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Art. 84. - Tipurile de rdspundere a aleSilor locali
Alegii locali rdspund, dupd caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele sdv6rqite

in exercitarea atribuliilor ce le revin, in conditiile legii qi ale prezentului cod.
Art. 85. - Rdspunderea consilierilor locali

(1) Consilierii locali rispund in nume propriu, pentru activitatea desftgurati in exercitarea
mandatului, precum gi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte gi pentru
hotdr6rile pe care le-au votat.
(2)In procesul-verbal al qedin{ei consiliului local se consemneazdrezultatul votului, iar, la
cererea consilierului local se menlioneazdinmod expres votul acestuia.

Art. 86. - Sancliunile disciplinare aplicabile consilierilor locali
(1) Pentru incdlcarea de cdtre consilierii locali prevederilor prezentului regulament qi a
prevederilor legale referitoare la conflictul dc interese, consiliul local Moacqa poate aplica
urmdtoarele sancfiuni disciplinare:

a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvAntului;
d) eliminarea din sala de qedinfd;
e) excluderea temporar6 de la lucrdrile consiliului qi ale comisiei de specialitate;
0 diminuarea indemnizaliei lunare cu l0%o pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizatiei lunare pentru una sau doud luni.

(2) Sanctiunile prevdzute la alin. (l) lit. a)-d) se aplicd de c6tre pregedintele de
gedinf[, iar cele de la alin. (l) lit. e)-g) de cdtre consiliul local, prin hotdrdre.
(3) Sancfiunile prevdzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplic,abile qi viceprimarului. Pentru
aplicarea sancliunilor prevdzute la alin. (1) lit. ei), cazul se transmite comisiei de specialitate
care are in obiectul de activitate gi aspectele juridice. aceasta prezentAnd un rapoft intocmit pe
baza cercetdrilor efectuate, inclusiv a explica{iilor furnizate de cr:l in cauzd.

Art. 87. - Avertismentul
La prima abatere, pregedintele de gedinld atrage atenlia consilierului local in culp[ gi il invita
sd respecte regulamentul.

Art. 88. - Chemarea la ordine
(l) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul qi invitalia preqedintelui de qedinln qi

continui sd se abati de la regulament, precum qi cei care incalc[ in mod grav, chiar pentru
prima datd, dispozilrile regulamentului sunt chema{i la ordine.
(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de gedinla.
(3) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este irrvitat de citre preqedintele de
gedinJd sd iqi retragd sau sd explice cuvdntul ori expresiile care au generat incidentul gi care ar
atrage aplicarea sancliunii.
(4) Dacd expresia intrebuinfatd a fost retrasd ori dacd explicaliile date sunt apreciate de
pregedintele de qedinld ca satisfrcdtoare, sancfiunea nu se mai aplicd.

Art. 89. - Retragerea cuvdntului Si eliminarea din sald
in cazul in care, dup6 chemarealaordine, un consilier local continud sd se abatd de la

regulament, preqedintele de gedin![ ii va retrage cuvdntul, acesta nemaiputind lua cuvdntul pe
perioada deslEqurdrii qedinlei consiliului. in situalia in care un consilier persistd sd se abata de
la regulament, pregedintele de qedinla il va elimina din sala. Eliminarea din sali echivaleazd
cu absenla nemotivatd de la gedinfa.

Art. 90. - Excluderea temporarii de la lucriirile consiliului Si ale comisiei de
specialitate
(l) In cazul unor abateri grave, sdvArEite in mod repetat, srau al unor abateri deosebit de

33



grave, consiliul local poate aplica sancliunea excluderii temporare a consilierului local de la
lucrdrile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii este stabilit6 de comisia de specialitate care are in obiectul de
activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.
(3) Excluderea temporard de la lucrdrile consiliului local qi ale comisiilor de specialitate
nu poate depiqi doul qedinle consecutive.
(4) Excluderea de la lucrdrile consiliului local qi ale comisiilor de specialitate are drept
consecinld neacordarea indemnizafiei lunare.
(5) In caz de opunere, interzicerea participdrii la qedin{e se executd cu ajutorul
personalului care asigurd ordinea publicd locald.

Art. 91. - (1) Sancfiunile previzute la lit. e) gi f) se aplicd prin hotdrdre adoptatd de
consiliul local cu majoritatea absolutd.
(2) Pe perioada aplicdrii sancliunilor prevdzute la art.86 lit. e) qi 0, consilierii locali
nu vor fi socotiti la cvorumul pentru gedinta.
(3) Pentru men1inerea ordinii in qedin{ele
acestora au aceleaqi drepturi ca gi preqedintele de
prevdzute laart.86 alin. (1) lit. a)-d).
(4) Sancliunile prevdzute la art.86 alin. (l) se pot aplica in mod corespunzdtor gi
viceprimarului pentru abaterile sivdrqite in calitatea lor de consi.lier local.

Art.92. - Sanc{iuni aplicabile viceprimarului
(1) Pentru abateri grave qi/sau repetate, sdvArqite in exercitarea mandatului de
viceprimarului, acestuia i se pot aplica urmdtoarele sancliuni:

a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaliei cLu5-l0oh timp de 1-3 luni;
d) eliberarea din funclie.

(2) Sanctiunile prevdzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplicd, prin hotdrdre a consiliului
local, la propunerea motivatd a primarului. Motivele care justificd propunerea de
sancfionare sunt aduse la cunogtin{d consilierilor locali dttpd caz, cu cel pu{in 5 zileinaintea
qedinlei.
(3) in cazul sancliunilor prevdzute la alin. (l), hotdrdrea se adoptd prin vot secret cu
majoritatea calificatd de doud treimi din numlrul consilierilor locali in functie.

comisiilor de specialitate, preqedinlii
qedinld. Acegtia pot aplica sancliunile

(4) Prin exceplie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancliunii prevazute la alin.
lit. d) se face cu respectarea prevederilor referitoare la rolul, numirea gi eliberarea
functie a viceprimarului.
(5) lmpotriva sancJiunilor prevdzute la alin. (1) lit. c) qi d) persoana in cauz6 se
poate adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura prealabild nu este
obligatorie.
(6) Aplicarea sanctiunii prevlzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra
mandatului de consilier local al viceprimarului.

Art. 93. - Rdspunderea aferentd qctelor administrative
(l) Primarul, respectiv preqedintele de qedin!6 al cons.iliului local, dupf, caz,
semnare, investegte cu fbrmuld de autoritate executarea trctelor administrative emise
adoptate in exercitarea atribuliilor care ii revin potrivit legii.
(2) Aprecierea necesitdlii gi oportunitatea adoptdrii qi emiterii actelor
administrative apa(ine exclusiv autoritdlilor deliberative, r€SF€ctiv executive, intocmirea
rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevdzute de lege, contrasemnarea sau
avizarea pentru legalitate qi semnarea documentelor de fundamentare angajeazd,
rlsptrnderea administrativd, civild sau penal6, dupd caz, a semnatarilor, in cazul incdlcirii
legii, in raport cu atribuliile specifice.
(3) Actele autoritdlilor administra[iei publice locale antgajeazd. in condiliile legii,
rdspunderea administrativ[, civild sau penald, d:upd caz, a func]ionarilor publici gi
personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, cu incilcarea
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prevederilor legale, fundamenteazd din punct de vedere tehnic qi al legalitalii emiterea sau
adoptarea lor Sau contrasemn eazd, ori avizeazd,, dupd caz,pentru legalitate aceste acte.(4) In cazul in care printr-un act administrativil autoritalilor aiministraliei publice locale
emis sau adoptat fdrd,a fi fundamentat, contrasemnat sau avizal din punct de vedere tehnic sau
al legalitdlii s-au produs consecinfe vdtdmdtoare, este angajatd,r:aspunderea juridicd a
autorit[tii executive sau autoritS]ii deliberative, dupd 

"ua 
incondiiiile legii ii ale prezentului

cod.
(5) Funcfionarii publici sau personalul contractual, dup6 caz? responsabili cu
operatiunile prevdzute la alin. (3) pot formula obiecfii ori reftza efeituarea acestora.(6) Prevederile alin. (l) - (5) se aplica qi in cazul altor acte administrative sau
asimilate acestora in condiliile legii emise, respectiv adoptate de autorit[]ile administra]iei
publice locale.

Art.94. - Contravenlii Si sancliuni
(1) Constituie contravenlii dacd nu sunt slvdrqite in astfel de condilii incdt s6 fie
considerate, potrivit legii penale, infracJiuni:

a) nepunerea in aplicare, cu rea-credinld, a hotdr6rilor consiliului local de citre primar;c) neprezentarea, in termenul previlzut de legislatia care reglemente azd, frnan\ele publice
locale, a proiectului bugetului unitalii administrativ-teiitoriale dJcatre primar, din culpa sa;d) neprezentarea de cdtre alegii locali a rapoartelor prer,f,zute de lege, din culpa lor;e) neluarea mdsurilor necesare, stabilite de lege, de cdtre primar in calitatea sa de
reprezentan{i ai statului in unitalile administrativ-teritoriale;

f) netransmiterea in termenulprevdztt de lege. cdtre camera notarilor publici a sesizdrii
pentru deschiderea procedurii succesorale.
(2) Contraven{iile prevdzute la alin. (l) se sanc{ioneazii.cu amend[ de la 1.000 lei la
5.000 lei.
(3) Constatarea contravenliilor, instituirea mdsurilor de remediere, urmirirea
indeplinirii mdsurilor de remediere qi aplicarea amenziLor se feLc de cdtre prefect, in calitatea
sa de autoritate publicd, reprezentant al Guvernului pe plan local, in condiliile legii.(4) Dispoziliile prezentului articol se completeaz[ in mod corespunzator cu
prevederile legislaliei privind regimul juridic al contravenliilor.

CAPITOLUL XIII
INITIATIVA CETATENEASCA 9I AOUNARILIE CETATENE$TI

Art' 95' - (1) Cet5{enii domiciliafi in Comuna Moacqa pot propune consiliului local,
spre dezbatere qi adoptare, proiecte de hot[rdri.
(2) Promovarea unui proiect de hotdrdre se poate face de unul sau de mai mulli cetdleni
cu drept de vot, dacd acesta este suslinut prin semndturi de cel pu{in 5yo dinpopulalia cu diept
de vot inscrisd in Registrul electoral cu domiciliul sau reqedinla'in Comuna Mou.gu. judelul
Covasna.
(3) Iniliatorii depun la secretarul general al U.A.'t. Comuna MoacEa forma propusd pentru
proiectul de hotdrdre. Proiectul se afigeazd spre informare publica prin grija secretarului
general al cornunei.
(4) Iniliatorii asigurd intocmirea listelor de suslindtori pe fl:rmulare puse la dispozilie de
secretarul general al comunei.
(5) Listele de susfindtori cuprind numele, prenumele qi dorniciliul, seria qi numdrul actului
de identitate gi semndturile sus{inf,torilor.
(6) Listele de suslindtori pot fi semnate numai de cetd{eni.i cu drept de vot inscriqi in
Registrul electoral cu domiciliul sau reqedinla in Comuna MoacEa in vlderea dezbaterii de
cdtre Consiliul local
(7) Dupd depunerea documentafiei qi verificarea acesteia de citre secretarul general.
proiectul de hotdr6re urmeazd procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local
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Moacqa.
Art. 96. - (1) Cetdlenii comunei MoacEa pot fi consultali gi prin adundri cetf,(eneqti

organizate pe sate.
(2) Convocarea gi organizarea adundrilor cetd{eneqti se fac de cdtre primar, la initriativa
acestuia ori a unei treimi din numdrul consilierilor in funclie.
(3) Convocarea adundrii cetdlenegti se face prin aducerea la cunoqtinfd publicd a
scopului, datei gi a locului unde urmeazd sdse desfdqoare aceasta.
(4) Adunarea cetdfeneascd este valabil constituitd in prezenta majoritalii cetd]enilor cu
drept de vot qi adoptd propuneri cu majoritatea celor prezenli.
(5) Propunerile se consemneazd"intr-un proces-verbal gi se inainteazd primarului, care le
supune dezbaterii consiliului local in prima qedin{6, in vederea stabilirii modalitalilor
concrete de realizare qi de finanlare, dac6 este cazul.
(6) Solulia adoptatd de consiliul local se aduce la cunogtinfa publicd prin grija
secretarului general a comunei.

