapoftate, in func}ie de domiciliu, de [nstitutul Nafional de Statisticd la
data de 1 ianuarie a anului in care se organizeazd alegerile.

Art. 12, - Consiliul Local al comunei MoacEa este format, potrivit legii din 9
consilieri locali alegi prin universal, egal, direct, secret gi liber exprimat, in condiliile stabilite
de lege.

Art. 13. - (1) DupA alegerile locale din anul 2020, Consiliul local se constituie in cel
mult 60 de zile de la data desftqurdrii alegerilor autoritdlilor administraliei publice locale.
Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarali aleqi sunt
validate in condiliile prevdzute la art. I I din prezentul regulament.
(2) Plina la data desfbqurdrii alegerilor pentru autoritdlile publice locale care se vor
organtza in anul 2020, constituirea consiliului local se face in termen de 20 de zile de la data
desfdgur[rii alegerilor, dupd indeplinirea prevederilor arl. 38 alin. (l) qi 1t'; Ain Legea nr.
33412006 privind finanlarea parlidelor politice qi a camparfilor electorale, cu modificarile qi

completdrile ulterioare. Convocarea consilierilor declarali alegi pentru gedinla de constituire
se face de cdtre prefect. La gedinla de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul
s6u, precum qi primarul, chiar dacd procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost
frnalizatd.
(3) Dupd validarea mandatelor de consilier local este organizatd o qedinli privind
ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurdmdntul.

Art.14. - Validarea mandatelor de consilier local
(1) Mandatele consilierilor locali declara{i alegi sunt validate in cel mult 25 de zile de la data
desllgur[rii alegerilor pentru autoritAtile administra{iei publice locale de judecatoria in a cdrei
razd. teritorial5 se afld circumscrip(ia electorald pentru care au avut loc alegeri, in procedur[
necontencioasd, prin incheiere pronunlatd in camera de consiliu,lard a fi aplicabil[ procedura
de regularizare a cererii.
(2) Mandatul unui consilier local este validat dacd, la data pronun|drii incheierii,
consilierul local declarat ales indeplineEte cumulativ urmltoarele condilii:

a) are domiciliul pe teritoriul unitalii administrativ-teritoriale in care a fost ales,
dovedit prin actul de identitate in copie;

b) nu qi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedil prin cazieruljudiciar;
c) nu qi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista cdruia a fost ales.

urrnare a demisiei sau urrnare a excluderii prin hotdrdrea definitivd a forului competent al
parlidului politic ori prin hotdrAre definitiv[ a unei instanlei judecdtoreqti, fapt dovedit prin
confirmdrile prevdzute la art. 121 alin. (1) din Codul administrative, sau prin hot[rAre
definitivd a instanlei judecdtoreqti, dupd caz;

d) mandatarul financiar coordonator a depus raporlul detaliat al veniturilor gi

cheltuielilor electorale in conformitate cu prevederile legii privind finanlarea activitAtii



partidelor politice gi a campaniilor electorale, fapt dovcdit prin depunerea raportului, in
condiliile legii;

e) nu a renuntat la mandat;

D nu a fost ales prin fraudd electorald constatatd in condiliile legii privind alegerea
autoritAtilor administraliei publice locale, dovedita prin documentele privind rezultatele
alegerilor inaintate de cdtre biroul electoral de circumscr.lplie judecdtoriei in a cdrei razd
teritoriald se afl6 circumscriplia electorald pentru care au fost desldgurate alegeri.
(3) Consilierii locali declarafi aleqi au obligalia traLnsmiterii cdtre secretarul general
al comunei a documentelor doveditoare pentru indeplinirear condiliilor prev[zute la alin. (2)
lit. a)-e) in cel mult 15 zile de ladata desldqurdrii alegerilor, pentru care li se elibereazd o
confirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de decddere, caz in care secretarul
general al comunei transmite judecdtoriei TArgu Secuiesc documentele care i-au fost puse la

dispozilie indunl.rul acestui termen, precum qi o adresrd prin care propune validarea
consilierilor care au depus documentele prevlzute la alin. (2) sau, dup[ caz, invalidarea
consilierilor care nu au depus aceste documente.
(4) Secretarul general are obligafia de a transmite judecdtoriei documentele doveditoare
pentru indeplinirea condiliilor prevdzute la art. 114 alirr. (2) din Codul Administrativ in
termen de 2 zile de la implinirea termenului prevdzut la alin. (3) aft.114 din Codul
Administrativ, in vederea validdrii mandatelor consilierilor locali declarali alegi.
(5) Incheierea judecdtoriei privind validarea sau, dupd caz, invalidarea mandatelor
consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale ,cdror mandate au fost validate qi se

comunicd de indatd prefectului qi secretarului general al comunei. in prima zi lucritoare
ulterioarl comunicdrii incheierii, secretarul general informeazd consilierii locali declarali alegi
cu privire la validarea mandatelor 1or, supleanlii acestora cu privire la invalidarea mandatelor
consilierilor locali declarali aleqi qi partidele politice sau organizafiile cetdlenilor apa4inAnd
minoritAlilor nalionale. Incheierea judecdtoriei prin care sunt invalidate mandatele este
comunicati qi respectivilor consilieri locali declarafi aleqi.
(6) In termen de 3 zile de la comunicare, cei interesali pot lormula apel impotriva incheierii
judecdtoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se solulioneazd de tribunalul in
a clrui circumscriplie se afld judecdtoria care a pronun{at incheierea in termen de 5 zile de

la depunerea apelului, in procedurd necontencioasd" f6.rd. a fi aplicabilS procedura de

regularizare a cererii" hotdrdrea fiind definitivd. Hotdrdr,:a se comunicd dc indat[ de la
pronunlare prefectului, secretarului general al comunei gi consilierului local declarat ales.
(7) Pronun{area incheierii judecatoriei, respectiv pronunlarea hotdr6rii tribunalului se poate
amdna, o singuri datd, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea incheierii,
respectiv a hotirlirii este de cel mult 48 de ore de la pronunfare.

Art. 15. - Renunsarea la mandat tnainte de valida're
(1) Consilierul local declarat ales poate renunla la mandat in cel mult l0 zile de la data

desftqurdrii alegerilor, situalie in care comunicd, in acelaqi termen, sub semndturd, decizia
sa secretarului general al unitalii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(2) Secretarul general al comunei transmite judec[toriei in a cdrei razd teritoriald se

afl[ circumscripfia electorald pentru care au avut loc eLlegeri qi prefectului declara{iile
semnate de consilierii locali declarali aleqi, prevdzu\ila alin. (l), in termenul prevdzut la afi.
14 alin. (4) din prezentul regulament.

Art. 16. - $edinlele privind ceremonia de constitu,ire tt consiliului locul
(1) Prefectul convoacd consilierii locali pentru gedinla privind ceremonia de constituire a
consiliului local in cel mult 5 zile de la comunicarea inctreierii judecdtoriei prevdzute la art.
114 alin. (2) ori a comunicdrii hotdririi tribunalului in condiliile arl. 114 alin. (6) qi (7), dupA
caz." in situalia in care numdrul mandatelor de consilier local. r,alidate, este mai mare decdt
primul numdr natural strict mai mare decdt jumdtate din numdrul membrilor consiliului local
stabilit potrivit art. 112 din Codul administrativ.

Prefectul ii comunicd secretarului general al comunei data gi ora stabilitd pentru(2)
qedinla privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care parliciph prefectul,
subprefectul sau un reprezentant al instituliei prefectului desemnat prin ordin de cdtre pref-ect.



in situalii motivate, cu respectarea dispoziliilor alin. (1) prr:fectul poate comunica o alt[ data
qi o alt[ ord.
(3) Secretarul general al comunei comunicd consilierilor locali ale cdror mandate au

fost validate data gi ora gedinlei privind ceremonia de constituire convocat[ de prefect, care
are loc la sediul consiliului local.
(4) $edinla pentru ceremonia de constituire este condusd de cel mai in vdrsti
consilier local al cdrui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali
ale cdror mandate au fost validate.
(s) Consilierii locali ale cdror mandate au fost validate depun jurdmdntul prevf,zut
la art. 17 din prezentul Regulament in cadrul qedinlei privind ceremonia de constituire a
consiliului local.

in cazul in care numdrul consilierilor locali care au depus jurdm6ntul in condiliile(6)

(10)

alin. (5) este mai mic decdt primul numdr natural strict mai mare decdt jumitate din numdrul
membrilor consiliului local stabilit potrivit art. l1 din prezentul Regulament, prel'ectul
convoacd consilierii locali pentru o a doua gedin{d privind ceremonia de constituire in termen
de 20 de zile de la data primei qedinfe.

\t) In cadrul celei de a doua gedinle pot depune jurdm6ntul consilierii locali valida{i
care all absentat de la prima qedin(d qi supleanlii ale cdror mandate au tbst validate in
condiliile aft. 19 9i consilierii locali validali in condiliile afi. l4 alin. (6) qi (7) 9i care nlr au

fost convocati la prima qedinfd de constituire a consiliului local.
(8) Prin exceplie de la dispoziliile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut
depune jurdmAntul, ca urmare a absenlei pentru motive temeinice, poate depune jurf,mdntul in
cadrul primei qedinfe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau
imobilizarea la pat, doveditd prin certificat medical, ori situalii precum deplasarea in
str[indtate in interes de serviciu, evenimente de fo(d major6, cum ar fi inundalii sau alte
catastrofe care au impiedicat deplasarea, deces in familie ori alte situafii similare.
(e) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat care nu depune jurdnidntul nici
cea de a doua qedin!6 privind ceremonia de constituire ori in condiliile prev[zute la alin.
sau care refizd, s5 depuna jurdmdntul este considerat demisionat de drept.

Locr.rrile consilierilor locali declarali aleqi ale cf,ror mandate nu au fost validate

in
(8)

sau care sunt considerali demisiona{i de drept qi care nu pot fl completate cu supleanli se

declard vacante prin ordin al prefectului in termen de 5 zile de la prima qedin{d ordinarf, a
consiliului local.

Art. 17. - Jurdmdntul
(l) Consilierii locali alegi al cdror mandat a fost validat depun urmdtorul jurdmint in limba
romdn6: "Jur sd respect Constitulia qi legile larii gi sd fac, cu bund - credin!5, tot ceea ce stf, in
puterile gi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Moacqa, judelul Covasna. AEa sa

imi ajute Dumnezeu!" Formula religioasl de incheiere va respecta libertatea convingerilor
religioase, jurdmAntul putdnd fi depus qi fbrd formula religioas[. Jur[mdntul se imprimi pe un
formular special qi se semneazd,in doud exemplare, de fiecare ales local.
(2) Un exemplar al jurdmAntului se pdstreazd la dosarul de constituire, iar al doilea se

inmdneazd consilierului local ales. Dosarul de constituire se pdstreazi de cdtre secretarul
general al U.A.T. Comuna Moac;a.

Art. 18. - Declararea consiliului local ca legal con,stituit
(l) Consiliul local este legal constituit dacd numdrul consilierilor locali care au depus
jurdm6ntul este mai mare decdt primul numir natural slrict mai mare decdt jumdtate din
numdrul membrilor consiliului local, stabilit potrivit ar1. 1 1.

(2) Data constituirii consiliului local este consideratd data desfEqur[rii primei gedin{e

privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, dupd caz.
(3) In termen de 3 zile de la data constituirii conriiliului local, in condiliile alin. (2)
prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituire a

consiliului local, care se comunici secretarului general al comunei qi se aduce la cunoptin{[



public6.
(4) In situalia in care consiliul local nu este legal constituit in condiliile alin. (1), in
termen de 3 zile de la implinirea termenului prevdzutlaart. 16 alin. (6) prefectul emite un
ordin privind constatarea neindeplinirii condiliilor legale de constituire a consiliului local, in
care se menlioneazd motivele neconstituirii acestuia.
(s) Ordinul prefectului prevdzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacd este
cazul, qi situaliile in care este necesard validarea mandatelor supleanlilor. Ordinul prefectului
care cuprinde situaliile in care este necesard validarea mandatelor supleantilor se comunicd
judecdtoriei T6rgu Secuiesc pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice qi organizaliilor
cet[]enilor aparfindnd minoritdlilor naJionale care au propus candidati qi secretarului general

al comunei.
Art. 19. - Validarea mandatelor supleontrilor fn cadrul procedurii de constituire a

consiliului locql.
(1) Mandatele supleanlilor sunt validate de judeczitoria in a cdrei razd. teriroriala se

afl6 circumscrip[ia electoralS pentru care au avut loc a1e61eri, in procedurd necontencioasd.
prin incheiere pronunlat[ in camera de consiliu, fdrd a fi aplicabild procedura de regulartzate a

cererii. Validarea mandatelor suplean{ilor se realizeazd,'in condi}iile art. 14 alin. (2), cu

respectarea prevederilor legii privind alegerea autoritdlilor administratiei publice locale in
situafia in care consilierul local declarat ales se aflA in una dintre urmdtoarele situa]ii:

a) nu este validat ca unnare a neindeplinirii condiliilor prevf,zute la art. 14 alin. (2);
b) este considerat demisionat: de drept, potrivit art. 76 alin. (9).

(2) In cazul prevdzut la alin. (1) lil. a), mandatele suplean{ilor sunt validate in termen
de 10 zile de la data rdmdnerii definitive a incheierii de invalidare a mandatului consilierului
local declarat ales.
(3) in cazul prevdzut la alin. (l) lit. b), mandatele sruplean{ilor sunt validate in termen
de l0 zile de la comunicarea ordinului prefectului prev[zut la art. I 8 alin. (5).

Supleanlii au obligalia transmiterii cdtre secretarul general al comunei a

documentelor doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevdzute la afi.. 14 alin. (3) cu cel
pulin 7 zile inainte de implinirea termenului prevdzut la alin. (2) sau dupd caz, pentru care li
se elibereazd o confirnare de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor cf,tle
secretarul general al comunei este termen de decddere, caz 'in care secretarul general transmite
judecatoriei documentele care i-au fost puse la dispozilie induntrul acestui termen, precum qi

o adresi de informare prin care propune validarea supleanlilor care au depus documentele
prevdzute la arl. 74 alin. (2) sau, dupd caz, invalidarea supleanlilor care nu au depus aceste

documente.
(5) Secretarul general al comunei transmite judec[toriei documentele doveditoare
pentru indeplinirea condiliilor prevdzute laart. 14 alin. (2) lit. a-d) cu cel pufin 7 zlle inainte
de implinirea termenului prevdzut la alin. (2) sau (3), dupd caz.