PRE$EDIN'TE DE $EDINTA
Zdlde Csaba-Andr6s CONTRASEMNEAZA

Secretar general al comunei
Fiiliip-Fuer M. Zelinda
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Anexd la H.C.L. nr.
PROIECT

12020

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE $I TUNCTIONARE A CONSILIULUI
LocAL MOAC$A' REVIZUIT coNFoRM o.u.G. NR. s7t20lg

CAPITOLUL L
DISPOZITII GENERALE

Art. 1. - (l) Administrafia publicd locald in comuna Moacqa se organizeazd. Si
funclioneazd in temeiul principiilor generale ale administrafiei publice'prevdzuie la partea I
titlul III gi al principiilor generale prevdzute in Legea nr. 19911997 pentru ratificarei Cartei
europene a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985 qi a principiilor
specifice, astfel:

Principii generale aplicabile administrafiei publice:
9) Principiullegalit6lii.
10) Principiul egalitdtii.
1 1) Principiul transparenfei.
I 2) Principiul proporfionalitafii.
1 3) Principiul satisfacerii interesului public.
1 4) Principiul impa4ialitdili.
1 5) Principiul continuitdlii.
16) Principiul adaptabilitalii.
Principii specifice:

h) principiul descentralizdrii;
i) principiul autonomiei locale;
j) principiul consultdrii cetdlenilor in solulionarea problemelor de interes local deosebit;
k) principiul eligibilitdlii autoritdlilor administrafiei publice locale;
l) principiul cooperdrii;
m) principiul responsabilitdlii;
n) principiul constr6ngerii bugetare.

(3) Aplicarea principiilor prevdzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului
de stat nalional, suveran gi independent, unitar qi indivizibil al Rom6niei.

Att.2. - (1) Autonomia locald, se exercitd de autoritdfile administraJiei publice locale.
(01 Dispoziliile alin. (l) nu aduc atingere posibilitdlii de a ...rrig. la consultarea
locuitorilor prin referendum sau prin orice altd formd de participare direct6 a cet6jenilor la
treburile publice, in condiliile legii.
(7) Autonomia locald este numai administrativd qi financiard., fiind exercitatd, pe baza
qi in limitele prevdzute de lege.
(8) Autonomia locald priveqte organizarea, funclionarea, competenla
autoritdlilor administra{iei publice locale, precum qi gestionarea resurselor care

gi atribuliile
potrivit legii,

apa(in comunei MoacEa.
(9) Autonomia locald garanteazd,autoritdlilor administraliei
limitele legii, sf, aiba iniliative in toate domeniile, cu excepfia
competenta altor autoritafi publice.

Art. 3. - (1) Raporturile dintre autoritAtile administratiei publice din comuna MoacEa
gi autoritSlile administrafiei publice de la nivelul jude]ului Covasna sebazeazd,pe principiile
autonomiei locale, legalitalii, cooperdrii, solidaritalii, egalitdlii de tratameni gi
responsabilitdtrii.
(3) in relaliile dintre consiliul local qi primar, consiliul judefean qi preqedintele
consiliului judefean, precum qi intre autoritdtile administraliei publice din comune, orage.
municipii qi autoritdlile administraliei publice de la nivel .iudel.ean nu exista raporluri de
subordonare; in relaliile dintre acestea exist[ raporturi de colaborare.
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Art' 4' - (1) in-cadrul politicii economice nalionale, unitalile administrativ-teritoriale
au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritdlile administraliei publice locale lestabilesc, le administreazd qi le uiiliieazii pentru exercitarea competenfei gi a atribu]iilor ce lerevin, in condiliile legii.
(6) ltesursele financiare de care dispun autoritatrile administraliei publice localetrebuie sd fie corelate cu.competenla gi atribuliile prevdzute de lege.(7) in scopul asigurarii auioro*iei locale, Consiliul ll,ocal al comunei Moacsa incalitate de autoritate deliberativd are dreptul sa instituie gi sd perceupa i-p"ori;il;tr.
locale, sd aprobe bugetul local al comunei, in condiliile legii.(8) stabilirea, constatarea, impunerea, inipeclia fiscald, incasarea, urmirirea qiexecutarea silita, .precum gi procedurile de administrare a creantelor bugetare locale serealizeazd in condiliile legii.
(9) Autoritatile administraliei publice locale administrea:zd sau, dupd caz, dispun deresursele financiare, precum qi de bunurile proprietate publicd sau privata ale comunei, inconformitate cu principiul autonomiei locale.

Art' 5' - Bugetul local al U.A.T. Comuna Moacqa se elaboreaz[. se aprobd, seexecutd qi se raporteazdin condiliile legii care reglemente azd. frnan[ele publice locale.Art' 6' - (1) Teritoriul Rom6niei este oiganizat, sub aspeci administrativ, in unitf,liadministratir'-teritoriale care sunt comunele, oraqlle qi luae1ete.(4) comunele gi oraqele sunt unitali administrativ-teiitoriale de bazd,.(5) orice modificare a limitelor teritoriale ale unitdlilor administrativ-teritoriale carepriveqte infiin{area, reinfiinlarea sau reorg anizareaacestora se p,s41s efectua numai prin lege
9i dupi consultarea obligatorie a cet61enil-or din unitdlile administrativ- teritoriale respectiveprin referendum local, in condiliile legii.

Art' 7' - (1) Comuna este unitatea administrativ-teril.oriald de bazd. care cuprindepopula{ia rurala unitd prin comunitate de interese qi tradilii, alcdtuitd din unul sau mai multesate, in funclie de conditriile economice, social-culturale, geografice Ei dernografice. prin
organizarea comunei se asigurd dezvoltarea economicd, soc-ial-"culturala qi gospodareascd alocalitAlilor rurale.
(2) comunele pot avea in componenla lor mai multe localitali ru.rale denumite sate, care nu aupersonalitate j uridici.
(3) Satul in care iqi au sediul autoritdtrile administraliei publice comunale este sat-reqedin{[ decomunS.

Art' 8' - in scopul .organizdrii qi func{iondrii Consiliului local al Comunei Moacsa
se adoptd de acesta, ca autoritate deliberativd, Regulamentul de organizare qi ;;.ilffit;Consiliului local al Comunei Moacsa.

c oN s rrr u IREA !I -ol-GANr 
r"fi fl'38iyrl.fu u r L o cAL $ r A c oM r srr L o RDE SPECIALITATE PE DOMENII DE AC IVITATE

Sec{iunea 1

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

Art' 9' - (l) Aleqii locali sunt primarul, viceprimaml, consilierii locali. Acegtiaindeplinesc o flunc]ie de autoritate publicd.
(4) Consiliul local qi primarul se aleg prin vot universal, egal, direct, secret gi liber

iJX;'I"t, 
in condiliile prevrzute de legea p.rtiu alegerea autoritalil-or administraliei publice

(5) consiliul local qi primarul func{ioneazd ca autoritati ale administra}iei publicelocale qi rezolvd treburile pubrice din comuni, in condiliile legii.
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Art. 10. - Consiliul Local se compune din consilieri locali aleqi in condiliile stabilite
de legea pentru alegerea autoritatilor administraliei publice local:.

Art. 11. - Numdrul membrilor fiecarui consiliu local se stabiler;te prin orciin al
prefectului, in funclie de numSrul locuitorilor comunei, ai oraqului sau ai murnicipiulr"ri.
conform populafiei raportate, in funclie de domiciliu, de Institutul Na{ional de Statistic[ la
data de I ianuarie a anului in care se organizeazd alegerile.

Art, 12. - Consiliul Local al comunei Moac;a este format, potrivit legii clin 9
consilieri locttli aleqi prin universal, egal, direct, secret qi liber exprimat, in condiliile stabilite
de lege.

Art. 13. - (1) Dupa alegerile locale din anul 2020, Cons;iliul local se constituie in cel
mult 60 de zile de la data desfrqurdrii alegerilor autoritatilor 'administra{iei publice locale,
Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilorr locali declarali aleqi sltnt
validate in condiliile prevdzute la art. l1 din prezentul regulamerLt.
(4) Pdni la data desftgurdrii alegerilor pentru autoritirtrile publice locale care se vor
otganiza in anul 2020, constituirea consiliului local se face in termen de 20 de zile de la data
desfrqurdrii alegerilor, dupd indeplinirea prevederilor art. 38 atin. (1) qi 1tr; din Legea nr.
33412006 privind finanlarea partidelor politice qi a campaniilor electorale, cu modificarile gi
complet[rile ulterioare. Convocarea consilierilor declara]i alegi pentru gedinla de constituire
se face de cdtre prefect. La qedinla de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul
sdu, precum qi primarul" chiar dacd procedura de validare a nrandatului acestuia nu a fbst
frnalizatd,.
(5) Dupd validarea mandatelor de consilier local este organizat1 o qedinla privind
ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun juramAntul.

Art. 14. - Validarea mandatelor de consilier local
(l) Mandatele consilierilor locali declarafi aleqi sunt validate in cel mult 25 de zile de la data
desfdgurdrii alegerilor pentru autoritalile administraliei publice locale de judecatoria in a cdrei
razd teritoriala se afld circumscripfia electorald pentru care au eLvut loc alegeri, in procedurd
necontencioasd, prin incheiere pronunlatd in camera de consiliu, fdrd a fi aplicabild procedura
de regularizare a cererii.
(4) Mandatul unui consilier local este validat dacd, laL data pronunldrii incheierii,
consilierul local declarat ales indeplineqte cumulativ urmdtoarele condilii:

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

h) nu qi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazieruljudiciar;
i) nu gi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista cdruia a fost ales.

urrnare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotdrdrea definitiv[ a forului competent al
partidului politic ori prin hotdrdre definitivd a unei instanlei jurlecdtoreqti, fapt dovidit prin
confirmdrile prevdzute la art. 121 alin. (1) din Codul admirristrative, sau prin hotardre
definitivl a instanfei judecdtoregti, dupd caz;

j) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor gi
cheltuielilor electorale in conformitate cu prevederile legii privind finan{area activitatii
partidelor politice gi a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, in
condiliile legii;

k) nu a renun{at la mandat;
l) nu a fost ales prin fraudd electorald constatatd in conctiliile legii privind alegerea

autoritatilor administrafiei publice locale, doveditd prin documentele privind rezultatele
alegerilor inaintate de cdtre biroul electoral de circumscriplie judecdtoriei in a cdrei razd.
teritoriald se afld circumscriplia electoralf, pentru care au fost desEqurate alegeri.
(5) Consilierii locali declarali aleqi au obligafia transmiterii cdtre secretarul general
al comunei a documentelor doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevdzute la alin. (2)
lit. a)-e) in cel mult 1 5 zile de la data desfdqurdrii alegerilor, pentru care li se elibereazf, o
confirmare de primire. Termenul de l5 zile este termen de decf,rjere. caz in care secretarul



general al comunei transmite judecdtoriei rargu Secuiesc documentele care i-au lbst puse ladispozilie i,[r-rntrul acestui termen, precum qi o adresd prin care propune validareaconsilierilor care au depus tiocumentele prevdzute la alin. 1); sau, ar[i-[,ur, invalidareaconsilierilor care nu au depus aceste documente.
(4) Secretarul general ari..obliga{ia de a. transmite judecirtoriei documentele doveditoarepentru indeplinirea condiliilor prevazute la arr" tt+ alin. (2) dln a;;i'ao.inirtrativ intermen de 2 zile de la implinirea termenului previzut ia'alin. i3t ;rr 14 din codulAdministrativ, in.vederea validarii mandatelor.omirl".ilor locali declarali aleqi.(5) Incheierea judecdloriei privind validarea 

-r"r,^^irpa 
caz, invalidarea mandatelorconsilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali'ale cdror mandate au fost validate qi secomunicd de indatd.prefectuluj gi secretarului generai ur .o,rrr.i. r, pri,"" zi lucr[toareulterioard comunicdrii incheierii, secretarul g.r.rll infoimeaz[ consilierii iocali declara]i aleqicu privire la validarea mandatelor lor, sup_leinlii acesioia cu privire la invalidarea mandatelorconsilierilor locali declarafi alegi gi partidele p"riti.. r", organizaliile cetd]enilor apar]in6ndminoritalilor.nafionale.. incheierea judecatoriei p;";;.. sunt invalidate mandatele estecomunicatd qi respectivilor consirierilocari a.ctaruji ui"qi

(6) In termen de 3 zile de la comunicare, cei interesali pot formula apel impotriva incheieriijudecdtoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se solulion 
"ura 

d"tribunalul ina cirui circumscriplie se afld judec5toria care a p.orrurrlut incheierea in termen de 5 zile dela depunerea apelului, in procedurd necontencioasd, fdrit a fi aplicabil[ procedura detegularizare a cererii, hothrdrea fiind definitivS. Hotdr6rea se comunicd dc indati de lapronunlare plefectulul secretarului general al comunei qi consilierului local declarat ales.(7) Pronun{area incheierii judecdtoriei, respectiv p.onun1u."a hotirArii tribunalului se poateamdna, o singurd datd, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea incheierii,respectiv a hotdrarii este de cel mult 4g de ore de la pronuntare.
Art. 15. - Renuntrarea ra mandat tnainte di varidare

(1) Consilierul local declarat ales poate renunla la mandat in cel mult 1 o zite de la datadesfbqurbrii alegerilor, situa(ie in cire comunicS, in acelagi ternren, sub semndturd. deciziasa.secretarului general al unitalii/subdiviziunii administrativ-teril.oriale.(3) Secretarul general al comunei transmite judec[toriei in a cdrei razd teritoriala seafld circumscrip{ia electorald pentru care au avut loc alegeri qi prefectului declarafiilesemnate de consilierii locali declarali aleqi, prevdzulilaalin. (t), in termenul prev6zut laart.l4 alin. (4) din prezentul regulament.
Art' 16' - $edinlele privind ceremonia de constituire a t:onsiliului local(1) Prefectul convoaca consilierii locali pentru geainla-frivincl ceremonia de constituire aconsiliului local in cel mult 5 zile de la cbmunicarea incteierii jrd;;;i;;i;i irevdzute Ia ar1.I l4 alin' (2) <>ri a comunicdrii hotdrdrii tribunalului in condifiile'art. i r+ uiirilo) 9i (7), dupacaz, in situalia in care numdrul mandatelor de consilier lt"a, rzalidate, este mai mare decdtprimul numdr natural strict mai mare decAt j;.id" ;in ,rr*ar.,t membrilor consiliului localstabilit potrivit art. 172 din Codul administritiv.(11) Prefectul ii comunicd secretarului general al comunei data qi ora stabilitd pentrugedinla privind ceremonia de constituire a clonsiliului local, la care participa prefectul.subprefectul sau un reprezentant al institu{iei prefectului desemn;at prin ordin de c6tre prefect.In situatii motivate, cu respectarea dispoziliilor alin. (l) prefectuLl poate 

"o-rri.u o altd datdgi o altd ord.
(12) Secretarul general al comunei comunicd consilierilor locali ale c6ror mandate aufost validate data gi ora gedin{ei privind ceremonia de constituir,e convocati de prefect. careare loc la sediul consiliului local.
(13)... $edin{a pentru ceremonia de constituire este condusd de cel mai in varsticonsilier local al cirui mandat a fost validat, ajutat de doi iintr" c;ei mai tineri consilieri localiale cdror mandate au fost validate.
(14) Consilierii locali ale cdror mandate au fost validatr: depun jurdmantul prevdzutlu u\,.17 din prezentul Regulament in cadrul qedinlei privind ceremonia de constituire aconsiliului local.



(15) in cazul in care numdrul consilierilor locali care au depus jur6m6ntul in condiliilealin' (5) este mai mic decdt primul numdr natural strict mai ,rur. i..dt.;,-,matate din numdrulmembrilor consiliului local stabilit potrivit art. 11 din pre:zentul Regulament, prefectul
convoacd consilierii locali pentru o a doua qedinld privincl ciremonia de cinstituire in termen
de 20 de zile de la data primei qedinfe.
(16) in cadrul celei de a doua gedinle pot depune jurdnrintul consilierii locali validalicare au absentat de la 

.g1ima qedin![ qi supieanlii ale cdror mandate au tbst validate incondiliile art. 19 qi consilierii locali validali in condiliile afi.. 14 alin. (6) qi (7) qi care nu aufost convocali la prima qedinla de constituire a consiliului local.
(t zl Prin exceplie de la dispoziliile alin. (7) consilierul locerl declarat ales care nu a putut
depune jurdmdntul, ca urmare a absenlei pentiu motive temeinir;e, poate depune jur6m6ntul incadrul primei gedinle a consiliului local. Sunt considerate mol.ive temeinife spitalizarea salrimobilizarea la pat, doveditd prin certificat medical, ori situalii precum deplasarea instrdindtate in interes de serviciu, evenimente de fo(d majord, .u- u, fi inundalii sau altecatastrofe cal'e au impiedicat deplasarea, deces in familie ori alte situalii similare.(18) Consilierul local al cirui mandat a fost validat care nu depune jurdm6ntul nici incea de a doua qedinld privind ceremonia de constituire ori in condiliiie preirazute la alin. (g)
sau care refuzd. si depund jurdmdntul este considerat demisionat de diept.'(19) Locurile consilierilor locali declarali aleqi ale cdror mandate nu au fbst validate
sau care sunt considera{i demisiona}i de drept gi care nu pot fl completate cu suplean}i sedeclard vacante prin ordin al prefectului in termen de 5 zile de la prima qedinla ordinar6 aconsiliului local.

Art.17. * Jurdmdnlul
(1) Consilierii locali aleqi al ciror mandat a fost validat depun urmdtorul jurdm6nt in limba
romAn5: "Jur sd respect Constitulia qi legile prii gi sd fac, cu bund - credinli, tot ceea ce sti inputerile qi priceperea mea pentru binele iocuitorilor comunei Moacg&,;uaejui Covasna. Aqa siimi ajute Dumnezeul" Formula religioasd de incheiere va reslpecta libertatea convingerilor
religioase, jurdmdntul putAnd fi depus qi fEra fbrmula religioasd. Jurdmantul se imprimi pe unformular special gi se semneazd, indouf, exemplare, de fiJcare ales local.
(2) Un exemplar al jurdmdntului se pdstreazd la dosarul de constituire, iar al doilea se
inmdneazd' consilierului local ales. Dosarul de constituire se pdstreaz6 de cdtre secretarul
general al U.A.I'. Comuna Moacga.

Art. 18. - Declararea consiriurui rocar ca regar constituit
(1) Consiliul local este legal constituit daca nuirarul consilierilor locali care au depusjurdmdntul este mai mare decAt primul numdr natural strict rnai mare decdt jumitate dinnumirul membrilor consiliului local, stabilit potrivit art. I 1.(6) Data constituirii consiliului loca[ este consideratd data desfhqurarii primei Eedin{eprivind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei a. u aora, a upd, caz.(7) in termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, in condiliile alin. (2)prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituire aconsiliului local, care se comunicd secretarului general al comu.nei gi se aduce Ia cunoqtinld
publicd.
(8) in situalia in care consiliul local nu este legal const:ituit in condiliile alin. (1), intermen de 3 zile de la implinirea termenului prevdzutla art. l6 alin. (6) prefectul emite unordin privind constatarea neindeplinirii condiliilor legale de constituire a consiliului local. incare se menlioneazd motivele neconstituirii acestuia.(9) ordinul prefectului prevdzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacd estecazul, gi situaliile in care este necesard validareu rnurrdut.ior supleanlilor. ordinul prefectului
care cuprinde situatiile in care este necesara validarea mandatltor supleanliior se comunicdjudecdtoriei Tiirgu Secuiesc pentru care au avut loc alegeri, particlelor politice qi organizaliilor

::t:llig apa(inand minoritdlilor nalionale care au p1opr. candidali qi secretarului general
al comunel.
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Art' 19' - ValidQrea mandatelor supleanlilor in cadrul procedurii tle constituire aconsiliului local.
(10) Mandatele supleanlilor sunt validate de judecdtoria in a cdrei ruzd, teritoriala seafla circumscriplia electorali pentru care all avut loc alegeri. in procedurf, necontencioasd,
prin incheiere pronunlatd in camera de c.onsiliu , frrd afi aplicatrild procedura de regular izare acererii' Validarea mandatelor supleanlilor se reahzeazd, in condiliile art. 14 alin. (2), curespectarea prevederilor legii privind alegerea autoritalilor administra{iei publice locale insitualia in care consilierul local declarat ales se afl6 in una dintr,: urmdtoarelesitualii:

c) nu esle validat ca urmare a neindeplinirii condiliilor prevdzute la art. l4 alin. (2);d) este c-onsiderat demisionat: de drept, potrivit art. 16 utir. 1l;.(11) in cazul ptevdzut la alin. (l) lil. a), mandatele suplean{ilor sunt validate in termen
de 10 zile de la data rdmdnerii definitive a incheierii de invalicllare a mandatului consilierului
local declarat ales.
(12) in cazul prevdzut Ia alin. (1) lit. b), mandatele suple,anfilor sunt validate in termen
de l0 zile de la comunicarea ordinului prefectului prevazut li art. I 8 alin. (5).
(t:l Supleanlii au obligalia transmiterii cdtre secretarul g.n".ul al comunei a
documentelor doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prevdzute li art.l4 alin. (3) cu celpufin 7 zile inainte de implirrirea termenului prevdzut la aiin. (lZ) sau dupd caz,pentru care lise elibereazd o confirnare de primire. Termenul pentru transmiterea documentelor cdtre
secretarul general al comunei este termen de decdder 

", "urin 
care secretarul general transmitejudecdtoriei documentele care i-au fost puse la dispozilie induntrul acestui tJrmen, precum gio adresd de informare. prin care propune validarea supleanlilor care au depus documenteleprevizute la arl. 14 alin. (2) sau, dupd, caz, invalidarea supiear4ilor care ,, u, depus aceste

documente.
(14) Secretarul general al comunei transmite judecdtoriei documentele doveditoare
pentru indeplinirea condiliilorprevdzute laart.l4 alin. (2) lit. zL-d) cu cel pulin 7 zileinainte
de implinirea termenului prevf,zut la alin. (2) sau (3), dupd caz.
(tsl Supleantul al cdrui mandat a fost valliat in condiliile prezentului articol depunejurdmAntul in a doua qedinla privind ceremonia de constituire a consiliului local prevdzuti la
art. 16 sau in prima qedinld a consiliului local, dupd, caz.(16) Prevederile alin- (6) se aplicd in mod corespunzdtorr supleantului declarat ales alcdrui mandat a fost invalidat de judecdtoria compet.rid, in prima instanld, dar care a tbstvalidat prin hotdrdrea tribunalului.
(!l) Supleantul al cdrui mandat a fost validat, care nu de,pune jurdmdntul in condiliilealin'. (6) sau. dupd caz, alin. (7) ori care refuzd sd depun6 jurdm6ntul, este consi6erat
demisionat de drept.
(18) Prevederile art. l8 alin. (3) se aplicd in mod corespunzdtor.