Supleantul al cdrui mandat a fost validat in condiliile prezentului articol depune

(4)

(6)

(7)

jurdmAntul in a doua qedinld privind ceremonia de constituire a consiliului local prevdzutd la
art. 16 sau in prima qedinld a consiliului local, dupd" caz.

Prevederile alin. (6) se ap1ic6 in mod corespunzdtor supleantului declarat ales al
cdrui mandat a fost invalidat de judecdtoria competentd, in primd instanfd, dar care a lbst
validat prin hotdrdrea tribunalului.
(8) Supleantul al cdrui mandat a fost validat, care nu depune jurdmdntul in condiliile
alin. (6) sau, dupd caz, alin. (7) ori care refuzd sd depun[ jurdmdntul, este considerat
demisionat de drept.
(9) Prevederile art. 18 alin. (3) se aplicd in mod corespunzdtor.

Art. 20. - Organizarea alegerilor parSiale
(1) in situalia in care consiliul local nu a fost constituit in condiliile ar1. 18, sunt organizate
alegeri parfiale de completare in condiliile legii privind erlegerea autoritAtrilor administraliei
publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. l6 alin. (10).



(2)

(4)

Alegerile prevdzute la alin. (1) se organizeazd in termen de 90 de zile de la
emiterea ordinului prefectului prev[zut la art. 18 alin. (4), in condiliile legii privind alegerea
autoritAtrilor administra{iei publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se f-ace

de cdtre Guvern, la propunerea autoritd{ilor cu atribu}ii in organizarea alegerilor locale pe
baza solicitdrii prefectului.

Art. 21. - Confirmarea calitdsii de membru al partidului politic sau organiza{iei
cetd{enilor aparlindnd minoritd{ilor na{ionale a candidalilor declarali aleqi Si u supleanlilor
(1) Confirmarea calitalii de membru al partidului politic sau organizaliei cetalenilor
apa(inind minoritdlilor na{ionale a candida}ilor declarali aleqi 9i a suplean}ilor partidele
politice sau organizaliile cetSlenilor aparfinAnd minoritSlilor na{ionale confirmd, sub

semn[tura persoanelor din cadrul conducerilor acestora, c'alitatea de membru a consilierilor
declara{i alegi gi a supleantilor, in urmdtoarele condilii:

a) in termen de 3 zile de la incheierea, de cdtre biroul electoral de circumscriplie, in
condiliile legii privind alegerea autoritSlilor administraliei publice locale, a procesului- verbal
privind constatarea rezultatului alegerilor qi atribuirea mandatelor;

b) in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii prer,f,zute la aft. 14 alin. (5);
c) in termen de 3 zlle de la primirea ordinului prefectului prevdzutla art. l8 alin. (5);
d) in termen de 3 zile de la solicitarea secretarului general al comunei, in situalia vacanlei

mandatelor de consilieri alegi pe liste de candidali constatatd prin hotdrdre a consiliului local
sau prin ordin al prel'ectului.
(2) Confirmririle de la alin. (1) sunt transmise, in termenele prevdzute. secretarului
general al comunei Moacqa.
(3) Secretarul general al comunei transmite de indatd confirmdrile primite judec[toriei in
a cdrei razd teritorial[ se afl6 circumscrip]ia electorald pentru care au avut loc alegeri in
vederea validdrii mandatelor consilierilor locali declarali aleqi, in condiliile ar1. 74. sau a
validf,rii mandatelor supleanlilor, in condi{iile art. 19 sau afi. 22 din prezentul regulament.

Art.22. - Validarea mondatelor supleanlilor pe durata mandalului consiliului locol
(l) in caz de vacanld a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local.
mandatele supleanlilor sunt validate in termen de 10 zile de la data incetf,rii mandatului
consilierului local, in condiliile art.57 din prezentul Regulament, de cdtre judecdtoria Tirgu
Secuiesc pentru care au avut loc alegeri in procedurd necontencioasd, prin incheiere
pronunlatd in camera de consiliu, fdrd, a fi aplicabil[ procedura de regularizare a cererii.
Validarea mandatelor supleanlilor se realizeazd cu respectarea prevederilor art. l4 alin. (2) Ei

art.27 alin. (1) lit. d), alin. (2) qi alin. (3) din prezentul Regulament. Suplean{ii au obliga{ia
transmiterii citre secretarul general al comunei a documentelor doveditoare prevdzute la art.
14 alin. (2) lit. a)-d) cu cel pulin 5 zile inainte de implinirea termenului de 10 zile. Dispoziliile
art. l4 alin. (a)-(7) se aplica in mod corespunzbtor.
(2) Consilierul local al cdrui mandat a fbst validtrt pe durata mandatului consilir"rlui
local depune jurdmAntul in fa(a consiliului local, in tennen de 15 zile de la data la care

secretarul general al comunei l-a informat cu privire la validarea mandatului s[u.
(3) Consilierul local declarat ales al c6rui mandat a fbst invalidat de judecatorra

competentd, in primd instan!6, dar care a fost validat prin hotdrdrea tribunalului depune
jurdmdntul in fa(a consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicatd
hotdrdrea tribunalului.

Consiliul local se convoacd in conditriile art. 34 alin. (1) pentru respectarea
termenului prevdzut la alin. (2) sau (3), dupd caz.
(s) Consilierul local al c[rui mandat a fost validat in condiliile alin. (2) sau (3) care nu
depune jurim6ntul in termenul de 15 zile ori care refuzd sir depund jurdmdntul este considerat
demisionat de drept, cu exceplia cazului in care se afla in una dintre situaliile prevdzute la ar1.

16 alin. (8). 
^(6) In cazul in care consilierul local al cdrui mandat a fost validat in condiliile alin.

(2) sau (3) se afld, pe perioada celor 1 5 zlle prevdzute de aceste alineate, intr-una dintre



situa[iile prevdzute la art. 16 alin. (8), termenul pentru deptrnerea jurdmdntului se prelungeqte
pAnd la incetarea acestei situalii.

Sec{iunea 2

ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

Art,23, - PreSedintele de Sedintrd
(l) DupA declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sdi, in aceeaqi
qedintS, un preqedinte de qedinfa, pe o perioadd de cel mult 3 luni, care conduce qedinlele

consiliului qi semneazd hot5r6rile adoptate de acesta. Preqedintele de qedin!6 se alege prin vot
deschis cu majoritate simpld, prevdzutd,la art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare.
(2) Consilierul local ales in condiliile alin. (1) poate fi schimbat din func{ie. la
inifiativa a cel pulin unei treimi din numdrul consilierilor locali in funclie, prin hotarire
adoptat[ cu majoritate absolutd.
(3) In cazul in care preqedintele de gedinl[ lipseqte, la propunerea consilieri]or locali,
din r6ndul acestora este ales un alt preqedinte de qedin1d, prin hotdrdre adoptatd cu majoritate
simpl6, care conduce qedinla respectivd. Acesta exercitd pentru aceastd gedinla atribuliile
prevdzute la alin. (4) din prezentul regulament pentru preqe<lintele de qedinld.
(4) Preqedintele de qedinld exercitd urmdtoarele atribu(ii principale:

a) conduce qedin{ele consiliului local;
b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrdri gi anunfd rezultatul votirii, cu

precizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivd qi a ablinerilor numdrate qi evidenliate de

secretarul general al comunei in procesul-verbal al qedinlei;
c) semneazd procesul-verbal al gedinlei;
d) asigurd menfinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare qi funclionare a

consiliului local;
e) supune votului consilierilor locali orice problemi care intr6 in competen{a de

solulionare a consiliului local;
f) aplicd, dacd este cazul, sanc(iunile prevdzute laart.86 alin. (1) sau propune consiliului

aplicarea unor asemenea sancJiuni, dupi caz;
g) indeplineqte alte atribulii prevdzute de lege, de regulamentul de organizare gi

funclionare a consiliului local sau alte insdrcindri date de cdtre consiliul local Moacqa.
Art.24. - Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului lctcal

(l) DupA constituire, Consiliul Local Moacga igi organizeazd comisiile de specialitate, in
aceeaEi'qedin{a, pe principalele domenii de activitate, in tennenul stabilit prin regulamentul de
ors.anizare si functionare a consiliului local.
(2i Pot h menibri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3) Operaliunile desfEqurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de

specialitate, domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, num[rul qi

denumirea acestora, numdrul membrilor fiecdrei comisii qi modul de stabilire a locurilor ce

revin fiecirui grup de consilieri sau consilieri independenli, precum gi componen{a nominald a

acestora se stabilesc prin hotirAre a consiliului local, cu reslrectarea configuraliei politice de la
ultimele alegeri locale. Numdrul membrilor unei comisii este intotdeauna impar.

Numdrul locurilor ce revine hecdrui grup de consilieri sau consilierilor(4)
independenti in fiecare comisie de specialitate se stabileqte de citre consiliul local, cu
respectarea configura{iei politice de la ultimele alegeri locale.
(s) Nominalizarea membrilor fiecdrei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar
a consilierilor independenli de cdtre consiliul local, av6ndu-se in vedere, de reguld, opliunea
acestora, pregitirea lor profesionald qi domeniul in care iqi deslEqoard activitatea. In funclie de

numdrul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel pufin o comisie qi din cel

mult 3 comisii, dintre care una este comisia debazd,.
Art.25. - Atribuliile comisiilor de specialitate



(1) Comisiile de specialitate au urmf,toarele atribufii principale:
a) analizeazd, proiectele de hotirdri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b) intocmesc ar,'ize asupra proiectelor de hotdrdri qi asupra problemelor anahzate, pe care le
pr ezintd consiliului local ;

c) indeplinesc orice alte atribulii stabilite prin regulamentul de organizare gi funclionare a
consiliului local sau insdrcin[ri date prin hotdrdri ale consiliului local, dacd acestea au
legdturd cu activitatea lor.
(2) Comisiile de specialitate adoptd avize cu majoritate simpl6.

Art.26.- PreSedintele Si secretarul comisiei de specialitate
(1) Comisiile de specialitate iqi aleg, prin votul deschis al majoritdlii absolute a consilierilor
locali ce o compun, cdte un preqedinte qi cdte un secretar.
(2) Pregedintele comisiei de specialitate are urmdtoarele atribufii principale:

a) asigurd reprezentarea comisiei in raporturile acestr:ia cu consiliul local, aparatul de
specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale gi cu celelalte
comisii;

b) convoacd qedinfele comisiei conform procedurii prevdzute in regulamentul de
organizare qi funclionare a consiliului local qi informeazd secretarul general al unitalii
administrativ-teritoriale cu privire la data gi locul gedinfei;

c) conduce gedinlele comisiei;
d) susline in qedinlele consiliului local avizele formulate de comisie;
e) anunld rezultatul vot[rii, pebaza datelor comunicate de secretar;
f) indeplineqte orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiei, prevdzute de lege, de

regulamentul de <lrganizare gi funclionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;
g) comunicd secretarului general al unitalii administrativ-teritoriale in termen rezonabil,

pAnd la finalul fiecdrei luni calendaristice, prezenta qi procesele-verbale ale fiecdrei qedinle ale
comisiei de specialitate.
(3) Preqedintele comisiei de specialitate poate propune ca [a lucrdrile comisiei sd participe qi

alte persoane din afara acesteia, daci apreciazd,cd, este necesar qi poate participa la lucrarile
celorlalte comisii care examineazd probleme ce prezintd importan(d pentru comisia pe care o
conduce.
(4) Secretarul comisiei indeplineqte urmf,toarele atribulii principale:

a) efectueazd apelul nominal qi line evidenla participarii la qedinfe a membrilor comisiei;
b) numdrd voturile gi il informeazd pe preqedinte asupra cvorumului necesar pentru

emiterea hecdrui aviz qi asupra rezultatului votdrii;
c) asigur[ redactarea avrzelor, a proceselor-verbale gi a altor documente prev[zute de

lege;
d) indeplineqte orice alte sarcini prevdzute de regulamentul de organizare gi funclionare a

consiliului local sau insdrcindri stabilite de comisie sau de cdtre preEedintele acesteia.
Art.27, - Comisiile speciale ;i comisiile mixte.

(1) Consiliul local al comunei Moacqa poate organiza comisii speciale de analizd, qi verificare
formate din consilieri locali, pe perioadd determinatd,la propunerea unei treimi din numdrul
consilierilor locali in funclie sau a primarului. Componenla, obiectivele gi perioada de
desfrgurare a activitdlilor acestora se stabilesc prin hotirdre a consiliului local. Membrii
comisiei ac\toneazd, in limitele stabilite prin hotdrdre.
(2) Comisia de analizd, gi verificare prezintd, consiliului local ori primarului, dupd caz,
la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor Ei verificdrilor efectuate.
Raportul cuprinde, dacd este cazul, propuneri concrete de imbundtdlire a activit[tii in
domeniul supus anahzei sau verificdrii.
(3) Consiliile locale pot organiza, din proprie inifiativi sau din iniliativa primarului,
dupd caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funclionari publici qi al{i specialiqti, pe
perioadd determinatd. Componen{a comisiilor mixte, obiectivele qi perioada de desl7gurare a

activitdtrii acestora se stabilesc prin hotdrAri ale consiliilor locale. $edinlele comisiilor mixte



sunt publice.

CAPITOLUL III
MANDATUL $I ATRIBUTIILE CONSILIULUI LOCAL

Sec(iunea 1

MANDATUL

Art. 28. - (l) Consiliul Local se alege pentru un rnandat de 4 ani in condiliile legii
privind alegerea autoritdtilor administraJiei publice locale.
(2) Mandatul consiliului local se exercitd de la data la care consiliul local este legal
constituit pdnf, la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.
(3) Mandatul consiliului local Moacqa poate fi prelungit, prin lege organicd, in caz de
rdzboi sau catastrofE ori alte situalii expres prevdzute de lerge atunci cdnd, din cauza acestor
situatii, nu pot fr organizate alegeri in condiliile alin. (l).

Sec{iunea 2
ATRIBUTIILE CONSILIULUI LOCAL

Art.29. - (1) Consiliul local are iniliativi Ei hot[raEte, in condiliile legii, in toate
problemele de interes local, cu exceplia celor care sunt date prin lege in competen{a altor
autoritdli ale administra{iei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercitf, urmdtoarele categorii de atribuJii:

a) atribufii pr:ivind unitatea administrativ-teritoriali, organizarea proprie, precum qi
organizarea qi funclionarca aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de
interes local qi ale societi(ilor gi regiilor autonome de interes local;

b) atributii privind dezvoltarea economico-sociald qi de mediu al comunei Moacga;
c) atribulii privind administrarea domeniului public qi privat al comunei Moacsa;
d) atribufii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e) atribu(ii privind cooperarea interinstitulionald pe plan intern gi extern.

(3) In exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. a), consiliul local Moac;a:
a) aprobl statutul comune: MoacEa precum qi regulamentul de organizare qi funclionare a

consiliului local Nloacqa;
b) alege viceprimarul din rdndul consilierilor locali, la propunerea primarului;
c) aprob5, in condiliile legii, la propunerea primarului, infiinlarea, organizarea Ei statul de

funcfii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor publice de interes local,
reorganizarea qi statul de funclii ale regiilor autonome de interes local, precum qi infiinlarea,
reorganizarea sau desfiinlarea de societ[]i de interes local gi statul de funclii-al acestora;

d) exercitd, in numele U.A.T. Comuna Moac;a, toate drepturile qi obliga{iile
corespunzdtoare participaliilor delinute la societdli sau regii autonome, in condiliile legii;

e) hot[raqte infiinlarea sau reorganizarea de institulii, servicii publice, societd]i qi regii
autonome, in condiliile legii.
(4) In exercitarea atribufiilor prevdzute la alin. (2) lit. b), consiliul local Moacga:

a) aprob6, la propunerea primarului, bugetul U.A.T. Comuna Moacqa, virdrile de credite,
modul de utilizare arezervei bugetare qi contul de incheiere a exerciliului bugetar;

b) aprobS, la propunerea primarului, contractarea gi/sau garantarea imprumuturilor,
precum gi contractarea de datorie public[ locald prin emisiuni de titluri de valoare, in numele
U.A.T. Comuna MoacEa, in condiliile legii;

c) stabileqte gi aprobd impozitele gi taxele locale, ?n condiliile legii;
d) aproba, la propunerea primarului, documentaliile tehnico-economice pentru lucrarile de

investilii de interes local, in condiliile legii;
e) aprob[ strategiile privind dezvoltarea economicd, sociald qi de mediu a U.A.T. Comuna

Moac;a;
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f) asigurd un mediu favorabil infiinldrii qi/sau dezvoltdrii afacerilor, inclusiv prin
valorificarea patrimoniului existent, precum qi prin rca)llizarea de noi investilii care s[
contribuie la indeplinirea programelor de dezvoltare economicd regionald qi locald;

g) asigur[ realizarea lucrdrilor qi ia rnf,surile necesare implementdrii qi conformlrii cu
prevederile angajamentelor asumate de Romdnia in calitate de stat membru al Uniunii
Europene in domeniul protecliei mediului qi gospoddririi apelor pentru serviciile furnizate
cetdfenilor.
(5) Dacd bugetul unitatii administrativ-teritoriale, prevdzut la alin. (4) lit. a), nu poate
fi adoptat dupd doud qedinJe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile.
activitatea se desftgoard, pe baza bugetului anului precedent pdn[ la adoptarea noului buget,
dar nu mai t6rziu de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial
al Romdniei, Partea L
(6) ln exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. c), consiliul local Moacqa:

a) hotiriqte darea in administrare, concesionarea, inchirierea sau darea in folosin{[
gratuitd a bunurilor proprietate publicd a comunei Moacqa, precum qi a serviciilor publice de
interes local, in condifiile legii;

b) hotdraqte vdnzarea, darea in administrare, concesionzLrea, darea in folosinld gratuiti sau
inchirierea bunurilor proprietate privatd a comunei Moacqa, in condiliile legii;

c) avizeazd sau aprobd, in condiliile legii, documentaliile de amenajare a teritoriului qi

urbanism ale localitdlilor;
d) atribuie sau schimbd, in condiliile legii, denumiri de strizi, de piefe qi de orice alte

obiective de interes public local.
(7) in exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. d), Consiliul local asigurf,,
potrivit competentei sale qi in condiliile legii, cadrul necesar pentru fumizarea serviciilor
publice de interes local privind:
a) educafia;
b) serviciile sociale pentru proteclia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
virstnice, a familiei qi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie social6;
c) sdndtatea;
d) cultura;
e) tineretul;

D sportul;
g) ordinea public[;
h) situa{iile de urgen(d;
i) protectia qi refacerea mediului;
j) conservarea, restaurarea gi punerea in valoare a monumentelor istorice qi de

arhitecturd, a parcurilor, grddinilor publice gi rezervaliilor naturale;
k) dezvoltarea urban6;
l) evidenfa persoanelor;

m) podurile qi drumurile publice;
n) serviciile comunitare de utilit5ji publice de interes local;
o) serviciile de urgen(d de tip salvamont, salvamar gi dc prim ajutor;
p) activitdtrile de administralie social-comunitard;
q) locuinlele sociale gi celelalte unitf,li locative aflate in proprietatea unitdlii

administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;

r) punerea in valoare, in interesul colectivitdlii locale, a resurselor naturale de pe raza
unitalii admini strativ-teritoriale ;

s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
(8) In exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. d), consiliul local Moacqa:

a) sprijind, in condiliile legii, activitatea cultelor religioase;
b) aprobd construirea locuinlelor sociale, criteriile pentru repar1.izarea locuinlelor

sociale qi a utilitdlilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.

1.1.



(e) in exercitarea atribu{iilor prevdzute la alin. (2.) lit. e), Consiliul local al comunei
Moacqa:

a) hotdrSgte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
rom6ne sau strdine, in vederea finanlErii qi realizdrii in comun a unor acfiuni, lucrlri, servicii
sau proiecte de interes public local;

b) hotlrdqte, in condiliile legii, infra(irea Comunei Moacqa cu unitdfi administrativ-
teritoriale din alte f6ri;

c) hotdrdqte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitili administrativ-
teritoriale din tar6 sau din strdindtate, precum qi aderarea la asocialii na{ionale qi
internationale ale autoritdfilor administra{iei publice locale, in vederea promovdrii unor
interese comune.
(10) in exercitarea atribuliilor prevazute la alin. (2) lit. a), b) qi d), consiliul local:
a) poate asigura, in tot sau in pafte, cu acordul titularului dreptului de proprietate
sau al celui de administrare, lucrdrile qi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea qi
funclionarea clddirilor in care iqi desfEqoari activitatea autoritSli sau institulii publice a
cf,ror activitate prezintd un interes local. Bunurile achizi(ionate pentru dot[ri rdmAn in
proprietatea U.A.T. Comuna Moacqa;
b) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul instituliei sau autoritSlii publice
titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrhri de amenajare, dotare si
intrefinere a clddirilor sau terenurilor aflate in proprietatea publicd sau privatd a statului, in
scopul creqterii nivelului de atractivitate turistica a U.A.T. Comuna Moacsa, cu condilia ca,
prin acordul exprimat, titularul dreptului sd permitd accesul publicului in spa{iile astfel
imbunatalite pe o perioadd de minimum 5 ani. Bunurile achizifionate pentru dotdri rf,mdn in
proprietatea U.A.T. Comuna MoacEa.
(11) Pentru realizarea atribufiilor previzute la alin. (2) consiliul local poate solicita
informdri qi rapoarte de la primar, viceprimar qi de la condtrcdtorii organismelor prestatoare
de servicii publice gi de utilitate publicd de interes local.
(12) Consiliul local hotdrdgte acordarea unor sporuri qi a altor facilitdli, potrivit
legii, personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
Moac;a qi serviciilor publice de interes local.
(1 3) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice rom6ne sau striine cu merite
deosebite titlul de cetdlean de onoare al comunei, in bazt unui regulament propriu. Prin
acest regulament se stabilesc qi condiliile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate
fi parte integrantd a statutului U.A.T. Comuna Moacqa.
(14) Consiliul local Moacga indeplinegte orice alte atribulii, in toate domeniile de
interes local, cu exceplia celor date in mod expres in competenla altor autorithtri publice,
precum gi orice alte atribufii stabilite prin lege.

Art.30. - Instituliile publice de interes local
(1) Consiliul Local al Comumei Moacqa poate infiinla institulii publice de interes local in
principalele domenii de activitate, potrivit specificului qi nevoilor colectivitblii locale, cu
respectarea prevederilor legale qi in limita mijloacelor financiare de care dispun.
(2) Numirea qi eliberarea din funclie a personalului din cadrul instituliilor publice de
interes local se fac de conducdtorii acestora, in condiliile legii.
(3) Numirea, sanclionarea, suspendarea, modificarea qi incetarea raporturilor de
serviciu sau de munc6, dupd,caz, a conducdtorilor instituliilor prevdzute la alin. (1) se fac
de cdtre primarul Comunei Moacqa, prin dispozilie, in condiliile legii.

Art. 31. - Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unitci{ii
admi n i s tr al iv - t e r i t or i al e

Consilierii locali imputernicili sd reprezinte interesele U.A.T. Comuna Moacsa in
societSfi, regii autonome de interes local gi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt
desemnali, prin hotdrdre a consiliului local MoacEa, in condiliile legii, cu respectarea
regimului incompatibilitAtrilor aplicabil qi a configuraliei politice de la ultimele alegeri locale.

Art. 32. - Reprezentarea tn asocialiile de dezvoltare intercomunitard Si la niveltil
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operatorilor re gionali
Comuna Moacqa este reprezentati de drept in adtrndrile generale ale asocia{iilor cle

dezvoltare intercomunitari qi in adunirile generale ale operatorilor regionali gi locali de cdtre
primarul comunei Moacqa. Primarul comunei MoacEer poate delega calitatea lor cle
reprezentanfi ai U.A.T. Comuna Moacqa in adtrndrile generale viceprimarilor.
administratorilor publici, precum qi oricdror alte persoane din aparatul de specialitate al
primarului sau din cadrul unei institufii publice de interes local.

CAPITOLUL IV
FUNCTIONAREA CONSILruLUI LOCAL

Art.33. - Tipurile de qedintre ale consiliului local
(l) Consiliul local se intrunegte in qedinle ordinare, cel pu(in odatd pe lund, la convocarca
primarului.
(2) Consiliul Local se poate intruni qi in gedin(e extraordinare la convocarea:

a) primarului;
b) a cel pulin unei treimi din numdrul consilierilor locali in funcfie;
c) primarului, ca urrnare a solicitarii prefectului;

Art. 34. -.Convocorea Sedin{elor consiliului local
(1) Consiliul local se convoacd dupd cum urmeaz[:

a) prin dispozi[ie a primarului;
b) prin convocare semnatd de c5tre consilierii locali care au aceastf, initiative, in cazul
prevdzut la art. 133 alin. (2) lit. b) din Codul Administrativ

(2)Consilierii locali sunt convocali in scris gi telefonic, prin grija secretarului general al
comunei, cel tdrziu in zhn ulterioard primirii de cdtre acesta a dispoziliei sau documentului de
convocare iniliat de cel putin o treime din numdrul consilierilor locali in funclie.
(3) Data gedinlei consiliului local precizatd ct ocazia convocdrii este stabiliti, cu
respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevdzut de art. 1 81 din Legea nr.
13412010 privind Codul de procedurd civil[, republicati, cu modificdrile ulterioare, astfel:

a) in termen de 5 zile de la data comunicdrii dispoziliei de convocare pentru gedin{ele
ordinare;

b) in termen de 3 zile de la data comunicdrii dispoziliei sau documentului de convocarc
pentru gedinlele extraordinare.
(4) in caz de fo(a majord qi/sau de maximi urgenld pentru rezolvarea intereselor
locuitorilor comunei Moacqa, convocarea acestuia pentru gedinla extraordinard. prin
exceplie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de indatd.
(s) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmdtoarele informa(ii despre
gedinla:

a) data, ora gi locul desftqur[rii;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele. inscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, potrivit opliunilor

acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate cdrora le-au fost trimise spre avizare proiectele de

hotdrdri;

0 invitalia de a formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotdr6ri.
(6) Secretarul general al comunei transmite prefectului, sub semnf,tura sa, eviden{a
prezenlei consilierilor locali la convocirile pentru qedinlele care nu s-au putut des{dqura din
lipsa cvorumului" in termen de 3 zile de la data convocdrii. Evidenla transmisd prefectului
precizeazd. qi situaliile in care, urmare a ultimei absenle, a intervenit cazul de incetare de
drept a mandatului , preydzvtla art. 204 alin. (2) lit. e) din Codul Administrativ.
(7) In toate cazurile, convocarea se consemneazd,in procesul-verbal al gedinfei.