Art. 20. - Organizarea alegerilor par{iale
(l) in situalia in care consiliul local nu a fost constituit in conclitriile art. 1g, sunt organizate
alegeri pa(iale de completare in condiliile legii privind aleger,:a *,o.i,alilr administraliei
publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacant,e potrivit art. l6alin. (10).(3) Alegerile prevdzute la alin. (1) se organizeazii in termen de 90 de zile de laemitereaordinului prefectului prevdzutlaart 18 alin. (4), in condiliile legii privind alegerea
autoritatilor administraliei publice locale. Stabilirea datei pentru ,organizarea alegerilor se fbce
de cdtre Guvem, la propunerea autorit5lilor cu atribufii in organizarca alegerilor locale pe
baza solicitdri i prefectului.

Art' 2l' - Co.nfirmarea calitdsii de membrlt .at partidului politic sau organizaliei
cetdle-nilor aparliniind. mi.noritiililor naiionale a candida{iior dec,laraii ituqi uii suplean{ilor(1) Confirmarea calitalii de membru al partidului politic ,ur'o.gurirul:"i cetf,{enilor
apa(indnd minoritdlilor nafionale a candidalilor declaiati aleqi qi a iupleanlilor parlidelepolitice sau organizaliile cetd{enilor aparJindnd -lnoritagtor natrionale conflrm6. sub
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semnetllra persoanelor din cadrul conducerilor acestora, calitatea de membru a consilierilor
declarali aleqi qi a supleanlilor, in urmdtoarele condilii:

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

D in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii prevdzute la art. 14 alin. (5);
g) in termen de 3 zile de la primirea ordinului prefectului prevdzut la art. 18 alin. (5);
h) in termen de 3 zile de la solicitarea secretarului general al comunei, in situalia vacan{ei

mandatelor de consilieri alegi pe liste de candidafi constatatd pr:in hotdrdre a consiliului local
sau prin ordin al prefectului.
(4) Conlirmdrile de la alin. (1) sunt transmise, in ternrenele prevdzute, secretarului
general al comunei MoacEa.
(5) Secretarul general al comunei transmite de indatd confirmirile primite judec[toriei in
a cdrei razd teritoriala se afl5 circumscriplia electorald pentru care au avut loc alegeri in
vederea validdrii mandatelor consilierilor locali declarati aleqi, in condiliile art. 14. sau a
validdrii mandatelor supleanlilor, in condiliile art. l9 sau art.22 din prezentul regulament.

Art.22. - Validqrea mandqtelor supleanlilor pe durata mandetului consiliului local
(t) in caz de vacanff, a mandatelor de consilieri iocali, pe duratir mandatului consiliului local,
mandatele supleanlilor sunt validate in termen de 10 zile de la d,ata incetarii manclatului
consilierului local, in condiliile art.57 din prezentul Regulament, de cdtre judec[toria Tdrgu
Secuiesc pentru care au avut loc alegeri in procedurd necontencioasa, prin incheieie
pronunfatd in camera de consiliu, fdrd a fi aplicabild procedura de regularizare a cererii.
Validarea mandatelor supleanfilor se realizeazd cu respectarea prevederilor afi. 74 alin. (2) gi
art.2l alin. (t) lit. d), alin. (2) qi alin. (3) din prezentul Regulament. Supleanfii au obligafia
transmiterii citre secretarul general al comunei a documentelor doveditoare prevdzute la ar1.
14 alin. (2) lit. a)-d) cu cel pufin 5 zile inainte de implinirea termenului de 10 zile. Dispozi{iile
afi. 74 alin. (4)-(7) se aplica in mod corespunzdtor.
(7) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului
local depune jurdmdntul in fala consiliului local, in termen cle 15 zile de la data la care
secretarul general al comunei l-a informat cu privire la validarea mandatului sdu.
(8) Consilierul local declarat ales al cdrui mandat a fost invalidat de judecdtoria
competentd, in primd instanfd, dar care a fost validat prin lrotlrArea tribunalului depune
jurdmdntul in fala consiliului local, in termen de 15 zile de la d,ata la care i-a fbst comunicard
hotdrdrea tribunalului.
(e) Consiliul local se convoacd in condi{iile art. 34 ahn. (1) pentru respectarea
termenului prevdzut la alin. (2) sau (3), dupa caz.
(10) Consilierul local al cdrui mandat a fost validat in condiliile alin. (2) sau (3) care nu
depune jurdmdntul in termenul de 15 zile ori care refuzd sd deptrnd jurdmdntul este considerat
demisionat de drept, cu exceplia cazului in care se afld in una dintre situaliile previzute la art.
16 alin. (8). 

^(11) In cazul in care consilierul local al cdrui mandat a fost validat in condiliile alin.
(2) sau (3) se afld. pe perioada celor I 5 zile prev[zute de aceste alineate, intr-una dintre
situaliile prel'dzute la arl. 16 alin. (8), termenul pentru depunerea jurimdntului se prelungeqte
pdnf, la incetarea acestei situafii.

Sec{iunea 2
ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL

Art.23. - PreSedintele de Sedinld
(1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sdi, in aceeaqi
gedinld, un preqedinte de gedinfd, pe o perioadd de cel mult 3 luni, care conduce qeclin{ele
consiliului qi semneazd hotdrdrile adoptate de acesta. PregedinteJe de qedinjf, se alege prin vot
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deschis cu nrajoritate simpli, prevdzutdla art.5, lit. ee) din O.ILG. nr. 5712019 privind Codul
administratilz, cu modific[rile gi completdrile ulterioare.
(5) Consilierul local ales in condiliile alin. (l) poate fi schirnbat din funclie, lainiliativa a cel pulin unei treimi din nurndrul consilierilor L:cali in funclie, prin hotf,r6re
adoptatd cu majoritate absolutd.
(6) in cazul in care preqedintele de qedinld lipsegte. la propunerea consilierilor locali,
din rAndul acestora este ales un alt preqedinte de gedinla, prin liotirdre adoptatd cu majoritate
simpl[, care conduce gedinla respectivd. Acesta e*ei"iti pentru aceasta $edinp atribuliile
prevdzute la alin. (a) d1n prezentul regulament pentru preqedinterle de qedinp.
(7) Preqedintele de qedinj[ exercitd urmdtoarele atribulii principale:

h) conduce qedinlele consiliului local;
i) supune votului consilierilor locali proiectele de hotdrdri qi anunld rezultatul votdrii. cu

precizarea voturilor pentru, a voturilor impotrivd qi a ab{inerilor nurndrate gi evidenliate de
secretarul general al comunei in procesul-verbal al qedin{ei;j) semneazd procesul-verbal al qedinlei;

k) asigurd menlinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare qi funclionare a
consiliului local;

l) supune votului consilierilor locali orice problemd care intrd in competenla de
solutionare a consiliului local;

m)aplicd. dacd este cazul, sancliunile prevdzute |aart.86 alin. (l) sau propune consiliului
aplicarea unor asemenea sancliuni, dupl caz;

- n) indeplineqte alte atribulii prev[zute de lege, de re6lulamentul de organizare qi
functionare a consiliului local sau alte insdrcindri date de cdtre consiliul local Moacsa.

Art.24. - Organizarea comisiilor de specialitate ale co,nsiliilii i;;;l '

!1lP:p:,:on-stituirelconsiliul Local \toacq!.iqi oigiiir"uza' comislG-d! specialitate, in
T::i?:.?*1ltf:Jg,p.incipalele {9ry.1rji de. activitate, ii termenut staUiiii p.i, ,;fiIu,";;i;i d;organtzare qr tuncfronare a consiliului local.(6) Pot fi menibri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.(7) Opera{iunile desfbgurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de
specialitate, domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numdrul qi
denumirea acestora, numirul membrilor fiecdiei 

"o-isii 
gi modul de itabilire a locurilor ce

revin fiecdrui grup de consilieri sau consilieri independenli, precum gi componenJa nominald a
acestora se stabilesc prin hotdrdre a consiliului local, cu respectarea configuraliei politice de la
ultimele alegeri locale. Numdrul membrilor unei comisii esie int,otdeaunul-pu..(8) Numdrul locurilor ce revine fiec[rui grup de consilieri sau consilierilor
independenli in fiecare comisie de specialitate se siabileqte de cdtre consiliul local, cu
respectarea configuraliei politice de la ultimele alegeri locale.
(9) Nominalizarea membrilor fiecdrei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar
a consilierilor independenli de cdtre consiliul local, avdndu-se in vederel dL regul[, op{iunea
acestora, pregdtirea lor profesionald qi domeniul in care iqi deslbrpoard activitat.u. in funclie de
numdrul membrilor consiliului, un consilier poate face parle din cel pulin o comisie qi din cel
mult 3 comisii, dintre care una este comisi a de bazd,.

Art.25. - Atribuliile comisiilor de specialitate
(i) comisiile de specialitate au urmdtoarele atribulii principale:
e) analizeazl, proiectele de hotdrdri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
0 ?ntocmesc avize asupra proiectelor de hotdr6ri gi asupra problemelo r analizate, pe care le
prezintd, consiliului local ;

g) indeplinesc orice alte atribulii stabilite prin regulamentul de organizare qi funclionare a
consiliului local sau insdrcin[ri date prin hotdrdri ale consiliului local, dacd acestea alr
legdturd cu activitatea lor.
(3) Comisiile de specialitate adoptd avize cu majoritate :;impld.

Art.26. - Presedintele si secretarul comisiei de ipec:ialirarc
(1) Comisiile de specialitate igi aleg, prin votul deschis al majorit[1ii absolute a consilierilor
locali ce o compun, c6te un pregedinte gi c6te un secretar.
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(3) I'reqedintele comisiei de specialitate are urmdtoarele atribufii principale:
h) asiguri reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul cle

specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale qi cu celelalte
comisii;

i) convoacd gedintele comisiei conform procedurii prevdzute in regulamentul de
organizare qi funcfionare a consiliului local gi informeazd secretarul general al unitalii
administrativ-teritoriale cu privire la data qi locul gedintei;

j) conduce gedinlele comisiei;
k) susJine in qedinlele consiliului local avizele formulate de comisie;
l) anunld rezultatul votf,rii, pebazadatelor comunicate de srecretar;
m)indeplinegte orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiei, prevdzute de lege. de

regulamentul de organizare qi funclionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;
n) comunici secretarului general al unitalii administrativ-teritoriale in termen rezonabil,

pdni la finalul fiecdrei luni calendaristice, prezen\a gi procesele-verbale ale fiecdrei qedinle ale
comisiei de specialitate.
(3) Pregedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrdrile comisiei sd participe gi
alte persoane din afara acesteia, dacd apreciazd.cd, este necesar qi poate participa la lucrf,rile
celorlalte comisii care examineazd probleme ce prezintd, importanld pentru comisia pe care o
conduce.
(4) Secretarul comisiei indeplinegte urmdtoarele atribulii principale:

e) ef-ectueaz[ apelul nominal qi line evidenla participarii la gedin]e a membrilor comisiei;
f) num[ra voturile qi il informeazd pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru

emiterea fiecarui aviz Si asupra rezultatului votdrii;
g) asigurir redactarea avizelor, a proceselor-verbale Ei a altor documente prevdzute de

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

consiliului local sau insdrcin[ri stabilite de comisie sau de citre ;rregedintele acesteia.
Art.27. - Comisiile speciale qi comisiile mixte.

(l) Consiliul local al comunei MoacEa poate organiza comisii speciale de anahzd, qi verificare
fotmate din consilieri locali, pe perioadd determinatd,,la propurlerea unei treimi din numdrul
consilierilor locali in funclie sau a primarului. Componenfa, obiectivele qi perioada de
desfEqurare a activitdlilor acestora se stabilesc prin hotdrdre a consiliului local. Membrii
comisiei aclictneazd, in limitele stabilite prin hotirdre.
(4) Comisia de analizd gi verificare prezintd, consiliului llocal ori primarului, dupd caz.
la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma anahzelor qi verificdrilor efectuate.
Raportul cuprinde, dacd este cazul, propuneri concrete de imbundtdfire a activitAtii in
domeniul supus analizei sau verific[rii.
(s) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniliativa sau din iniliativa primarului.
dupd' caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcfionari publici qi alli specialiEti, pe
perioadd determinatd. Componenla comisiilor mixte, obiectivele gi perioada de desfEqurare a
activitatii acestora se stabilesc prin hotdrdri ale consiliilor localle. $edinlele comisiilor mixte
sunt publice.

CAPITOLUL III
MANDATUL $I ATRIBUTIILE CONSILIU]LUI LOCAL

Sec{iunea I
MANDATUL

Art. 28. - (1) Consiliul Local se alege pentru un mandat de 4 ani in conditiile legii
privind alegerea autoritdtilor administraliei publice locale.
(4) Mandatul consiliului local se exercitd de la data la care consiliul local este lesal
constituit pdnd la datala care consiliul local nou-ales este legal constituit.
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(s) N(andatul consiliului local Moacga poate fi prelungit., prin lege organicd, in caz de
rdzboi sau catastrofr ori alte situalii expres prevdzute de lege atunci cdnd, din eauza acestor
situa{ii, nu pot ft organizate alegeri in condiliile alin. (1).

Sec{iunea 2
ATIUBUTIILE CONSILIULUI LOCAL

Art,29. - (1) Consiliul local are iniliativa qi hotdrarlte, in condiliile legii, in toate
problemele de interes local, cu exceplia celor care sunt date prin lege in competen{a altor
autorit[1i ale administra]iei publice locale sau centrale.
(15) Consiliul local exercitd urmdtoarele categorii de atribufii:

f) atribuJii privind unitatea administrativ-teritoriald, organizarea proprie. precum qi
organizarea qi func{ionarea aparatului de specialitate al prirnarului, ale institu{iilor publice de
interes local ;i ale societdlilor qi regiilor autonome de interes local;

g) atribulii privind dezvoltarea economico-sociald qi de mediu al comunei MoacEa;
h) atribulii privind administrarea domeniului public qi privat al comunei Moacqa;
i) atribulii privind gestionarea serviciilor de interes local;
j) atribulii privind cooperarea interinstitu{ionald pe plan intern gi extern.

(1 6) In exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. a), consiliul local Moacqa:
f) aprobd statutul comune: MoacEa precum gi regulamentul de organizare qi funcfionare a

consiliului local Moacqa;
g) alege viceprimarul din rdndul consilierilor locali, la prop'unerea primarului;
h) aproba, in condiliile legii, la propunerea primarului, infiinlarea, organizarea qi statul de

funclii 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 infiin{area.
reorganizarea sau desfiinlarea de societdli de interes local qi statul de funclii-al acestora;

i) exercitd, in numele U.A.T. Comuna Moacqa, toa.te drepturile qi obligaliile
corespunzdtoare participafiilor delinute la societ5li sau regii autonome, in condiliile legii;

j) hotAraqte infiinlarea sau reorganizarea de institulii, servicii publice, societiti qi regii
autonome, in condiliile legii.
(17) In exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. b;r, consiliul local Moacqa:

j) aproba, la propunerea primarului, bugetul U.A.T. Comuna MoacEa, virdrile de credite.
modul de utilizare arezervei bugetare qi contul de incheiere a exercitriului bugetar;

k) aprob6, la propunerea primarului, contractarea gi/sar.r garantarea imprumuturilor.
precum qi contractarea de datorie publica localE prin emisiuni de titluri de valoare, in numele
U.A.'I. Comuna MoacEa, in condiliile legii;

l) stabileqte gi aprobd impozitele qi taxele locale, in condiliJile legii;
m)aprobl, la propunerea primarului, documentaliile tehnico-economice pentru lucr6rile de

investilii de interes local, in condiliile legii;
n) aproba strategiile privind dezvoltarea economicd, sociald gi de mediu a U.A.T. Comuna

Moacqa;
o) asigurd un mediu favorabil infiinldrii Ei/sau dezvoltririi afacerilor, inclusiv prin

valorificarea patrimoniului existent, precum qi prin realizarea de noi investilii care sd
contribuie la indeplinirea programelor de dezvoltare economicd regionald Ei localS;

p) asigur[ realizarea lucririlor qi ia m[surile necesare implementirii gi conformlrii cu
prevederile angajamentelor asumate de Romdnia in calitate de stat membru al Uniunii
Europene in domeniul protecliei mediului gi gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate
cetdfenilor.
(18) I)acd bugetul unitAtii administrativ-teritoriale, prevS.zut la alin. (4) lit. a), nu poate
fi adoptat dupd doud qedinle consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile.
activitatea se desfigoard. pe baza bugetului anului precedent pdnd la adoptarea noului buget.
dar nu mait1rzilr de 45 de zile de la data public[rii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial



al RomAniei, Partea I.
(le)

(2r)

in exercitarea atribufiilor prevdzute la alin. (2) lit. c), consiliul local Moacqa:
t) hot[rigte darea in administrate, concesionarea, inchirierea sau darea in folosinfa

gratuitd a bunurilor proprietate publicd a comunei Moacqa, precum gi a serviciilor publice de
interes local, in condiliile legii;

u) hotdrdgte vdnzarca, darea in administrare, concesionarea, darea in folosinfd gratuitd sau
inchirierea bunurilor proprietate privatd a comunei Moacqa, in condiliile legii;

a) avizeazd, sau aprob6, in condiliile legii, documentaliile de amenajare a teritoriului qi
urbanism ale localitdlilor;

h) atribuie sau schimbS, in condiliile legii, denumiri de strdzi, de piete qi de orice alte
obiective de interes public local.
(20) tn exercitarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) lit. d), Consiliul local asigur5,
potrivit competenlei sale qi in condiliile legii, cadrul necesar pentru fumizarea serviciilor
publice de interes local privind:
b) educafia;
b) serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vdrstnice, a familiei gi a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociald;
v) sdndtatea;
w) cultura;
x) tineretul;
y) sportul;
z) ordinea publicd;
aa) situatiile de urgent6;
bb) protectia qi refacerea mediului;
cc) conseryarea, restaurarea qi punerea in valoare a monumentelor istorice qi de
arhitecturd, a parcurilor, grddinilor publice qi rezervaliilor naturale;
dd) dezvoltareaurban6;
ee) eviden{a persoanelor;

f0 podurile gi drumurile publice;
gg) serviciile comunitare de utilitdti publice de interes local;
hh) serviciile de urgentd de tip salvamont, salvamar gi dc prim ajutor;
ii) activit6tile de administrafie social-comunitari;
jj) locuintele sociale qi celelalte unitali locative aflate in proprietatea unitalii

administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
kk) punerea in valoare, in interesul colectivitdlii locale, a resurselor naturale de

pe raza unitdlii administrativ-teritoriale ;

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

c) sprijinS, in condiliile legii, activitatea cultelor religioase,;
d) aprobd construirea locuinlelor sociale, criteriile pentr:u repartizarea locuin{elor

sociale qi a utilitalilor locative aflate in proprietatea sau in admirListrarea sa.
(22) in exercitarea atribulitlor prevdzute la alin. (2) lit. e), Consiliul local al comunei
Moacga:

d) hotdrSgte, in condifiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
romAne sau strdine, in vederea finan{drii qi realizdrii in comun ir unor ac}iuni, lucriri, servicii
sau proiecte de interes public local;

e) hotdrdgte, in condiliile legii, infr5lirea Comunei Moac;ia cu unitdli administrativ-
teritoriale din alte ldri;

f) hotdraqte, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitdli administrativ-
teritoriale din lard sau din strdindtate, precum qi aderarea la asociafii nalionale qi

interna(ionale ale autorit[tilor administraliei publice locale, in vederea promovf,rii unor
interese comune.
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(23) in exercitarea atributiilor prev[zute la alin. (2) lit. a), b) qi d), consiliul local:
c) poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate
sau al celui de administrare, lucrdrile qi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea qi
funcfionarea clddirilor in care igi desftgoard activitatea autoritf,ti sau institulii publice a
cdror activitate prezint6 un interes local. Bunurile achiziliorrate pentru dotdri rimdn in
proprietatea U.A.T. Comuna MoacEa;
d) poate asigura, in tot sau in pafte, cu acordul instituliei sau autoritijii publice
titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucriiri de amenajare, dotare qi

intrelinere a clSdirilor sau terenurilor aflate in proprietatea publica sau privatf, a statului, in
scopul cregterii nivelului de atractivitate turisticd a U.A.T. Comuna Moacsa, cu condilia ca,
prin acordul exprimat, titularul dreptului sd permitd accesul publicului in spa{iile astfel
imbundtalite pe o perioadd de minimum 5 ani. Bunurile achizilionate pentru dotdri rdm6n in
proprietatea U.A.T. Comuna Moacqa.

Pentru realizarea atribuliilor prevdzute la alin. (2) consiliul local poate solicita
informdri qi rapoarte de la primar, viceprimar qi de la conducltorii organismelor prestatoare
de servicii publice qi de utilitate publicd de interes local.
(25) Consiliul local hotf,rdqte acordarea unor sporuri qi a altor facilitAti, potrivit
legii, personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei
Moacqa qi serviciilor publice de interes local.

(24)

(26) Consiliul local poate conferi persoanelor ftzice romdne sau strdine cu merite
deosebite titlul de cet6{ean de onoare al comunei, in baza unui regulament propriu. Prin
acest regulatnent se stabilesc Ai condi(iile retragerii titlului conl'erit. Acest regulament poate
fi parte integrantd a statutului U.A.T. Comuna Moacqa.
(27) Consiliul local Moacqa indeplineqte orice alte atribulii, in toate domeniile de
interes local, cu exceplia celor date in mod expres in competenla altor autoritAti publice,
precum qi orice alte atribulii stabilite prin lege.

Art.30. - Instituliile publice de interes local
(1) Consiliul Local al Comumei Moacqa poate infiinla institulrii publice de interes local in
principalele domenii de activitate, potrivit specificului qi nevoilor colectivit[]ii locale, cu
respectarea prevederilor legale qi in limita mijloacelor financiare de care dispun.
(4) Numirea qi eliberarea din func{ie a personalului din cadrul instituliilor publice de
interes local se fac de conducdtorii acestora, in condiliile legii.
(5) Numirea, sanc{ionarea, suspendarea, modificarea qi incetarea raporturilor de
serviciu sau de muncf,, dupdcaz, a conducdtorilor instituliilor prevdzute la alin. (1) se fac
de c[tre prinrarul Comunei Moacsa, prin dispozilie, in condiliile legii.