Art. 35. - Ordinea de zi
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(1) Proiectul ordinii de zi se redacteazd. de c[tre secretarul general al comunei qi
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexd la
documentul de convocare la propunerea primarului S?Ll o consilierilor locali, dupd caz. in
condiliile legii.
(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotardri care
indeplinesc condiliile prevdzute la art. 36 alin. (8) din prezentul regulament.
(3) Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotirdri,
cu menfionarea titlului qi a iniliatorului, rapoafte ale primarului, ale viceprimarului, ale
consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoafie
sau informari ale conducdtorilor organismelor prestatoare de servicii publice Ei de utilitate
publicd in U.A.T. Comuna Moac;a, precum qi orice alte probleme de interes local.
(4) Proiectul ordinii de zi a qedinlei consiliului local se aduce la cunoqtinjd locuitorilor
comunei Moacqa prin mass-media, prin afigarea la sediul primf,riei qi pe pagina de internet a
U.A.T. Comuna Moacqa, sau prin orice alt mijloc de publicitate. in cazul in care cetdlenii
apa(indnd unei minoritd(i nalionale au o pondere de peste 2OYo din num[rul locuitorilor,
stabilit la ultimul recensf,m0nt, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoqtinla publica gi in
limba minoritdlii nalionale respective.
(5) Scoaterea unui proiect de hotdrdre de pe proiectul ordinii de zi se face in situa{ia in
care acesta nu indeplinegte condiliile previzute de lege sau numai cu acordul iniliatorului,
dacd acesta indeplineEte condiliile prev[zute de lege.
(6) Ordinea de zi a gedinlei se aprobd cu majoritate simpld, la propunerea celui/celor care
a./au cerut convocarea consiliului local.
(7) Suplimentarea ordinii de zi se aproba numai pentru probleme urgente cu majoritate
simplf,.
(8) in cazul neaprobdrii proiectului ordinii de zi, in condiliile prevdzute la
alin. (l), nu se acordd indemnizalia cuvenitd consilierilor locali pentru qedinta respectivd.

Art.36. - Proiectele de hotdrdri ale consiliului locul
(1) Proiectele de hotdrdri pot fi iniliate de primar, de consilierii locali sau de cetdleni.
Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al
comunei qi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
(2) Proiectele de hotdrdri gi referatele de aprobare ale acestora se redacteazd in
conformitate cu normele de tehnicf, legislativ[.
(3) Proiectele de hotdrAri ale consiliului local insolite de referatele de aprobare ale
acestora Ei de alte documente de prezentare gi de motivare se inregistreazd qi se transmit de
secretarul general al comunei:

a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea
analizdrii gi intocmirii rapoarlelor de speci ahtate;

b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii qi intocmirii
avizelor.
(4) Nominalizarea compartimentelor de resort qi a comisiilor de specialitate cdrora li
se transmit proiectele de hotdrdri ale consiliului local, precum qi celelalte documente, se face
de cdtre primar impreund cu secretarul general al comunei.
(5) Odatd cu transmiterea proiectelor de hotdr6ri se comunicd qi data de depunere a
rapoartelor gi a avizelor, avdndu-se grijd ca rapoartele compartimentelor de resort s[ poat[ fi
transmise gi comisiilor de specialitate inainte de pronunfarea acestora.
(6) Dupd examinarea proiectului de hotdrAre, comisia de specialitate a consiliului local emite
un aviz cu privire la adoptarea sau, dupd caz, respingerea proiectului.
(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al comunei, care dispune
mf,surile corespunzdtoare inaintdrii lui cdtre consilierii locali qi cdtre iniliatori, dupd caz, cel
mai tdrziu inziua qedinlei.
(8) Fiecare proiect de hotf,rdre inscris pe ordinea de zi a qedinlei consiliului local este
supus dezbaterii numai dacd este insolit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare qi motivare, semnat de iniliator;
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b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;

c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d) alte documente prevdzute de legislalia speciald.

(9) Secretarul general al comunei asigurd indeplinirea condifiilor de la alin. (7) gi
aduce la cunogtinla consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii
de zi.
(10) Rapoartele qi avizele prevdzute la alin. (8) trebuie intocmite in termenul prevdzut
la alin. (5), dar ntt mai fftrziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotardre propuse
pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a qedin{elor ordinare ale consiliului local,
respectiv in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotardre propuse a fi
inscrise pe proiectul ordinii de zi a gedinlelor extraordinare. in situafia qedinlelor extraordinare
convocate de indat6, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in procedur[ de
urgenld, cel tdrziu odat[ cu proiectul hotdrdrii.
(11) Iniliatorul proiectului il poate retrage sau poate renunla, in orice moment, la suslinerea
acestuia.

Art.37. - Cvorumul Sedinlelor consiliului local
(1) $edin{ele consiliului local se desfEqoard legal in prezenla majoritalii consilierilor locali in
funcfie.
(2) Prezenla consilierilor locali la qedin{5 este obligatorie. cu exceptia cazului in care
aceqtia absenteazd motivat. Absenla este considerata motivatd dacd se face dovada cd aceasta
a intervenit din cauza:

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stdri de sdndtate pentru care s-a eliberat
certificat de concediu medical;

b) unei deplasdri in striindtate;
c) unor evenimente de forf[ major6;
d) in cazul decesr,rlui sotiei/solului consilierului local sau al unei rude de pdnd la gradul al

Il-lea a consilierului local ales ori al sofiei/solului acestuia, inclusiv;'
e) alte situalii prevdzute in regulamentul de organizare qi func{ionare a consiliului local.

(3) Consilierul local care absenteazd nemotivat de doud ori consecutiv la qedin{ele
consiliului local este sanclionat, in condiliil e art.233 din Codul administrativ.
(4) Consilierii locali sunt obligali s[ iEi inregistreze prezen\a in evidenfa ]inuta de
secretarul general al comunei Moacqa.
(5) Consilierul local care nu poate lua parte la qedinjd este
situalie la cunogtinla secretarului general al comunei MoacEa.

Art. 38. - DesJdsurarea Sedin(elor consiliului local
(1) $edinjele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al gedinlelor consiliului local este dat de:

obligat sd aduci aceastS

a) accesul celor interesafi, in condiliile legii, la procesele-verbale ale gedin{elor consiliului
local;

b) accesul celor interesafi, in condiliile legii, la proiectele de hot[rAri, la hotarArile
consiliului local, precum qi la instrumentele de prezentare qi de n-rotivare a acestora;

c) posibilitatea cetdfenilor cu domiciliul sau reqedinla in U.A.T. Comuna Moacsa
respectivd de a asista la gedinlele consiliului local Moacqa.
(3) Lucrdrile qedirrfelor se desftEoard in limba rom6nS. in consiliile locale in care consilierii
locali apa4indnd unei minoritdli nalionale reprezintd cel pulin 20o/o din numarul total, la
qedin{ele consiliului local se poate folosi si limba minoritalii na{ionale respective. in aceste
cazuri se asigurd, prin gri.ja primarului, traducerea in limba romdnd. in toate cazurile.
documentele qedinlelor de consiliu local se intocmesc qi se aduc la cunoqtinld public[ in limba
romdnd.
(4) La lucrdrile consiliului local pot asista qi lua cuvdntul, fErd drept de vot, prefbctul,
preqedintele consiliului jude{ean sau reprezentan}ii acestora. deputa}ii gi senatorii, miniqtrii qi
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ceilalli membri ai Guvernului, secretarii qi subsecretarii de stat,( conducdtorii serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor gi ale celorlalte organe centrale. conduc6torii
comparlimentelor de resort qi conducdtorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de
utilitate publicd din unit[1ile administrativ- teritoriale, in prr:blemele ce privesc domeniile lor
de responsabilitate, precum qi alte persoane interesate, in condiliile previzute in regulamentul
de organizare gi funclionare a consiliului local.
(5) Dezbaterea proiectului de hotdrdre sau a problemelor se face, de reguld, in ordinea in care
acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobatd in conformitate cu prevederile Codului
administrativ qi ale regulamentului de organizare qi funclionare a consiliului local.
(6) Preqedintele de qedinld este obligat sd asigure luarea cuvdntului de cdtre iniliator pentru
sustinerea proiectului de hotdrAre ori de cAte ori acesta o solicitf,, precum gi de c[tre delegatul
sdtesc, dupd, caz.
(7) Consilierii locali participd la dezbateri in ordinea inscrierii la cuv6nt. Consilierii locali
sunt obligali ca in cuvdntul lor sd se refere exclusiv la problema care formeazd, obiectul
dezbaterii.
(8) Preqedintele de qedin!5 are dreptul sd limiteze durata ludrilor de cuvdnt, in funclie de
obiectul dezbaterii. in acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat
fiecarui vorbitor, precum qi timpul total de dezbatere a proiectului.
(9) Pregedintele de gedinp permite oricdnd unui consilier local sd rdspundi intr-o problemd de
ordin personal, in probleme prevdzute de regulamentul de organizare gi funclionare a
consiliului sau atunci cdnd a fost nominalizatde un alt vorbilor.
(10) Preqedintele de gedin![ sau reprezentantul oricdrui grup de consilieri locali poate propune
incheierea dezbaterii unei probleme puse in disculia consiliului local. Propunerea de incheiere
a dezbaterii se supune votului, iar discu{iile se sisteazd, dacd, propunerea este adoptatd cu
majoritate simplS.
(11) Este interzisd adresarea de insulte sau calomnii de cbtre consilierii locali prezenli la
gedin{d, precum gi dialogul dintre vorbitori qi persoanele aflate in sal6.
(12) Asupra proiectelor de hotdrdri au loc dezbateri generale qi pe articole, consilierii locali.
precum qi ceilalli iniliatori prezenfi la qedinia putdnd formula amendamente de fond sau de
form6. Amendamentele se supun votului consiliului local in r:rdinea in care au fost formulate.
(13) Sinteza dezbaterilor din qedinfele consiliului local, precum gi modul in care gi-a exercitat
votul fiecare consilier local in pafte se consemneazd intr-un proces-verbal, semnat de
preqedintele de qedinfa qi de secretarul general al comunei.
(14) Pregedintele de qedin!6, impreund cu secretarul general iqi asumi. prin semn6turd.
responsabilitatea veridicitalii celor consemnate.
(15) Lainceputul fiecdrei gedinfe, secretarul general al comunei Moacqa supune spre aprobare
procesul-verbal al qedinlei anterioare. Consilierii locali gi prirnarul au dreptul ca, in cadrul
qedintei curente a consiliului local, sd conteste conlinutul procesului-verbal qi sd cear6
menlionarea exactd a opiniilor exprimate in qedinfa anterioarii.
(16) Procesul-verbal semnat de pregedintele de gedinfd qi de cdtre secretarul general al
comunei Moacqa precum qi documentele care au fost dezbdtute in qedinp anterioarf, se depun
intr-un dosar special al qedinlei respective, care se numeroteazd qi se sigileazd de preqedintele
de qedinf[ gi de secretarul general al comunei, dup[ aprobarea procesului-verbal sau de cdtre
persoana cu atribu{ii in acest sens, desemnatd in condiiiile legii.
(17) In termen de 3 zile de la data aprobirii procesului-verbal al qedinlei, secretarul general al
comunei Moacqa afrseazd,la sediul primdriei gi publica pe pagina de internet a institu{iei o
copie a procesului-verbal al qedinlei.

Art. 39. - Adoptarea hotdrdrilor consiliului local
(1) in exercitarea atribuliilor ce ii revin, consiliul local adoptd hotdr6ri, cu majoritate absolutd
sau simpld, dupd, caz.
(2) Prin exceplie de la prevederile alin. (1), hotardrile privind dobdndirea sau instrdinarea
dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptd de consiliul local cu majoritatea
calificatd, definitd la art. 5 lit. dd) din Codul Administrativ de doud treimi din numdrul
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consilierilor locali in funclie.
(3) Se adopti cu majoritatea absolutd prevdzutd la art. 5 lit. cc) din Codul Administrativ a
consilierilor locali in functie urmdtoarele hotdrdri ale consiliului local:

a) hot[rArile privind bugetul local;
b) hotdrdrile privind contractarea de imprumuturi, in condiliile legii;
c) hotdrArile prin care se stabilesc impozite gi taxe locale;
d) hotdrdrile privind participarea. la programe de dezvoltare judefeand. regionald, zonal,a

sau de cooperare transfrontalierd;
e) hotdrdrile privind organizarear gi dezvoltarea urbanisticd a localitdlilor qi amenajarea

teritoriului;
f) hotardrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritali publice, cu persoane

juridice rom6ne sau strdine;
g)hot[r6rile privind administrarea patrimoniului;
h) hotdrArile privind exercitarea atribuliilor de participzrre cu capital sau cu bunuri;
i) alte hotAr6ri necesare bunei funcfiondri a consiliului local, stabilite prin legi speciale

sau regulamentul de organizare qi furLclionare a consiliului local.
(4) votul consilierilor locali este individual qi poate fi deschis sau secret.

4.1. Votul deschis se exprimd prin oricare din urmdtoarele modalitdli:
a) prin ridicarea miinii;
b) prin apel nominal, efectuat de preqedintele de qedint[;

4.2. Consiliul local poater stabili ca unele hotbrdri sd fie luate prin vot secret.
Hotdrdrile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret,
cu excepliile previrzute de lege.

4.3. Pentru exercitarea vot-ului secret se folosesc buletine de vot.
4.4. Redactarea buletinelor de vot trebuie sa fie fErd echivoc. Pentru exprimarea

optiunii se folosesc, de reguld, cuvintele da sau nu.
4.5. Buletinele de vot se introduc intr-o urnd. La numdrarea voturilor nu se iau in

calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimatd opliunea consilierului local sau au fost
folosite ambele cuvinte (da qi nu).

4.6. Ablinerile se numdrd la voturile impotrivd.
4.7. Dacd pe parcursul desfdqurdrii gedin{ei nu este intrunitd majoritatea legal[

necesard pentru adoptarea proiectuluii de hotdrdre, pregedintele de gedin{6 amind votarea pdnf,
la intrunirea acesteia.

4.8. Dacd in urma dezbaterilor din gedinla consiliului local se impun modificdri de
fond in conlinutul proiectului de hotdrdre, la propunerea primarului, a secretarului sau a
consilierilor locali qi cu acordul majoritdlii consilierilor locali prezenli, preqedintele de qedinla
retransmite proiectul de hotdrdre, in vederea reexamindrii de cdtre inifiator gi de cdtre
compartimentele de specialitate.

4.9. Proiectele de hotdrAri respinse de consiliul local nu pot fi readuse in
dezbaterea acestuia in cursul aceleiaqi qedinle.

Art. 40. - Semnqrea Si contrasemnarea hotiirdrilor c'onsiliului local
(i) DupA desftgurarea qedin(ei, hotdrdrile consiliului local se semneazd de cdtre preqedintele
de gedin![ qi se contrasemneazd, pentru legalitate, de cdtre secretarul general al comunei
Moacqa.
(2) In cazul in care preqedintele de gedinld, refind,, in scris, sd semneze, hotdrdrea
consiliului local se semneazd de cel pufin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la
gedin{[ (cel mai vArstnic qi cel mai t6nAr consilier dintre cei prezenfi).
(3) Secretarul general al comunei nu contrasemneazd hotf,rdrea in cazul in care consideri
cd aceasta este ilegald. in acest caz,in urmdtoarea gedinla a consiliului local, depune in scris qi
expune in fa{a acestuia opinia sa motivatd, care se consemneazd in procesul-verbal al qedinJei.

Art.4l. - Funclionarea comisiilor de specialitate

17



(1) Comisiile de specialitate htcreazd, in plen qi delibereazd. cu votul majoritalii simple a
membrilor lor.
(2) Participarea membrilor comisiei la qedin{ele acesteia este obligatorie. Dac6 absen{ele
continud, fdtd' a fl motivate, pregedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea de
sancfiuni disciplinare, prevdzute in Codul Administrativ.
(3) Comisia poate invita sd parlicipe la qedinfele sale specialiqti din cadrul aparatului dc
specialitate al primarului Comunei Moacqa sau din afara acLstuia. Au dreptul s[ participe la
qedinlele comisiei gi iniliatorii propunerilor ce stau la bazalucrdrilor comiiiei. Comisia ioate
invita gi alte persoane care sd parlicipe la dezbateri.
(4) $edinfele comisiei de specialitate sunt, de reguld, publice.
(5) Comisia poate hotdri ca unele gedinle sau dezbaterea unor puncte de pe ordin ea de zi
sd se deslbqoare cu uqile inchise.
(6) Convocarea gedinfelor comisiei se face de cdtre preqedintele acesteia cu cel pulin 3
zile inainte sau de indatS, in situafia qedinlelor 

"onro.aie 
in caz de forfa maior[ gi/-sau de

maxim[ urgenfd.
(7) Ordinea de zi se aprob[ de comisie la propunerea preqedintelui. Oricare dintre
membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea a" ri uunor piobieme.
(8) $edinlele comisiilor de specialitate se desfrqoard inainiea qedinfelor consiliului local,
atunci cdnd ordinea de zi a qedinlei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotdrdri asupra
c6rora i se solicitd avizul.
(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotdrdri sau a celorlalte probleme repartizate
comisiei de cdtre secretarul general, pregedintele acesteia desemneaz[ un consilier local care
prezintd' in cadrul qedinlei proiectele gi, dupd caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi,
care nu sunt prezentate de iniliator.
(10) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in
conformitate cu alin. (9) intocmeqte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza
amendamentelor gi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu
majoritatea voturilor consilierilor locali prezenli.
(11) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesarf,, at6t
amendamentele qi propunerile acceptate, c6t gi cele respinse.
(12) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general, care asigurd transmiterea
acestora cdtre consilierii locali, cel mai tdrziuinainte de aprobarea ordinii de zi.(13) Votul in comisii este, de reguld, deschis. in anumite situalii comisia poate hotdri ca
votul sd fie secret, stabilind, dela cazla caz, qi modalitatea cle exprimare a acestuia.(14) Lucrdrile qedinlelor comisiei se consemneazd,,pringrija secretarului acesteia, intr-
un proces-verbal. Dupd incheierea qedinlei, procesul-verbal este semnat de c[tre pregedintele
qi secretarul comisiei.
(15) Preqedintele poate incuviinla ca procesele-verbale ale qedinlelor si fie consultate
de alte persoane interesate care nu au participat la qedinld. cu .*".piiu proceselor-verbale
intocmite in gedinfele ale cdror lucrdri s-au desfEqurat cu uqile inchise.

CAPITOLUL V
DELEGATUL SATESC

Art.42. - (1) 
-L.ocujtorii satelor care nu au consilieri locali alegi in consiliile locale

sunt reDrezentati la.gedinJele consiliului local de un delegat sdtesc. Delegatuf irt.ra-;;i;asimilaialeqilor'locali. r--- -

(2) Delegatul sdtesc este ales pe perioada mandatului consiliului local, in termen de 20
de zile de la data constituirii acestuia, de o adunare sdteasc[. convocat[ de primar cu cel pu]in
15 zile inainte gi desftguratd in prezen\a primarului sau a viceprimarutui gi a secretarului
general al comunei.
(3) Alegerea delegatului sdtesc se face cu majoritatea voturilor celor prezenli la aceasti
adunare, consemnatd intr-un proces-verbal care se prezintd in prima g"ainla a consiliului
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local. La adunarea siteascd pot parlicipa toli cetdfenii cu drept de vot din satul respectiv.
(4) tncetarea de drept a mandatului delegatului sdtesc are loc in urmdtoarele situalii:

a) demisie;
b)validarea, in calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul in satul al

cdrui delegat este;
c) schimbarea domiciliului intr-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizarii unitatii

administrativ-teritoriale respective ;

d) condamnarea, prin hotdrdre judecdtoreascd rdmasd definitivd, la o pedeapsd privativ[ de
libeftate, indiferent de modalitatea de individuali zare apedepsei;

e) punerea sub interdic{ie judecatoreascd;
f) pierderea drepturilor electorale;
g) deces.

(5) In situaliile previzute la alin. (4) se alege un nc,u delegat sitesc, cu respectarea
prevederilor alin. (l)-(3), care se aplica in mod corespunzdtor.
(6) Adunarea sdteascd, convocatd de cdtre primar, poate hotdri oricdnd eliberarea din funclie a
delegatului sdtesc qi alegerea, in termen de 20 de zile de la eliberare, a unei alte persoane in
aceastd funcfie, in condiliile alin. (2) care se aplicd in mod corespunzitor.
(7)La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezintd, delegalii sdtegti sunt invita{i
in mod obligatoriu. Delegalii sdteqti au dreptul de a se exprima cu privire la problemele
discutate, opinia acestora fiind consemnatd in procesul-verbal al qedinlei.

CAPITOLUL VI
VICEPRIMARUL

Art.43. .- (l) Viceprimarul este subordonat primarului qi, in situaliile prevdzute de
lege, inlocuitorul de drept al acestuia, situalie in care exercitd, in numele primarului,
atribuliile ce ii revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuJiile sale viceprimarului.
(2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolutd, din rAndul membrilor
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3) Exercitarea votului se face pe baz6, de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se
reahzeazd, prin hotdr6re a consiliului local.
(4) Eliberarea din funclie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin
hotdrdre adoptatd, prin vot secret, cu majoritatea a dou[ treimi din numdrul consilierilor in
funclie, la propunerea temeinic motivatd a primarului sau a unei treimi din numf,rul
consilierilor locali in functie. Eliberarea din funcfie a viceprimarului nu se poate face in
ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.
(5) La deliberarea qi adoptarea hot[rdrilor care privesc alegerea sau eliberarea din
funclie a viceprimarului participd gi voteazd consilierul local care candideazd la func{ia de
viceprimar, respectiv viceprimarul in funclie a cdrui schimbare se propune.
(6) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul igi pdstreazd. statutul de consilier
local, fErd a beneficia de indemnizalia aferentd acestui statut, fiindu-i aplicabile
incompatibilitSlile specifice funcliei de viceprimar prevdzute de cartea I titlul IV din Legea nr.
16112003, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare.
(7) ^ Durata mandatului viceprimarului este egald cu durata mandatului consiliului
local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteazd, sau inceteazd,calitateade consilier
local, inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, incete azd. de drept qi mandatul
viceprimarului, {brd vreo altd formalitate.

Art, 44. - (1) Pe durata mandatului viceprimarul are dreptul la o indemnizalie lunar5.
stabilitd potrivit legii privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice.
(2) Viceprimarul are dreptul la decontatea, in condiliile legii, a cheltuielilor legate de
exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizalia de

19



delegare sau deplasare, dup5 caz, precum gi a altor cheltuieli prevdzute de lege, altele decdt
indemnizalia prevdzutd la alin. (1).

Art. 45. - Primarii gi viceprimarii comunelor pot infiin(a. in limita num[ruluimaxim
de posturi aprobate, cabinetul primarului, respectiv al viceprimarului.

CAPITOLUL VII

VII. 1. DIZOLVAREA CONSIUULUI LOCAL
Art,46. - (1) PAnA alegerile locale din anul 2020, Consiliul local se dizolvd, de drept sau prin
referendum local. Consiliul local se dizolvd de drept:

a) in cazul in care acesta nu se intruneqte cel pufin intr-o qedinla ordinard sau

extraordinard, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deqi a fost convocat conform
prevederilor legale;

b)in cazul in care nu a adoptat nicio hotdrire in 3 qedinle ordinare sau extraordinare linute
pe durata a patru luni calendaristice consecutive;

c)in cazul in care numdrul consilierilor locali in funcfie este mai mic decdt jumdtatea
numdrului membrilor consiliului local qi nu a putut fi completat cu supleanli.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al comunei Moacqa, prefectul sau orice altd
persoand interesatd sesizeazd instanta de contencios adnilnistrativ cu privire la cazurile
prevdzute la alin. ( 1). Instanf a anahzeazi situafia de fapt qi se pronunld cu privire la dizolvarea
consiliului local. llotdrdrea instanlei este definitivd gi se comunicd prefectului.

Art.47- - (1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in
condiliile legii. Referendumul se organizeazd ca urnare a cererii adresate in acest sens

prefectului de cel pulrn 25oh din numdrul cetdfenilor cu drept de vot inscriqi in Registrul
electoral cu domiciliul sau reqedinla in U.A.T. Comuna Moacga.
(2)Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele qi prenumele, data qi locul
naqterii, seria gi numdrul buletinului sau ale cdrlii de identitate gi semndtura olografE ale
cetdleni lor care au solicitat or gantzar ea referendumului.

Art. 48. - (l) Cheltuielile pentru organizarca referendumului local se suport[ din
bugetul U.A.T. Comuna Moacqa.
(2) Referendumul local este organizat de c[tre o comisie numiti prin ordin al prefectului.
compusd dintr-un reprezentant al prefectului, cdte un reprezentant al primarului, al consiliului
local qi un judecdtor de la judecdtoria in a cdrei razdterrtoriald se afl5 unitatea administrativ-
teritoriald in cauzd. Secretariatul comisiei este asigurat de institulia prefectului.

Art. 49. - Referendumul este valabil dacd s-au prezentat la urne cel pulin jumf,tate
plus unu din nurndrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local
inceteazd inainte de termen dacd s-au pronunfat in acest sens cel pufin jumdtate plus unu din
numf,rul total al voturilor valabil exprimate.

Art.50. - (l) Pdna la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absen{a
acestuia, secretarul general al comunei MoacEa rezolyd problemele curente ale comunei. cu
respectarea competenlelor gi atributiilor ce ii revin, potrivit legii.
(2) In situalia exceplionald in care consiliul local a fost dizolvat, primarul se af'li in
imposibilitatea exercitdrii atribuliilor sale ca urmare a incetirii sau suspendarii mandatulr.ri
s[u ori a altor situafii prevdzute de lege, iar funcfia de secretar general al comunei este
vacant6, prefectul numeqte prin ordin o persoand prin detaqare care sd exercite atribuliile de

secretar general pentru a rezolva problemele curente ale comunei, pAna la ocuparea luncliei
publice de conducere de secretar general, in conformitate cu prevederile legisla{iei privind
funclia publicd qi funclionarii publici.
(3) Persoana desemnatd potrivit prevederilor alin. (2) trebuie sd indeplineascd condiliile
de studii qi vechime in specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcliei de secretar
general al comu.nei.
(a) In situa{ia prevdzutd la alin. (2), prefectul trebuie sd solicite cu celeritate Agenliei
Na{ionale a Funclionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea func{iei de
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conduaere de secretar general al comunei Moacga. Numirea in funclia de secretar al comunei
se face de catre prefect, la propunerea Agenliei Nalionale a.Funclionarilor Publici.
(5) Consiliul local poate organiza, din propria iniliativ[ sau din iniliativa primarului, dupi caz.