Art. 31. - Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unitdlii
adm ini s tr ati v- ter i I or i ol e

Consilierii locali imputernicili sd reprezinte interesel; U.A.T. Comuna Moacsa in
societ[]i, regii autonome de interes local qi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt
desemnali, prin hotdrdre a consiliului local Moacsa, in condiliile legii, cu respectarea
regimului incompatibilitafllor aplicabil qi a configura{iei politic,: de la ultimele alegeri locale.

Art. 32. - Reprezentarea in asocialiile de dezvoltare intercomunitard Si la nivelul
operatorilor re gionali

Comuna Moac;a este reprezentatd de drept in adundrile generale ale asocialiilor de
dezvoltare intercomunitard qi in adundrile generale ale operatorilor regionali gi locali de citre
primarul comunei MoacEa. Primarul comunei Moacqa poate delega calitatea lor de
reprezentanli ai U.A.T. Comuna Moacqa in adundrile generale viceprimarilor,
administratorilor publici, precum qi oricdror alte persoane ilin aparatul de specialitate al
primarului sau din cadrul unei institulii publice de interes local.
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CAPITOLUL TV
FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 33. - Tipurile de ;edintre ale consiliului local
(l) Consiliul local se intruneqte in qedinfe ordinare, cel pulin odatd pe lund, la convocarea
primarului.
(8) Consiliul Local se poate intruni qi in qedin{e extrac,rdinare la convocarea:

d) primarului;
e) a cel pulin unei treimi din numdrul consilierilor locali in fruncfie;

0 primarului, ca urmare a solicitdrii prefectului;
Art. 34. - Conyocarea Sedinlelor consiliului local

(1) Consiliul local se convoacd dupd cum urmeaz[:
c) prin dispozilie a primarului;
d) prin convocare semnatd de cdtre consilierii locali care ,au aceast[ initiative, in cazul
prevdzut laart.133 alin. (2)lit. b) din Codul Administrativ

(2)Consilierii locali sunt convocali in scris qi telefonic, prin grija secretarului general al
comunei, cel tdrziu in ziua ulterioard primirii de cdtre acesta a dispoziliei sau documentului de

convocare ini(iat de cel pulin o treime din numdrul consilierilor locali in funclie.
(9) Data gedinlei consiliului local precizatd cu ocazia convocdrii este stabiliti, cu
respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevdz:ut de arl. 181 din Legea nr.
13412010 privind Codul de procedurd civild, republicatd, cu modlificdrile ulterioare, astfel:

c) in ternren de 5 zile de la data comunicdrii dispoziliei dle convocare pentru qedinlele
ordinare;

d) in termen de 3 zile de la data comunicf,rii dispoziliei sau documentului de convocare
pentru qedintele extraordinare.
(10) in caz de fo(a majori qi/sau de maximd urgen!6 prentru rezolvarea intereselor
locuitorilor comunei Moacqa, convocarea acestuia pentru qedinla extraordinard. prin
exceplie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de indatd.
(11) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu unmltoarele informa{ii despre
gedin{d:

g) data, ora qi locul desftgurdrii;
h) proiectul ordinii de zi;
i) materialele. inscrise pe proiectul ordinii de zi;
j) modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali, potrivit opfiunilor

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

hotdr6ri;
l) invitalia de a formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hotdr6ri.

(12) Secretarul general al comunei transmite prefectului. sub semndtura sa, evidenp
prezen{ei consilierilor locali la convocdrile pentru qedinlele care nu s-au putut desldqura din
lipsa cvorumului, in termen de 3 zile de la data convoc[rii. Eviden]a transmisd prefectului
precrzeazd gi situaliile in care, urmare a ultimei absen(e, a int,ervenit cazul de incetare de

drept a mandatului, prevdzut la art.204 alin. (2) lit. e) din Codul Administrativ.
( 1 3 ) In toate cazurile, convocarea se consemn eazd rn procesul -verbal al qedinlei .

Art. 35. - Ordinea de zi
(1) Proiectul ordinii de zi se redacteazd, de cdtre secret,arul general al comunei qi

compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexd la
documentul de convocarc 7a propunerea primarului sau a consilierilor locali, dupd caz, in
condiliile legii.
(9) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotdrdri care
indeplinesc condiliile prevdzute la art.36 alin. (8) din prezentul regulament.
(10) Proiectul ordinii de zi a qedin(ei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotlrdri.
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cu menlionarea titlului qi a iniliatorului, rapoafte ale primarului, ale viceprimarului, ale
consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoafie
sau inform[ri ale conducdtorilor organismelor prestatoare de srervicii publice qi de utilitate
publicd in U.A.T. Comuna Moacga, precum gi orice alte problerne de interes local.
(11) Proiectul ordinii de zi a qedinlei consiliului local se aduce la cunoqtinld locuitorilor
comunei Moacga prin mass-media, prin afiqarea la sediul primdriei Ei pe pagina de internet a
U.A.T. Comuna Moacqa, sau prin orice alt mijloc de publicitate. in cazul in care cetf,lenii
aparlindnd unei minoritdli nalionale au o pondere de peste 20% din numdrul locuitorilor,
stabilit la ultimul recensdmAnt, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoqtinla publica gi in
limba minorit6lii nafionale respective.
(12) Scoaterea unui proiect de hotdrdre de pe proiectul ordiinii de zi se face in situalia in
care acesta nu indeplineqte condi{iile prevdzute de lege sau numai cu acordul iniliatorului,
dacd acesta indeplineqte condiliile prevdzute de lege.
(13) Ordinea de zi a qedinlei se aprobd cu majoritate simpld. la propunerea celui/celor care
a/au cerut convocarea consiliului local.
(14) Suplimentarea ordinii de zi se aprobd numai pentru probleme urgente cu majoritate
simp15.
( 15) in cazul neaprobdrii proiectului ordinii de zi, in condiliile previzute la
alin. (1), nu se acordd indemnizalia cuvenitd consilierilor locali pentru qedinfa respectivd.

Art. 36. - Proiectele de hotdrdri ale consiliului local
(1) Proiectele de hotdrdri pot fi iniliate de primar, de consilierii locali sau de cet[leni.
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.
(r2) Proiectele de hotdrdri qi referatele de aprobare ale acestora se redacteazd, in
conlbrmitate cu normele de tehnicd legislativd.
(13) Proiectele de hotdrAri ale consiliului local insolite <ie referatele de aprobare ale
acestora gi de alte documente de prezentare qi de motivare se inregistreazd, qi se transmit de
secretarul general al comunei:

c) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea
anahzdrri qi tntocmirii rapoartelor de specialitate;

d) comisiilor de specialitate ale consiliului local in ve,ierea
avizelor.
(i4) Nominalizarea compartimentelor de resort gi a conrisiilor de specialitate cdrora 1i

se transmit proiectele de hotdrdri ale consiliului local, precum gi celelalte documente, se lace
de cdtre primar impreund cu secretarul general al comunei.
(15)Odata cu transmiterea proiectelor de hotdrdri se comunicd gi data de depunere a
rapoartelor ;i a avizelor, avdndu-se grija ca rapoartele compartimentelor de resoft s[ poatd fi
transmise gi comisiilor de specialitate inainte de pronuntarea acrostora.
(16)DupA examinarea proiectului de hotdrdre, comisia de specialitate a consiliului local emite
un aviz cu privire la adoptarea sau, dtpd caz, respingerea proiectului.
(t7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al comunei, care dispune
mdsurile corespunz[toare inaintdrii lui cdtre consilierii locali ;ri cdtre inifiatori. dupd caz, cel
mai tirziu inziua qedinlei.
(18) Fiecare proiect de hotdrAre inscris pe ordinea de zi a qedinlei consiliului local este
supus dezbaterii numai dacd este insofit de:

e) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare qi motivare, semnat de iniliator;
0 rapoartele compartimentelor de resofi din cadrul aparatului de specialitate al

primarului;
g) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
h) alte documente prevdzute de legislalia speciald.

(1e) Secretarul general al comunei asigurd indeplinirea condiliilor de la alin. (7) qi

aduce la cunoqtinta consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii
de zi.
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(20) Rapoartele qi avizele prevdzute la alin. (8) trebuie intocmite in termenul prevdzut
la alin. (5), dar nu mai tdrziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotdrdre propuse
pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a qedinlelor ordinare ale consiliului local,
respectiv in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotdrdre propuse a fi
inscrise pe proiectul ordinii de zi a qedintelor extraordinare. in situalia qedin{elor extraordinare
convocate de indat6, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in procedurd de
urgen!6, cel tdrziu odatd cu proiectul hotdrdrii.
(21) Iniliatorul proiectului il poate retrage sau poate renun{a, in orice moment, la suslinerea
acestuia.

Art.37 . - Cvorumul qedinlelor consiliului local
(l) $edinlele consiliului local se desftgoar[ legal in prezen]a majoritafli consilierilor locali in
funclie.
(6) Prezen[a consilierilor locali la gedinfd este obligatorie, cu exceptia cazului in care
aceqtia absenteaz[ motivat. Absen(a este considerata motivatd dacd se face dovada cd aceasta
a intervenit din cauza:

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

g) unei deplasdri in strdinltate;
h) unor evenimente de forfd major6;
i) in cazul decesului sofiei/so{ului consilierului local sau al unei rude de pdnd la gradul al

Il-lea a consilierului local ales ori al sotiei/sotului acestuia, inclusiv;'
j) alte situalii prevdzute in regulamentul de organizare gi funclionare a consiliului local.

(7) Consilierul local care absenteazd nemotivat de doud ori consecutiv la gedin(ele
consiliului local este sanclionat, in condiliile art.233 din Codul administrativ.
(8) Cr>nsilierii locali sunt obligali sa igi inregistreze prezen\a in evidenla linutd de

secretarul general al comunei Moacqa.
(e) Consilierul local care nu poate lua parte la qedin(d este obligat sd aducd aceastd
situa{ie la cunoEtinla secretarului general al comunei MoacEa.

Art.38. - Desfdsurarea Sedinlelor consiliului local
(1) $edinlele consiliului local sunt publice.
(2) Caracterul public al qedinlelor consiliului local este dat de:

d) accesul celor interesali, in condiliile legii, la procesele-verbale ale qedinlelor consiliului
local;

e) accesul celor interesa{i, in condiliile legii, la proiectele de hotdrdri, la hotdr6rile
consiliului local, precum gi la instrumentele de prezentare gi de motivare a acestora;

f) posibilitatea cet[]enilor cu domiciliul sau reqedin{a in U.A.T. Comuna Moacga
respectivd de a asista la qedinlele consiliului local Moacqa.
(3) Lucrarile qedinlelor se desfEqoard in limba romdnS. in consi.liile locale in care consilierii
locali aparlindnd unei minoritdfi nalionale reprezintf, cel pu\in 20Yo din numf,rul total, la
qedin{ele consiliului local se poate folosi qi limba minoritf,lii nalionale respective. in aceste
cazuri se asigurd, prin gri.ja primarului, traducerea in limbeL rom6n5. in toate cazurile,
documentele qedinlelor de consiliu local se intocmesc Ei se aduc la cunoqtinla publica in lirnba
rom6nd.
(a) La lucrdrile consiliului local pot asista qi lua cuv6ntul, fdrd drept de vot, pref'ectr"rl,

preqedintele consiliului judefean sau reprezentanlii acestora, depruta(ii qi senatorii, miniEtrii qi

ceilalli mernbri ai Guvernului, secretarii gi subsecretarii de r;tat,( conducdtorii serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor gi ale celorlalte organe centrale, conducdtorii
compartimentelor de resoft qi conducdtorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de
utilitate publicd din unitalile administrativ- teritoriale, in problemele ce privesc domeniile lor
de responsabilitate, precum qi alte persoane interesate, in condiliile prevdzute in regulamentul
de organizare qi func(ionare a consiliului local.
(5) Dezbaterea proiectului de hot[rdre sau a problemelor se face, de regul6, in ordinea in care
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acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobatd in conformitate cu prevederile Codr.rlui
administrativ qi ale regulamentului de organizare qi funclionare a consiliului local.
(6) Preqedintele de gedinfd este obligat si asigure luarea cuv6ntului de c[tre iniliator pentru
suslinerea proiectului de hotdrdre ori de cdte ori acesta o solicitZi, precum qi de catre delegatul
sdtesc, dupd caz.
(7) Consilierii locali participd la dezbateri in ordinea inscrierii la cuv6nt. Consilicrii locali
sunt obligafi ca in cuvdntul lor sf, se refere exclusiv la protrlema care formeazf, obiectul
dezbaterii.
(8) Pregedintele de qedinla are dreptul sd limiteze durata luar:ilor de cuvint, in funclie de

obiectul dezbaterii. in acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat
fiecdrui vorbitor, precum qi timpul total de dezbatere a proiectul'ui.
(9) Preqedintele de qedint[ permite oricdnd unui consilier local sa rdspundd intr-o problemd de

ordin personal, in probleme prevdzute de regulamentul de organizare qi funclionare a

consiliului sau atunci cdnd a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(10) Pregedintele de gedinla sau reprezentantul oricirui grup de consilieri locali poate propune
incheierea dezbaterii unei probleme puse in disculia consiliului local. Propunerea de incheiere
a dezbaterii se supune votului, iar discutiile se sisteazd dacd. propunerea este adoptatd cu
majoritate sirnpld.
(11) Este interzisd adresarea de insulte sau calomnii de cdtre consilierii locali prezen{i la
qedinld, precum gi dialogul dintre vorbitori qi persoanele aflate in sald.
(12) Asupra proiectelor de hotdrdri au loc dezbateri generale qri pe articole, consilierii locali,
precum qi ceilalli iniliatori prezenti la gedin!6 putdnd formula amendamente de fond sau de

formd. Amendamentele se supun votului consiliului local in ord:inea in care au fost formulate.
(13) Sinteza dezbaterilor din qedinlele consiliului local, precum qi modul in care gi-a exercitat
votul fiecare consilier local in parte se consemneazd intr-un proces-verbal. semnat de
pregedintele de qedinla qi de secretarul general al comunei.
(14) Preqedintele de qedin{d, impreund cu secretarul general igi asumd, prin semniturd.
responsabilitatea veridicitdlii celor consemnate.
(15) Lainceputul fiecirei qedinle, secretarul general al comunei Moacga supune spre aprobare
procesul-verbal al qedinfei anterioare. Consilierii locali gi prirnarul au dreptul ca, in cadrul
qedinlei curente a consiliului local, sd conteste conlinutul procesului-verbal qi sf, cearf,

menlionarea exactd a opiniilor exprimate in qedinla anterioard.
(16) Procesul-verbal semnat de preqedintele de qedinld qi ile cdtre secretarul general al

comunei MoacEa precum gi documentele care au fost dezbdtute in gedinla anterioari se depun
intr-un dosar special al gedinlei respective, care se numeroteazd Si se sigileazf, de preqedintele
de qedinld qi de secretarul general al comunei, dupd aprobarea procesului-r,erbal sau de c[tre
persoana cu atribu{ii in acest sens, desemnatd in condi}iile legii.
(17) In termen de 3 zile de la data aprobdrii procesului-verbal al Eedinlei, secretarul general al

comunei MoacEa aftqeazd la sediul primdriei qi publica pe palgina de internet a instituliei o
copie a procesului-verbal al gedinlei.

Art. 39. - Adoptarea hotdrdrilor consiliului local
(l) in exercitarea atribuliilor ce ii revin, consiliul local adoptf, hotdriri, cu majoritate absolLrtd

sau simpld, dtpd, caz.
(4) Prin excep{ie de la prevederile alin. (1), hotdrdrile privind dobdndirea sau instriinarea
dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptd de consiliul local cu majoritatea
califlrcati, definitd la art. 5 lit. dd) din Codul Administrativ de doud treimi din numdrul
consilierilor locali in funclie.
(5) Se adoptd cu majoritatea absolutd prevdzutd la art. 5 lit. cc) din Codul Administrativ a

consilierilor locali in funclie urm[toarele hotdrAri ale consiliului local:
g) hotardrile privind bugetul local;
h) hotirdrile privind contractarea de imprumuturi, in condiliile legii;
i) hotlrdrile prin care se stabilesc impozite qi taxe locale;
j) hot[rArile privind participarea la programe de dezvoltare jude]eand, regionali, zonald
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sau de cooperare transfrontalier6;
k) hotdrdrile privind organizarea gi dezvoltarea urbanisticd a localitSlilor gi amenajarea

teritoriului;
l) hotdr6rile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritdli publice, cu persoane

juridice romdne sau strf,ine;
g)hotdririle privind administrarea patrimoniului;
q) hotdrArile privind exercitarea atribuliilor de participare cu capital sau cu bunuri;
r) alte hotdrdri necesare bunei funclion[ri a consiliului local, stabilite prin legi speciale

sau regulamerrtul de organizare gi funclionare a consiliului local.
(4) Votul consilierilor locali este individual qi poate fi deschis sau secret.

4.1 0. Votul deschis se exprimd prin oricare din urmitoa.rele modalitf,li:
a) prin ridicarea miinii;
b) prin apel nominal, efectuat de preqedintele de qedin{a;

4.11. Consiliul local poate stabili ca unele hotdrAri sd fie luate prin vot secret.
Hotirdrile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luale intotdeauna prin vot secret,
cu excepfiile prevdzute de lege.

4.I2. Pentru exercitarea votului secret se folosesc bulel.ine de vot.
4.13. Redactarea buletinelor de vot trebuie sd fie fErii echivoc. Pentru exprimarea

opliunii se folosesc, de reguld, cuvintele da sau nu.
4.14. Buletinele de vot se introduc intr-o urnd. La nurnlrarea voturilor nu se iau in

calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimati opfiunea consilierului local sau au fost
folosite ambele cuvinte (da Ei nu).

4.15. Ablinerile se num[rd la voturile impotriva.
4.16. Dacd pe parcursul desftqurf,rii qedinlei nu este intruniti majoritatea legala

necesarf, pentru adoptarea proiectului de hotirAre, pregedintele de gedin!6 amdnd votarea pdnd
la intrunirea acesteia.

4.17. Dacd in urma dezbaterilor din qedinla consiliului local se impun modificdri de
fond in conlinutul proiectului de hotdrdre, la propunerea prirnarului, a secretarului sau a
consilierilor locali qi cu acordul majoritdlii consilierilor locali prr:zenli, pregedintele de gedin{d
retransmite proiectul de hotdr0re, in vederea reexamindrii de cltre iniliator gi de cf,tre
compartimentele de specialitate.

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

Art. 40. - Semnarea Si contrasemnoreq hotdrdrilor cons,iliului local
(1) DupA desffigurarea qedinlei, hotdrdrile consiliului local se semneazd de c[tre preqedintele
de qedin!6 qi se contrasemneazd, pentru legalitate, de cdtre s,ecretarul general al comunei
MoacEa.
(4) In cazul in care preqedintele de qedin\d refuzd, in scris, si semneze, hot[rArea
consiliului local se semneazd de cel pulin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la
gedint[ (cel mai vdrstnic Ai cel mai t6ndr consilier dintre cei prezr:nfi).
(5) Secretarul general al comunei nu contrasemneazd hothr6rea in cazul in care considerd
cd aceasta este ilegal[. in acest caz,in urmdtoarea gedin{a a consiliului local, depune in scris qi

expune in fafa acestuia opinia sa motivati, care se consemneazd'in procesul-verbal al Eedinlei.
Art. 4l . - Funclionarea comisiilor de specialitate

(1) Comisiile de specialitate lucreazd in plen qi delibereazd cu votul majoritdlii simple a
membrilor 1or.

(16) Parliciparea membrilor comisiei la gedinlele acesteia este obligatorie. Dacd absenlele
continuf,, fdra a fi motivate, preqedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea de
sancliuni disciplinare, prev6zute in Codul Administrativ.
(17) Comisia poate invita sd participe la gedinlele sale specrLaliqti din cadrul aparatului de

specialitate al primarului Comunei Moacga sau din afara acesttria. Au dreptul sd parlicipe la
qedinlele comisiei qi iniliatorii propunerilor ce stau la bazalucritrilor comisiei. Comisia poate
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invita gi alte persoane care sd participe la dezbateri.
(18) $edintele comisiei de specialitate sunt, de reguld, publice.
(19) Comisia poate hotdri ca unele gedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi
sa se desftgoirre cu ugile inchise.
(20) Conv<lcarea qedinlelor comisiei se face de cdtre preqedintele acesteia cu cel pu{in 3
zile inainte sau de indatd, in situalia gedinlelor convocate in c,az de forld majord qi/ sau de
maximd urgerrjd.
(21) Ordinea de zi se aprobd de comisie la propunerea preqedintelui. Oricare dintre
membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(22) $edinfele comisiilor de specialitate se desliqoar[ inaintea gedin]elor consiliului local,
atunci cdnd ordinea de zi a qedinlei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotdrAri asupra
cdrora i se solicitd avizul.
(23) Pentru dezbaterea proiectelor de hotdrdri sau a celorlalte probleme repartizate
comisiei de cdtre secretarul general, preqedintele acesteia desenrneazi un consilier local care
prezintd, in cadrul gedinlei proiectele qi, dupd caz, celelalte protrleme aflate pe ordinea de zi.
care nu sunt prezentate de iniliator.
(24) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, corrsilierul local desemnat in
conformitate cu alin. (9) intocmegte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza
amendamentelor qi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cr-r

majoritatea voturilor consilierilor locali prezenli.
(25) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, ou motivarea necesard, atlt
amendamentele qi propunerile acceptate, cdt qi cele respinse.
(26) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului generral, care asigurd transmiterea
acestora cdtre consilierii locali, cel mai $trziu inainte de aprobare:a ordinii de zi.
(27) Votul in comisii este, de reguld, deschis. in anumite situalii comisia poate hotdri ca
votul sd fie secret, stabilind, de la cazla caz, gi modalitatea de ex.primare a acestuia.
(28) Lr.rcrdrile qedinlelor comisiei se consemneazd, prin grija secretarului acesteia, intr-
un proces-verbal. Dup[ incheierea qedin]ei, procesul-verbal este: semnat de cdtre preqedintele
qi secretarul comisiei.
(29) Preqedintele poate incuviinla ca procesele-verbale alle qedinlelor s[ f]e consultate
de alte persoane interesate care nu au participat la gedin{d, cu excepfia proceselor-verbale
intocmite in gedin(ele ale cdror lucrdri s-au desldgurat cu uqile in,ohise.