comisii mixte formate din consilieri locali, functionari publici Ei alli specialiqti. pe perioad[
determinatS.Componenla comisiilor mixte, obiectivele Ei perioada de desfEEurare a activitatii
acestora se stabilesc prin hotdriri alc consiiliului local. $edin{ele comisiilor mixte sunt
publice.
(6) PdnA la data desfdgurf,rii alegerilor autoritAlilor administra{iei publice locale din anul 2020.
pentru locurile de consilier local, a cdror vacantare a fost constatatd, prin ordin al prefectului
sau prin hotdrire a consiliului local, in condiliile art. 204 din Codul administratir,.
comunicarea acestor acte administrative se realizeazd cdtre consiliul local in vederea valid[rii
mandatului supleantului desemnat de partidul politic, alianla politicd sau alianla electorali
respectiv[, cu respectarea afi. 30-34,55, 55^1, din Legea adrninistra{iei publice locale nr.
21512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterir;are.
(7) Dupii alegerile locale din anul 2020, Consiliul local se dizolvd de drept sau prin
referendum local. Consiliul local se dizolvi de drept:
7 .1. in cazul in care acesta nu se intruneqte cel pulin intr-o qedinld ordinari sau

extraordinard, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deqi a fost convocat conform
prevederilor legale;
7.2. in cazul in care nu a adoptat nicio hotdrdre in 3 qedinle ordinare sau extraordinare linute
pe durata a patru luni calendaristice consecutive;
7.3. in cazul in care numdrul consilierilor locali in func{ie este mai mic decdt jum[tatea
numdrului membrilor consiliului local qi nu a putut fi completat cu supleanli;
(8) Primarul, viceprimarul, secretarul general al UAT MoacEa, prefectul sau orice altd
persoand interesatl sesizeazd instanla de contencios adrninistrativ cu privire la cazurile
prevdzute la alin. (7). Instan!a analizeazd situafia de fapt qi se pronun]5 cu privire la dizolvarea
consiliului local. HotdrArea instanlei este definitivd qi se comunicd prefectului.
(9) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suporti din bugetul unitalii
administrativ-teritoriale.
(10) Referendumul local este organizat de cdtre o comisie numitd prin ordin al prefectului,
compus[ dintr-un reprezentant al prefectului, cAte un reprezentant al primarului, al consiliului
local qi al consiliului judelean qi un judecdtor de la judecdtoria in a cdrei razd. teritoriald se afld
unitatea administrativ-teritoriald in cauzd. Secretariatul comisiei este asigurat de institulia
prefectului.
(11) Referendumul local este valabil dacd s-au prezentat la urne cel pu{in 30% din numdrul
total al locuitorilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau regedinla in
unitatea administrativ-teritoriald. Activitatea consiliului local inceteazd inainte de termen dacd

s-au pronunlat in acest sens cel pulin jumdtate plus unu din numdrul total al voturilor valabil
exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat in condiliile legii.
(12) In termen de maximum 90 de zile de la rdmAnerea definitivd a hotdrArii judecdtoreEti prin
care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dtpd, caz, de la validarea rezultatuh-ri

referendumului se organizeaz[ alegeri pentru un nou consiliu local.
(13) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de cdtre Guvern.
la propunerea autoritdtilor cu atribulii in organizarea alegerilor locale, pe baza solicitarii
prefectului.
(14) PnnA la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenla acestuia, secretarul
general al unitdlii administrativ-teritoriale rezolvd problemele curente ale comunei, cu

respectarea competen{elor gi atribuliilor ce ii revin, potrivit legii.
(15) In situalia exceplional[ in care consiliul local a fost dizolvat in condi]iile art. 143 din
Codul Administrativ primarul se afld in imposibilitatea exercitdrii atribuliilor sale ca urmare a
incetarii sau suspenddrii mandatului sdu ori a altor situa{ii prev[zute de lege, iar func]ia de

secretar general al comunei MoacEa este vacantd, prefectul numeqte prin ordin o persoand prin
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detaqare, care sd exercite atribufiile de secretar general a comunei pentru a rezolva problen-rele
curente ale comunei pdni la ocuparea funcliei publice de conducere de secretar general al
unitilii administrativ-teritoriale in condiliile legii.
(16) Persoana desemnatd, trebuie s[ indeplineascd condiliile de studii qi vechime in
specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcliei de secretar general al unit[1ii
administrativ-teritoriale prevf,zute la parlea a VI-a titlul II din Codul Administrativ.
(17) Prin exceplie de la prevederile pdrfii a VI-a titlul II din Codul Administrativ, concursul
pentru ocuparea funcliei publice de conducere de secretar general al comunei , se organizeazd
de institulia prefectului.
(18) Numirea in funclia de secretar general al comunei, se face, in situalia prevf,zutf, la alin.
(15) sau in situalia in care procedura de organizare a concursului a fost demaratd anterior
situaliei excepfionale de cdtre prefect, dacd nu a incetat situa]ia care a determinat
imposibilitatea exercitirii atribuliilor de cdtre primar.

ACrELE AuroRrrirrr3frT;RlHfu {I5TrE r puBLrcE LocA L E

Art.51. * (l) in raporturile dintre cetdleni gi autoritS{ile administraliei publice locale
se foloseqte limba rom6n5.
(2) In unitalile administrativ-teritoriale in care cetdlenii zLparJin6nd unei minorit[1i nalionale
au o pondere de peste 20o/o din numdrul locuitorilor, stabilit la ultimul recensdmdnt, in
raporturile lor cu autoritAtile administraliei publice locale, cu aparatul de specialitate qi
organismele subordonate acestora, aceqtia se pot adresa, oral sau in scris, qi in limba
minorit[1ii nalionale respective qi primesc r[spunsul atAt in limba romdn6, cAt gi in limba
minoritdlii nalionale respective.
(3) In scopul exercitArii dreptului prevdzut la alin. (2), autoritdlile publice gi entit[1ile au
obligalia sd punf, la dispozilia cet[{enilor apa(in6nd unei minoritdli na{ionale fbrmulare Ei
texte administrative de uz curent in format bilingv, respectiv in limba romAnd gi in limba
minoritdlii nafionale.
(4) Lista formularelor qi a tipurilor de texte administrative de uz curent, care se utilizeazd
conform alin. (3), se stabileqte prin hotdrdre a Guvernului, la propunerea Departamentului
pentru Rela(ii Interetnice elaboratd in colaborare cu Institutul pentru Studierea Problemelor
Minoritalilor Nalionale, cu avizul ministerelor cu atribulii in domeniul administraliei publice,
finanlepublice qi afaceri interne.
(5) In condiliile prevdzute la alin. (2), in posturile care au atribulii privind relalii cu
publicul sunt incadrate qi persoane care cunosc limba minoritdlii nalionale respective.
(6) AutoritAlile administraliei publice locale asigurd inscrip{ionarea denumirii localitalilor
gi a instituliilor publice de sub autoritatea lor, precum qi afigarea anunlurilor de interes public
at6t in limba romAnd, cAt gi in limba minoritalii na{ionale respective, in condiliile prevdzute la
alin. (2).
(7) Actele oficiale se intocmesc in mod obligatoriu in limba romAnd, sub sanctiunea
nulitatrii.

Art. 52. * Tipurile de acte adminislrative
(1) In exercitarea atribuliilor ce le revin, autoritdtile administraliei publice locale adopta
sau emit, dupd caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupd cum
urmeazd:

a) consiliul local adoptd hotdrAri;
b) primarul emite dispozifii.

(2) In organizarea executdrii sau executdrii in concret a legii, autoriElile deliberatil'e
gi cele executive adopt6, emit sau incheie, dupdcaz, gi alte acte juridice prin care se nasc, se

modificd sau se sting drepturi 9i obligaJii.
(3) Secretarul general al comunei MoacEa comunic[ actele administrative prevf,zute
laart. 196 alin. (1) din Codul administrative prefectului in cel mult 10 zile lucrdtoare de la
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data adopt[ri i, respectivemiterii ;

(4) Hotardrile Consiliului local se comunicd primarului; Comunicare insolitd de

eventualele obieclii motivate cu privire la legalitate se face in scris de cdtre secretarul
general al comunei ;i se inregistreazdintr-un registru special destinat acestui scop;
(5) Hot[rdrile qi dispozitiile se aduc la cunoqtin]a publicd qi se comunicd, in condiliile
legii, prin grija secretarului general al comunei Moacqa;
(6) Hotdrdrile qi dispoziliile, documentele qi infoma(iile financiare, precum Ei alte

documente prevdzute de lege se publicd, pentru informare, in format electronic gi in monitorul
oficial local care se organizeazd potrivit procedurii prevdzute in anexa nr. 1 la O.U.G. nr.

5712019
(7) Ilotdrdrile gi dispoziliile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor
la cunoqtinjd public6;
(8) Aducerea la cunoqtinld publicd a hotf,ririlor qi a dispoziliilor cu caracter normativ se

face in termen de 5 zile de la data comunicdrii oficiale cdtre prefect;
(9) in unitdlile administrativ-teritoriale in care cetirlenii apa(inAnd unei minoritali
nalionale au o pondere de peste 20Yo din numdrul locuitorilor, stabilit la ultimul recensdmAnt.

hotdrdrile cu caracter normativ se aduc la cunoqtin{[ public[ atdt in limba romdnf,, cAt Ei in
limba minoritAlii respective;
(10) Comunicarea hotdr6rilor gi dispoziliilor cu caracter individual cltre persoanele cirora
li se adreseazd se face in cel mult 5 zile de la data comunicZrrii oficiale cdtre prefect;
(11) HotdrArile gi dispoziliile cu caracter individual produc efecte juridice de la data
comunicdrii cdtre persoanele cdrora li se adreseazd;
(12) In unitalile administrativ-teritoriale in care cet[]enii apa(inAnd unei minoritili
nafionale au o pondere de peste 20o/o din numdrul locuitorilor, stabilit la ultimul recensdmdnt.

hotdrdrile cu caracter individual se comunic[, la cerere, qi in limba minoritdlii respective;

Art. 53. - Dispoziliile primarului, hotdrArile consiliului local sunt supuse controlului
de legalitate exercitat de cdtre prefect conform prevederilor art.255 din Codul Administrativ.

CAPITOLUL IX
SUSPENDAREA $I INCETAREA MANDATTILUI DE ALES LOCAL

Sec{iunea I
DISPOZITII GENERAI,E

Art. 54. - Mandatul primarului qi a consilierului local este de 4 ani Ei se exercitf, in
condi{iile legii.

Art. 55. - (1) Consiliul local qi primarul aleqi in cursul unui mandat, ca urmare a
dizolvdrii consiliului local ,respectiv a vacanlei funcliei de primar, incheie mandatul
precedentei autoritdli a administraliei publice locale.
(2) Consiliul local qi primarul, aleqi in urma organiziirii unor noi unitdli administrativ-
teritoriale, iqi exercitd mandatul numai pdnd la organizarea urmdtoarelor alegeri locale
generale.

Sec(iunea II
SUSPENDAREA MANDATULUI DE ALES LOCAL

Art. 56. - (1) Mandatul de consilier local se suspendd in urmdtoarele situa{ii:
a) a fost dispusf, mf,sura arestdrii preventive;
b) a fost dispusd mdsura arestului la domiciliu;
c) a fost insf,rcinat de cdtre consiliul local MoacEa, de citre Guvern sau de c6tre

Parlament cu exercitarea unei misiuni in Jard sau in straindtate.
M[surile prevdzute la alin. (1) lit. a) qi b) dispuse in condi]iile Legii nr. 135/2010,(2)

cu modific[rile qi completSrile ulterioare, se comunica de indati de cdtre instan]a de judecatd

prefectului care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constati
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slrspendarea mandatului.
(3)Documentele corespunzdtoare situaliei prevdzute la alin. (1) lit. c) se comunicd de cdtre
emitent, in termen de 5 zile lucrdtoare de la desemnare, secretarului general al comunei
Moacga gi primarului comunei MoacEa, iar in prima gedinld ulterioard comunicdrii consiliul
local, ia act de aceast[ situalie, prin hotirAre.
(4) Suspendarea dureazd pdnd la incetarea situaliei prevdzute la alin. (1).
(5) Ordinul de suspendare emis pentru situaliile previzute la alin. (1) lit. a) qi b), respectiv
hotdr6rea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in condiliile alin. (l) lit. c)
se comunicd de indatd consilierului local, in termen de maximum 48 de ore de la emiterea
ordinului, respectiv hotdrArii consiliului, dupd caz.
(6) In cazul in care fafa de consilierul local al cdrui mandat a fost suspendat in
condiliile alin. (1) lit. a) gi b), a fost dispusd clasarea ori renunlareala urmdrirea penald sau
instanlajudec[toreascd a dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul la
despdgubiri.

Secfiunnea III
iNcnra.nnA MANDATULUI DE coNSILIER LocAL

Art. 57. - (1) Calitatea de consilier local inceteazd la data declaririi ca legal constituit
a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier local inceteazd, de drept inainte de expirarea duratei normale a

mandatului. in urmdtoarele cazuri :

a) demisie;
b) constatarea qi sanclionarea, in condiliile Legii nr. 17612010, cu modificarile qi

completdrile ulterioare, a unei stdri de incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o altf, unitate administrativ-teritoriald, inclusiv ca urmare

a reorganizdrii acesteia;
d) lipsa nemotivatd de la mai mult de 3 qedinle ordinare qi/sau extraordinare consecutive

ale consiliului, desfEqurate pe durata a trei luni calendaristice;
e) lipsa nemotivatd de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni

calendaristice, care determind imposibilitatea desliqurf,rii, in condiliile legii, a gedin{elor
ordinare gi/sau extraordinare;

f) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioadir mai mare de 6 luni consecutive, cu

exceptia cazurilor prevdzute de lege;
g) condamnarea, prin hotdrire judecdtoreascd rdmasa definitivd, la o pedeapsa privativd

de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a execut[rii pedepsei;
h) punerea sub interdicfie judecdtoreascS;

i) pierderea drepturilor electorale;
j)pierderea calitafli de membru al partidului politic sau al organrzalrei minorit[1ilor

nafionale pe a cf,rei listd a fost ales;
k) condamnarea prin hotdrdre judecdtoreascd r[masd definitiva pentru sdv6rgirea unei

infracliuni electorale pe durata procesului electoral ?n caclrul cdruia a fost ales, indiferent de
pedeapsa aplicatd gi de modalitatea de individualizare a executdrii acesteia;

1) deces.
(3) Dataincet[rii de drept amandatului, incazurile enumerate laalin. (2)lit. a),c-f) gi l). este

data apariliei evenimentului sau a implinirii condiliilor care determin[ situalia de incetare.
dupd caz.
(4) Data incetdrii de drept a mandatului, in cazul prevdztrt la alin. (2) lit. b), in situatia in care
legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fbst
contestat[, este data expirdrii perioadei in care consilierul local, are dreptul s6 conteste
raportul de evaluare, in condiliile Legii nr. 176120l{1, cu modific[rile qi completdrile
ulterioare.
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(5) Data incetirii de drept a mandatului in cazul prevlzut la alin. (2) lit. .i) este data
comunicdrii cdtre prefect, secretarul general al comunei qi cf,tre consilierul local, a hotdrdrii
forului competent si decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a

organizaliei cetf,|enilor aparlindnd minoritililor nalionale pe a cdrei listd consilierul local a

fostales, in situalia in care legalitatea acesteia nu a fost contestatd.
(6) In situaliile prevdzute la alin. (2) lit. a), c)-0 qi 1) constatarea incetirii de drept a

mandatului de consilier local gi vacantarea locului de consilier local se realizeazi printr-o
hotdrAre a Consiliului local , la propunerea primarului Comunei Moacga sau a oricdrui alt ales

local, adoptatd in prima qedinfd desfbquratd dupd aparilia er,,enimentului. Hotdrdrea consiliului
local este comunicatd de indatd judec[toriei competente sa valideze mandatul supleantului.
precum qi consilierului local.
(7) Consiliul local are obligaJia de a adopta hotdrdrea prevdzutd la alin. (6) in termen de 30 de

zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar qi

de secretarul general al comunei cu privire la una dintre silualiile previzute la alin. (2) lit. a),
c)-0 qi 1). In termen de maximum 10 ztle de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul
local, constatarea incetdrii mandatului, precum gi vacantarea locului de consilier local se

reahzeazd de cdtre prefect prin ordin, in baza referatului constatator comunicat de cdtre
secretarul general, in situalia neadoptdrii acestei hotdr6ri de c6tre consiliul local.
(8) In situaliile prevdzute la alin. (2)lit. b), g)-k) constatarea incetdrii de drept a mandatului de

consilier local qi vacantarea locului de consilier local se fac de cdtre prefect prin ordin, in
termen de maximum 30 de zile de la data ingtiinj[rii transnrise prefectului de cdtre autoritatea
responsabilS de asigurarea integritAlii in exercitarea dernnitdlilor gi funcliilor publice qi

prevenirea corupliei institulionale sau de citre instan{d, dupd caz.
(9) Ordinul prefectului emis in situaliile prevdzute la alin. (7) qi (8) se transmite de indat[
judecdtoriei competente sd valideze mandatul supleantului, consilierului local Ei secretarului
general al comunei.
(10) Hotdrdrea consiliului are labazd, pentru situaliile prerzSzute la alin. (2)lit. a), c)-1.1, h) qi

l), un referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparilia evenimentului qi semnat
de primar gi de secretarul general al comunei. Referatul este insolit de acte justificative.
(11) Ordinul prefectului are la bazd,, pentru situaliile prevdzute la alin. (2) lit. g), i), k),
ingtiinj[rile transmise prefectului de cdtre instan][.
(12) In cazul prevdzutla alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data comunicf,rii hot[rArii
forului competent sd decid[ asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a

organizaliei cetdfenilor apa(in6nd minoritdlilor nalionale pe a cdrei listd consilierul local a

fost ales, prefectul constatd, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local inainte dc

expirarea duratei normale a acestuia qi declar[ vacant locul consilierului local. Ordinul
prefectului se transmite de indatS judecltoriei competente sa valideze mandatul supleantului,
consi,Jierului local qi secretarului general al comunei MoacEa.
(13) In cazurile prevdzute laalin. (2) lit. c)-f) hotardreapoate fratacatd de consilierul local, la
instan(a de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instan{a se

pronunld in termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabila procedura de regularizare a

cererii. in acest caz, procedura prealabilS nu se mai efectueazd, iar hotirdrea primei instanfe
este definitiv[.
(la) ln toate cazurile, hotirdrea instanlei se comunicd pa4ilor, prefectului qi secretarului
general al comunei, care are obliga[ia afigirii acesteia la sediul U.A.T. Comuna MoacEa, in
termen de maximum2 zile de la comunicare.
(15) Funclia constatatd vacantd in condiliile alin. (6)-(8) se completeazd cu supleantul
desemnat de partidul politic, alian{a politici sau alian}a electorald respectiv[, care este validat
qi depune jurdm6ntul, ulterior rdmAnerii definitive a hotSrdrii instanlei.
(16) Incetarea mandatului de consilier local, in cazul schimbarii domiciliului in altd unitate
administrativ-teritoriald poate interveni numai dupi efectuarea in actul de identitate al celui in
cauzd a menliunii corespunzdtoare, de citre organul abilitat potrivit legii.
(17) Incetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se constatd in prima qedin{[ a
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consiliului desfEquratd dupd aparilia evenirnentului gi in baza demisiei scrise inaintate
secretarului general, primarului, preqedintelui de qedinJ6, dup6 caz. Hotdrltrea consiliului prin
care se ia act de demisie Ei se declari vacant locul consilierului local, se comunic[ de indata
j udecitoriei competente sd valideze mandatul supleantului 

"

(18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) qi k) devin aplicabile numai dupd rdminerea definitivl a
hotlrdrii judec[toreqti. in aceste cazuri, data respectivd este qi data la care inceteazd de drept
mandatul.
(19) in situalia in care este contestat[ legalitatea actului prev[zut la alin. (4) sau a hotdrArii
prevazute la alin. (5), data incetdrii de drept a mandatului este data rdminerii definitive a

hot6rdrii j udecdtoreqti.
(20) De la data incetdrii mandatului, consilierul local :

a) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru gedinlele
autoritAtii deliberative din care face parte;

b) nu mai poate participa la vot in cadrul qedinlelor auloritdtii deliberative din care tace
parte, precum gi in cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

c) nu mai are dreptul la indemniza[ia lunar6.
Art.58. - (1) Incetarea mandatului de consilier are ca efect incetarea de drept, la

aceeaqi dat[, gi a mandatului de viceprimar, in condifiile art. 204 alin. (2) din Codul
administrativ.
(2) Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberdrii acestuia din
funcfie, in condiliile afi. 152 din Codul administrativ.

DREpTuRILE $r 
"Sfi#?kYh 

Itt$rLoR LOCALT

Sec(iunea I
DREPTURILE ALE$ILOR LOCALI

Art. 59. * Legitimalia Si semnul distinctiv ale aleSilor locali
(1) DupA depunerea jurimdntului de primar, acestuia i se inmdneazd legitima{ia, semnatd de

preqedintele qedinfei in care a fost adoptat modelul acesteia, un semn distinctiv al calitalii de

primar, pe care acesta are dreptul sd le poarte, potrivit legii, pe intreaga duratd a mandatului,
precum qi o eqarfd, in culorile drapelului nalional al RomAniei. Legitimalia primarului, este
inmdnatd de cdtre secretarul general al comunei.
(2) Dup[ alegerea viceprimarului, acestuia i se inmdneazd legitima{ia, semnatd de primar
precum qi un semn distinctiv al calitalii de viceprimar. Legitimalia viceprimarului, este
inmdnatd de cdtre secretarul general al comunei.
(3)Dupa declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei Moacqa, consilierilor
in func{ie li se elibereazd o legitima(ie care arat6 calitatea de membru al consiliului local.
semnat[ de primar qi primesc un semn distinctiv al calitalii lor de reprezentan{i alegi ai
colectivitalii locale, pe care au dreptul sd il poarle pe intreaga durat[ a mandatului.
(4) Modelul legitimaliei de primar, de viceprimar, de consilier local qi modelul
semnului distinctiv pentru aceqtia se stabilesc prin hotdr6re a Guvernului.
(s) Cheltuielile pentru confeclionarea legitimaliilor, semnelor distinctive. respectiv a
eqarfelor se suportd din bugetul local.
(6) Legitimalia gi semnul distinctiv se pot pdstra, dupd incetarea mandatului, cu titlu
evocativ.
(7) Eqarfa in culorile drapelului nalional al Romdniei se poartd in mod obligatoriu la
Ziua Nalionalf, a Romdniei, la solemnitdfi, recep(ii, ceremonii publice qi la celebrarea
cdsdtoriilor, indiferent de locul de desfrqurare a acestora.

Art. 60. - Proteclia aleSilor locali
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(1) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru solulionarea qi

gestionarea treburilor publice in interesul colectivitAtii locale pe care o reprezintf, este
garantat6.
(2) Alegii locali nu pot fl tragi la rdspundere juridic6 pentru opiniile politicc
exprimate in exercitarea mandatului.
(3) Relinerea, dispunerea mdsurii arest[rii preventive, a arestului la domiciliu sau
trimiterea in judecatd penald a aleqilor locali, precum qi faptele sdvdrqite care au determinat
Iuarea mdsurilor se aduc la cunogtinfd atdl autoritAlii 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.

Pe intreaga duratd a mandatului, aleqii locali se consider[ in exercilir"rl
autoritAlii publice qi se bucurd de protecliaprevdzltd de lege.
(5) De aceeaqi proteclie prevdzutd la alin. (4) beneficiazd qi membrii familiei
alesului local - so{, so}ie gi copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmdregte
nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legiturf, cu exercitarea mandatului
s[u.

Art. 61. - Grupurile de consilieri locali
(l) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in funclie de partidele sau alianlele politice pe

ale cdror liste au fost aleqi, dacf, sunt in numdr de cel pu{in 3.

(4)

(2)

(4)

(2)

(6)

Consilierii locali care nu indeplinesc condiliile prevdzute la alin. (1) pot constitui
un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri locali este condus de trn lider, ales prin votul deschis al
majoritalii membrilor grupului.

Prevederile alin. (1) qi (2) se aplici qi consilierilor independenli.
(5) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat
la alegeri sau care nu au intrunit numdrul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel
pulin un consilier.
(6) in cazul fuziondrii, doud sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliul
local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Art.62. - Raporturile de muncd sau de serviciu delinute anterior
(l) Pe perioada exercitdrii mandatului de primar, viceprimar se suspendd contractul de muncd,
respectiv raportul de serviciu al acestuia, in cadrul unei institulii sau autoritdli publice, ori in
cadrul regiilor autonome sau societdlilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al
unitililor administrativ-teritoriale, cu exceptia situaliilor previzute de lege.

Consilierul local al cdrui raport de serviciu ori contract individual de muncd este

suspendat, in condiliile legii, la data inceperii exercitdrii mandatului, iqi reia activitatea in
executarea aceluiaqi raport de serviciu sau contract individual de munc[, dupd caz, la
incetarea mandatului de consilier local.
(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncd sau a actului denumire
cadrele didactice, cercetdtorii qtiinfifici, persoanele care delin funclii sau desligoard activit[1i
in domeniul crealiei literar-artistice.
(4) In funcliile delinute de persoanele ale cdror contracte de muncd sau acte de numire
au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe duratd
determinat6.
(s) La incetarea mandatului de primar, de viceprimar, persoanele in cauzd igi reiau
activitatea in executarea aceloraqi contracte de muncd sau raporturi de serviciu, dupd caz. La
stabilirea clasei qi a gradului de incadrare se iau in calcul qi perioadele lucrate in funcliile de
demnitate publici alese.

in cazul in care conducerea persoanei juridice refuzd, reluarea activitatii in funclia
de(inutd antgrior alegerii, persoana in cauzd. se poate adresa instan{ei de judecati competente,
cererea fiind scutitd de taxa de timbruiudiciar.

Persoanelor previzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de
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munc5 pentru motive ce nu le sunt imputabile tirnp de 2 ani de la data incetarii mandatului, cu
excepliile prevdzute de lege.

Art. 63. - Indemnizalia pentru limitd tle vdrstd pentru primar Si viceprimar
(1) Persoanele care incepdnd cu anul 1992 au delinut calitatea de primar, viceprimar qi care
indeplinesc condiliile vdrstei standard de pensionare, ale vdrstei standard de pensionare rcdusc
a$a cum sunt prevdzute de legislalia privind sistemul de pensii publice sau cele prevdzute de
alte legi speciale au dreptul, la incetarea mandatului, la o indemnizalie lunarl pentru limita de

vdrstd.
(2) Indemnizalia pentru limitd de vArsta reprezintd suma de bani acordati lunar
persoanelor care au exercitat calitatea de primar qi de viceprimar.
(3) Primarul gi viceprimarul beneficiazd de indemnizalie pentru limitd de vArstd de la
data la care li se acordd drepturile de pensie pentru limitd de vArstd, dar nu mai devreme de
data incetf,rii mandatului aflat in derulare.

Cuantumul indemnizaliei pentru limitd de vdrstd se acordi in limita a 3

mandate, cu condi{ia ca persoanele prevdzute la alin. (1) sA fi exercitat cel pulin un mandat
complet de primar/ viceprimar.
(s) Cuantumul indemnizafiei pentru limita de vlirstd se calculeazd ca produs al
numdrului lunilor de mandat c,t0,40o/o din indemniza\ia bnrti lunard, aflatd, in platd.
(6) in situafiain care persoanele previzute la alin. (l) au exercitat mai mult de trei
mandate diferite, acestea pot opta pentru oricare dintre aceste mandate pentru a fi luate in
considerare la stabilirea indemnizaliei pentru limitd de vArstd, in limita prevdzut[ la alin. (4).
(7) in cazul exercitdrii unor mandate diferite in condiliile prevdzute la alin. (4), la
calculul indemniza(iei lunare pentru limita de vdrstd se vor avea in vedere indemnizaliile
lunare brute aflate in platf,, corespunzdtoare pentru fiecare lunc1ie.
(8) in cazul exercit[rii unor mandate diferite, la calcularea indemnizaliei pentru
limiid de vdrstd se va proceda dupd cum urmeazd:

a) pentru fiecare tip de mandat exercitat se aplicd modalitatea de calcul
prevdzutd la alin. (5);

b) cuantumul indemniza{iei pentru limita de l'6rstd la care au dreptul
persoanele prevdzute la alin. (1) reprezintd suma valorilor oblinute prin aplicarea prevederilor
lit. a).

(e) in cazul in care persona care benefi ciazd, de indemnizalia pentru limita de vArst[
potrivit prevederilor alin. (l) incepe exercitarea unui nou mandat, in condifiile legii, acordarea
indemnizaliei se intrerupe, aceasta fiind reluata dupa incetarea mandatului, in cuantumul
recalculat prin valorificarea perioadei de mandat exercitat, la cererea persoanei interesate, in
condiliile prevdzute la alin. (a) Ei (5).
(10) Indemnizalia pentru limitd de vdrst[ se cumuleazd cu orice tip de pensie
stabiliffi in sistemul public de pensii sau in alt sistem de pensii neintegrat sistemului public.
(11) Indemniza{ia pentru limita de vdrstd este supusd impozitului pe venit Ei

contribuliei de asigurdri sociale de sdndtate.
(r2) Cuantumul indemniza{iei pentru limit[ de vdrstd se suportd din bugetul de stat
gi este prevdzut pentru fiecare unitate/subdiviziune adrninistrativ-teritorial[ prin anex[
distinctd la legea anuald de aprobare a bugetului de stat.
(13) Cererea pentru acordarea indemnizafiei pentru limita de vdrstd se depune la
unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriald pe raza cdreia $i-a exercitat solicitantul
mandatul. Situalia centralizatoare pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala se

transmite administraliilor finanlelor publice judelene, care le centralizeazd, pe judef. qi le
transmite Ministerului Finanlelor Publice in vederea fundamentf,rii anexei la legea bugetului
de stat pe liecare unitate/subdiviziune administrativ-teritori ald.

(4)

(14) Procedura qi metodologia de aplicare a prevederilor prezentului articol se

aprobd prin hotdrdre a Guvernului.
(15) De indemniza[ia pentru limita de vArstd prevdzutd la alin. (1) nu beneficiazd
primarii qi viceprimarii care au fost condamnali definitil' pentru comiterea, in calitate de

28



primar qi viceprimar, a unei infracliuni de coruplie.
(16) Sumele rdmase necheltuite la sfdrqitul anului se restituie la bugetul de stat, in
condiliile legii.

Art. 64. - Dreptul de ini[iativci tn promot)areq actelor administrative
Aleqii locali au dreptul de iniliativd in promovarea actelor administrative, individual

sau in grup.
Art. 65. -. Indemnizalia

(1) Pentru participarea la qedinlele consiliului qi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali
au dreptul la o indemnizalre lunard. Primarilor qi viceprirnarilor nu li se acordd indemnizalie
pentru participarea la qedinle.
(2) Indemnizalia lunard pentru consilierii locali care pafticipa la qedinlele ordinare ori la
qedinlele extraordinare ale consiliului local qi ale comisiilor de specialitate este in cuantum de
10% din indemnizalia lunarf, a primarului, in condiliile codului administrativ.
(3) Consilierii locali au dreptul la indemniza[ia lunard doar daci particip[ la cel pu{in o
qedin{l a autoritdlii deliberative gi o gedin]a a comisiei de specialitate, pe luni, desfrqurate in
condiliile legii.
(4) Plata indemnizaliilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueazd exclusiv din
veniturile secliunii de funclionare din bugetul U.A.T. Comuna Moacqa.
(5) Consilierilor locali qi delegatului sdtesc li se aplicd in mod corespunzdtor prevederile
referitoare la decontarea cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, ca la primar qi

viceprimar.
(6) Consiliul local poate hotdri diminuarea cuantumului indemniza\iei prevdzute la alin. (2) qi

a cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), in concordan!5 cu
posibilitalile de finanfare.
(7) Drepturile bdneqti cuvenite alegilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu
alte venituri, in condiliile legii.
(8) Consilierii locali gi delegatul sdtesc care participd la qedinlele de consiliu local, organizate
in timpul programului de lucru, se considera invoili de drept, fdrd, a le fi afectat salariul qi

celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munc6.
Art. 66. - Dreptul la concediu
Primarii gi viceprimarii au dreptul la concedii de odihnf,, concedii medicale, concedii

fErd platd, precum qi la concedii plStite in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit
legii.

Art. 67. - Concediul de odihnd
(i) Durata concediului de odihnd anual pentru primari gi viceprimari este de 25 de zile
lucrdtoare.
(2) Planificarea concediului de odihn[ se face de primarul U.A.T. Comuna Moacqa, in
luna decembrie a anului premerg6tor celui in care se efectueazf, concediul, pe baza consult[rii
cu viceprimarul.
(3) Primarul qi viceprimarul Comunei MoacEa nu pot efectua concediul de odihnd
simultan.
(4) in situalia in care mandatul primarului sau viceprimarului incepe in timpul anului,
durata concediului de odihn[ se stabileqte propor]ional cu timpul efectiv lucrat sau cu timpul
care va fi lucrat in anul respectiv.
(5) Pentru perioada concediului de odihnd primarul qi viceprimarul beneficiaz[ de o
indemnizalie de concediu ce reprezintd, media zilnicd. a indemnizaliei din luna/lunile in care
este efectuat concediul, multiplicatd cu numdrul de zile de concediu de odihn6. Media zilnica
a indemnizaliei din luna/lunile in care este efectuat concediul se calculeazdprrn impir'firea
indemnizaliei aferente lunii/lunilor in care este efectuat concediul la numdrul de zile
lucrdtoare din luna/lunile respectivS/respective.
(6) Primarul qi viceprimarul efectueazd concediul de odihnd in fiecare an.
(7) Concediul de odihna al primarului qi viceprimarului poate fi intrerupt in n-rod



exceptional dacd interesele colectivitSlii locale impun prezen\a acestora in comun6. in
asemenea situatii, inlocuitorul desemnat il inqtiinteazd de indatd pe primar, iar concediul de

odihnd al acestuia se intrerupe. La incetarea cauzelor care au determinat intreruperea
concediului de odihn6, acesta este reluat, durata lui prelungindu-se cu perioada cdt a fost
intrerupt.

Art. 68. - Alte tipuri de concediu
(1) in afara concediului ce odihn6, primarii qi viceprimarii au dreptul la concedii medicale,

dovedite cu certificat medical, concediu de maternitate, concediu fdr6 platd qi concediu pentru

formare profesionalS, potrivit prevederilor Legii nr. 5312003 - Codul muncii, republicatd, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare.
(2) Pentru evenimente familiale deosebite au dreptul, in afara concediului anual de

odihn[, la zile de concediu pl[tit dupd cum urmeazd:
a) 5 zile pentru cdsdtoria celui in cauzda

b) 3 zile pentru nagterea sau cdsf,toria unui copil;
c) 3 zile in caz de deces al solului/soliei sau al unei rude sau afin de pdn[ la gradul II

inclusiv.
(3) Concediile frrd platd sau pentru evenimente familiale deosebite, precum qi durata

acestora, in cazul viceprimarului se aprobd de cdtre primar.
Art. 69. - Transportul

Alegii locali care folosesc autoturismul proprietate personal[ sau mijloacele de

transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliazd in localitatea in care

se desfEqoard qedinfa consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea
transportului.

Art. 70. - Formarea profesionald
(1) Alegii locali au dreptul la pregdtire, formare qi perfectir;nare profesionald.
(2) Aleqii locali beneficiazd de plata programelor de pregdtire, formare qi

perfeclionare profesional[ organizatein condiliile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor
de transport, cazare) masf,, a indemniza{iilor de delegare sau deplasare, dupd caz,in condiliile
legii.
(3) U.A.T. Comuna MoacEa are obliga{ia sd prevadd in bugetul local sumele necesare

pentru programele de pregdtire, formare qi perfeclionare profesionald organizate de Institutul
National de Administralie sau alli furnizori de formare qi perfeclionare profesionald in
decursul mandatului, cheltuielile prevdzute la alin. (2) destinate aleEilor locali, organrzate la

iniliativa ori in interesul autoritdlii sau instituliei publice.
Art. 71. - (1) Dreptul aleqilor locali de a avea acces la orice informalie de interes

public nu poate fi ingrddit.
(2) AutoritAlile administraliei publice locale sunt obligate sd asigure informarea

corectd a alegilor locali, potrivit competenlelor ce le revin, asupra treburilor publice gi asupra

problemelor de interes local.
Art.72. - Dreplul la asociere
Aleqii locali se pot asocia liber in partide politice qi in alte forme de asociere, in

condiliile 1egii.

Sec(iunea II
OBLIGATIILE ALE$ILOR LOCALI

Art.73. * Respectarea legii
(1) Aleqii locali sunt obliga{i s[ respecte Constitulia qi legile farii, precum qi sd se supund

regulilor de curtoazie qi disciplina gi sd nu foloseascd in cuvdntul lor sau in relaliile cu

cetf,lenii expresii inj urioase, ofensatoare ori calomnioase.
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Consilierii locali sunt obligali sd respecte regulamentul de organizare qi

functionare a consiliului local.
Art.74. - Participarea la lucrdrile consiliului local Si ale comisiilor de specialitate
Consilierii locali qi viceprimarul nu pot lipsi de la lucr6rile consiliului local sau ale

comisiilor de specialitate.
Art. 75. - Buna-credinld Si fidelitatea
Consilierii locali aflali in serviciul colectivit6lii locale, precum qi primarul in calitatea

de reprezentant legal al U.A.T. Comuna Moacqa, au indatorirea de a participa, pe durata
mandatului, la exercitarea competenlelor cu bund-credinjS gi fidelitate fa\d de lard qi de

colectivitatea care i-a ales.
Art.76. - Probitatea Si disuelia profesionald
Alegii locali sunt obligali la probitate qi discrelie profesionald.
Art.77. - Cinstea Si corectitudinea

(1) in exercitarea mandatului, alegii locali sunt obligali sd dea dovadd de cinste gi

corectitudine; este interzis alesului local s5 ceard, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase
materiale sau alte avantaje.
(2) Aleqii locali nu pot face tz qi nu se pot prevala de aceastd calitate in exercitarea
unei activit[]i de interes personal.

Art. 78. - Dispozilii privind obligaliile de in/brmare pentru aleSii locali
(1) Aleqii locali sunt obliga[i ca, in exercitarea mandatului, si organizeze periodic, cel pu]in o

datd pe trimestru, intdlniri cu cetdlenii, sI acorde audienle gi s[ prezinte in consiliul local o
informare privind problemele ridicate la intdlnirea cu cetdlenii.

Fiecare consilier local precum gi viceprimarul sunt obligali sd prezinte un raport

(2)

(2)

(4)

(2)
(r)

anual de activitate, care este frcut public prin grija secretarului general al comunet.
(3) Primarul comunei prezintd anual, in fala Consiliului local, un raport privind starea

economicd, sociald qi de mediu a U.A.T. Comuna MoacEa.

In urma efectudrii unor deplasdri in strdindtale pentru exercitarea unor atribu{ii
stabilite prin lege, aleqii locali sunt obligali si prezinte la prima qedin(d ordinard a autoritalii
deliberative o informare privind deplas[rile efectuate. Termenul maxim de prezentare a

informdrii este de 45 de zile de la data incheierii deplasarii.
(5) in cazul nerespectf,rii prevederilor alin. (4), aleqii locali suportd cheltuielile deplas[rii.

Art. 79. - Transparenla activitiilii
(l) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general qi al aparatului de

specialitate, sd pund la dispozi{ie consilierilor locali, la cererea acestora, in termen de cel mult
10 zile lucrdtoare, informaliile necesare in vederea indeplinirii mandatului in condiliile legii.

Consilierii locali pot adresa intrebdri gi interpeldri primarului gi viceprimarului.
Rdspunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de reguld.

imediat sau, dacf, nu este posibil, la urmitoarea qedin!6 a consiliului local.
(4) Cel interpelat are obligafia de a rdspunde in scris sau, dupd caz, oral pdnd cel mai
tltrziu la urmitoarea gedinld a consiliului local.

rNCoMpArrBrLrrATrLEamsrc#flrool8l#'sr.o*.tICTuLDEINTERESE

Art. 80. - Regimul incompatibilitdsilor aplicabil alesilor locali
(1) Regimul incompatibilitafllor aplicabil funcliei de primar gi viceprimar qi consilier local,
dlpd caz, este cel prevdzut in cartea I titlul IV din Legea nr. 16112003. cu modificdrile Ei

completdrile ulterioare.
(2) Constatarea qi sancfionarea stdrii de incompatibilitate qi a conflictului de interese
pentru persoanele care ocupd funcliile prev[zute la alin. (1) se fac in condiliile Legii nr.
17612010, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, qi ale prezentului cod.
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(3) ActivitAtile in domeniul didactic pe care primarul gi viceprimarul le pot desfrEura,

in conditriile legislaliei speciale privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenlei in
exercitarea demnit[1ilor publice qi a funcliilor publice, sunt urmdtoarele: func]ii didactice in
instituliile de invdtdmdnt de stat sau private autorrzatelacreditate in condiliile legii ori care

au calitatea de formator, mentor sau persoand-resursf, in cadrul programelor de formare
profesionald a adul(ilor organizate in condiliile actelor normative din domeniul form[rii
profesionale, ori care au calitatea de de specialist in comisiile de examinare sau de

evaluator in comisiile de evaluare/monitorizare in cadrul programelor de formare
profesional[ a adullilor, organizate in condi{iile actelor normative din domeniul formdrii
profesionale a adullilor.

Art. 81. - Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru alesii locali
(1) Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile prevf,zute de cartea I titlul lV din

Legea nr.16112003, cu modificdrile gi completirile ulterioare, are obliga{ia sa se ablin[ de la
emiterea sau parlicipareala emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea san

participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material
pentru sine sau pentru:

a) so{" sofie sau rude ori afini pdn6la gradul al Il-lea inclusiv;
b) orice persoand fizicd sau juridic[ fa{a de care alesul local are calitatea de debitor al unei

obligatii;
c)o societate la care deline calitatea de asociat unic ori funclia de administrator sau de la

care obline venituri;
d) o alt[ autoritate din care face parte;
e)orice persoand fizicd, sau juridicS, alta decdt autoritatea din care face parte, care a fEcut

o platd cdtre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

0 asocialie sau fundafie din care face parte.
(2) In exercitarea funcliei, consilierul local aflat in una dintre situaliile prevdzute la
alin. (1) are obligalia sd anunle la inceputul qedinlei consiliului local interesul personal pe

care il are la adoptarea hotdr6rii respective, anun! care se consemneazd in mod obligatoriu
in procesul-verbal al qedinlei.
(3) Ulterior anuntdrii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in calcul
pentru cvorumul necesar adoptdrii hot[r6rii consiliului cu privire la care acesta gi-a anun{at

interesul qi nu are drept de vot la adoptarea acestei hot[rAri.
(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu

incdlcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolutd in condiliile Legii nr.

17612010, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.
(5) Fapta aleqilor locali de a incdlca prevederile alin. (1) qi legislalia in materie
privind conflictul de interese constituie abatere disciplinard qi se sanclioneazi cu

diminuarea indemnizaliei cu l0o/o pe o perioadd de maximum 6 luni.
Art. 82. - Declaralia de interese Si declaralia de avere
Aleqii locali au obligafia sf, intocmeascd, sd depund qi sd actuahzeze declaralii de

avere qi declarafii de interese in conformitate cu prevederile Legii nr. 17612010. cu

modifi c[rile gi completdrile ulterioare.
Art. 83. * Sancliuni pentru nedepunerea declaratriei de avere Si a declaraliei de

interese
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declara{iei de

avere qi de interese previzute de lege atrage sancliunile prevdzute de Legea nr. 17612070. cu

modificdrile gi completdrile ulterioare.
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