CAPITOLUL V
DELEGATUL SATESC

Art. 42. - (1) Locuitorii salelor care nu au consilieri l,ocali aleqi in consiliile locale
sunt reprezentali la gedinlele consiliului local de un delegat sdtesc. Delegatul sdtesc este
asimilat alegilor locali.
(5) Delegatul sdtesc este ales pe perioada mandatului corrsiliului local, in termen de 20
de zile de la data constituirii acestuia, de o adunare sdteascd, convocatd de primar cu cel pulin
15 zile inainte qi desldguratd in prezen\a primarului sau a viceprimarului gi a secretarului
general al comunei.
(6) Alegerea delegatului sdtesc se face cu majoritatea votu.rilor celor prezenli la aceastf,
adunare, consemnatd intr-un proces-verbal care se prezintf, in prima qedintd a consiliului
local. La adulrarea sdteascd pot participa tofi cetSlenii cu drept de vot din satul respectiv.

incetarea de drept a mandatului delegatului sdtesc are, loc in urm[toarele situalii:(7)
k) demisie;
l) validarea, in calitate de consilier local, a unui supleant care are domiciliul in satul al

c[rui delegat este;

nr) schimbarea domiciliului intr-un alt sat, inclusiv ca urmare a reorganizdrii unitalii
admini strativ-teritoriale respective ;

n) condamnarea, prin hotir6re judecdtoreasc[ rdmasd definitivf,, la o pedeapsd privativd de



libertate, indiferent de modalitatea de individualizare apedepsei;
o) punerea sub interdicfie judecdtoreasc1;
p) pierderea drepturilor electorale;
q) deces'

(5) In situaliile prevdzute la alin. (4) se alege un nou delegat
prevederilor alin. (l)-(3), care se aplicd in mod corespunzdtor.

sitesc, cu respectarea

(6) Adunarea siteascd, convocatd de cdtre primar, poate hotdri oricdnd eliberarea din funclie a
delegatului sdtesc gi alegerea, in termen de 20 de zile de la eliberate, a unei alte persoane in
aceastd funcfie, in condiliile alin. (2) care se aplicd in mod corespunzdtor.
(7)La discutarea problemelor privind satele pe care le reprezinrtd, delegalii sdteqti sunt invitali
in mod obligatoriu. Delegalii sdtegti au dreptul de a se exprrima cu privire la problemele
discutate, opinia acestora fiind consemnatd in procesul-verbal at gedinlei.

CAPITOLUL VI
VICEPRIMARUL

Art.43. - (1) Viceprimarul este subordonat primarului gi, in situa{iile prevdzute de
lege, inlocuitorul de drept al acestuia, situalie in care exro1sl1f,, in numele primarului.
atribuliile ce ii revin acestuia. Primarul poate delega o pafte din atribu[iile sale viceprimarului.
(8) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolutd, din rdndul membrilor
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(9) Exercitarea votului se face pe bazd. de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se
rcalizeazd,prin hotirire a consiliului local.
(10) Iiliberarea din funclie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin
hot[rdre adoptatd, prin vot secret, cu majoritatea a doud treinri din numdrul consilierilor in
func{ie, la propunerea temeinic motivati a primarului sau a unei treimi din numdrul
consilierilor locali in funclie. Eliberarea din func{ie a viceprimarului nu se poate face in
ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.
(11) La deliberarea gi adoptarea hotdr6rilor care prive:;c alegerea sau eliberarea din
funclie a viceprimarului parlicipd qi voteazd consilierul local care candideazd la funclia de
viceprimar, respectiv viceprimarul in funclie a cdrui schimbare ise propune.
(12) Pe durata exercitdrii mandatului, viceprimarul iqi pdstreazd, statutul de consilier
local, ldrd a beneficia de indemnizalia aferentd acestui statut, fiindu-i aplicabile
incompatibilitAlile specifice funcliei de viceprimar prevdnfie de cartea I titlul IV din Legea nr.
16112003, cr.r modihclrile qi completdrile ulterioare.
(13) ^ Durata mandatului viceprimarului este egald cu durata mandatului consiliulr-ri
local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteazd, sau inceteazd,calitateade consilier
local, inainle de expirarea duratei normale de 4 ani, inc,:teazd de drept qi mandatul
viceprimarului, frrd vreo altd formalitate.

Art. 44. - (1) Pe durata mandatului viceprimarul are dreptul la o indemniza\ie lunar[,
stabilitd potrivit legii privind salarizarea personalului pl[tit din ]:onduri publice.
(2) Viceprimarul are dreptul la decontatea, in condiliile legii, a cheltuielilor legate de
exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizalia de
delegare sau deplasare, dupd caz, precum qi a altor cheltuieli prevdzute de lege, altele decdt
indemnizalia prevdzuta la alin. (1).

Art. 45. - Primarii gi viceprimarii comunelor pot infiinla, in limita numdrului maxim
de posturi aprobate, cabinetul primarului, respectiv al viceprima.rului.
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CAPITOLUL VII

VII. 1. DIZOLVAREA CONSIUULUI LOCAL
Art.16. - (1)Pdnd alegerile locale din anul 2020, Consiliul local se dizolv[ de drept sau prin
referendum local. Consiliul local se dizolvd de drept:

d)in cazul in care acesta nu se intruneqte cel pulin intr-o gedinla ordinari sau
extraordinarit, pe durata a patru luni calendaristice consecutive. deqi a fost convocat conform
prevederilor legale;

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

1) in cazul in care numdrul consilierilor locali in func(ie este mai mic dec6t jumdtatea
numf,rului membrilor consiliului local gi nu a putut fi completat cu supleanli.
(2) I'}rimarul, viceprimarul, secretarul general al comunei Mc,acEa, pre{'ectul sau orice altl
persoand interesatd sesizeazd instanfa de contencios administrativ cu privire la cazurile
prevdzute la alin. (1). Instanla analizeazd situa{ia de fapt qi se pronun}i cu privire la dizolvarea
consiliului local. HotirArea instantei este definitivd qi se comunicd prefectului.

Art. 47. - (1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in
condiliile legii. Referendumul se organizeazd ca urmare a cererii adresate in acest sens
prefectului de cel pulin 25%o din numdrul cetdtenilor cu drept de vot inscriqi in Registrul
electoral cu domiciliul sau reqedinla in U.A.T. Comuna Moacqa,
(3)Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele gi prenumele, data qi locul
naqterii, seria qi numdrul buletinului sau ale cdrlii de identitate qi semnitura ologra{b ale
cetdfenilor cilre au solicitat organizarea referendumului.

Art. 48. - (1) Cheltuielile pentru otgantzarea referendumului local se suportd din
bugetul U.A,T. Comuna Moacqa.
(8) Referendumul local este organizat de cdtre o comisie numitd prin ordin al prefectului,
compusd dintr-un reprezentant al prefectului, c6te un reprezentzLnt al primarului, al consiliului
local qi un judecdtor de la judec[toria in a cdrei razd,teritoriald se afl[ unitatea administrativ-
teritorial[ in cauzd,. Secretariatul comisiei este asigurat de institulia prefectului.

Art. 49. - Referendumul este valabil dacd s-au prezenLtat la urne cel pulin jumdtate
plus unu din numdrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local
inceteazd inainte de termen dacd s-au pronunlat in acest sens cel pulin jumatate plus unu din
numdrul total al voturilor valabil exprimate.

Art.50. - (1) Pdna la constituirea noului consiliu local, primarul sau" in absenla
acestuia, secretarul general al comunei Moacga rezolvd problernele curente ale comunei, cu
respectarea competenlelor qi atribufiilor ce ii revin, potrivit legii.
(4) In situalia excep(ionald in care consiliul local a fost r1izolvat, primarul se afl6 in
imposibilitatea exercitirii atribuliilor sale ca urrnare a incetarii sau suspenddrii mandatului
sf,u ori a altor situalii prevdzute de lege, iar funcfia de secretar general al comunei este
vacantd, prelectul numeqte prin ordin o persoand prin detaEare care sd exercite atribuliile de
secretar general pentru arezolva problemele curente ale comunei, p6nd la ocuparea funcliei
publice de conducere de secretar general, in conformitate cu prrevederile legislaliei privind
funclia publici qi funclionarii publici.
(5) 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 comunei.
(a) In situalia prevdzutd la alin. (2), prefectul trebuie sd solicite cu celeritate Agenliei
Na{ionale a Func}ionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea funcliei de
conducere de secretar general al comunei MoacEa. Numirea in funclia de secretar al comunei
se face de cdtre prefect, la propunerea Agenliei Nalionale a Fun,otionarilor Publici.
(5) Consiliul local poate organiza, din propria iniliativa sau din ini{iativa primarului, dupd caz.
comisii mixle formate din consilieri locali, functionari publici qi al{i specialiqti, pe perioadd
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determinat['Componenfa comisiilor rnixte, obiectivele gi perioada de desfEqurare a activitalii
acestora se stabilesc prin hotdr6ri ale consiiliului local. $edinlele comisiilor mixte sunt
publice.
(6) PAna la data desfbqurdrii_alegerilor autoritatilor administratir:i publice locale clin anul 2020,
pentru locurile de consilier local, a cdror vacantare a fost constatatd, prin ordin al prefbctului
sau prin hotirdre a consiliului local, in condiliile art. 2"04 din Codul administrativ.
comunicarett acestor acte administrative se reahzeaza cdtre consiliul local in vederea validarii
mandatului supleantului desemnat de partidul politic, alianla politicd sau alianla electorald
1e_sp9cti1A, cu respectarea aft. 30-34,55, 55^1, din Legea adlministra]iei publiie locale nr.
21512001, republicatd, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare,.
(7) Dupd alegerile locale din anul 2020, Consiliul local se dizolvd, de drept sau prin
referendum local. Consiliul local se dizolvd de drept:
1.4. in cazul in care acesta nu se intruneqte cel pu{in intr-o qedinld ordinard salr
extraordinara, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deqi a fost convocat conform
prevederilor legale;
7.5. in cazul in care nu a adoptat nicio hotdrdre in 3 qedinle ordinare sau extraordinare linute
pe durata a patru luni calendaristice consecutive;
7.6. in cazul in care numdrul consilierilor locali in funcfie este mai mic decdt jun"rdtatea
numdrului membrilor consiliului local qi nu a putut 1i completat cu supleanti;
(8) Primarul, viceprimarul, secretarul general al UAT Moacsa, prefectul sau orice alt6
persoani interesatd sesizeaz[ instanla de contencios administrativ cu privire la cazurile
prevdzute la alin. (7). Instanla analizeaza situalia de fapt gi se pronun{[ cu privire la dizolvarea
consiliului local. Hotdrdrea instan{ei este definitivd qi se comunicd prefectului.
(9) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suporld 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 9i al consiliului judetean qi un judecdtor de la judecltoria in a cdrei razd, teritoriala se afli
unitatea adnrinistrativ-teritoriald, in cauzd,. Secretariatul comisiei este asigurat de institulia
prefectului.
(11) Referendumul local este valabil dacd s-au prezentat la urne cel pulin 30% dinnumdrul
total al locuitorilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul sau reqeclinp in
unitatea administrativ-teritoriald. Activitatea consiliului local inceteazdinainte de termen dacI
s-au pronunlat in acest sens cel pufin jumdtate plus unu din num[rul total al voturilor valabil
exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat in condiliiile legii.
(12) in termen de maximum 90 de zile de la rdmAnerea definitivd a hotarariijudecdtoregti prin
care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dupd, caz, de la validarea rezultatului
referendumului se organizeazd alegeri pentru un nou consiliu lor:al.
(13) Stabilirea datei pentru organtzareaalegerii noului consiliu local se face de cdtre Guvern.
la propunerea autoritSlilor cu atribu{ii in organizarea alegerilor locale. pe baza solicitarii
prefectului.
(14) Pdna la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenla acestuia, secretarul
general al unitdlii administrativ-teritoriale rezolvd problemele curente ale comunei. cu
respectarea competenlelor gi atribuliilor ce ii revin, potrivit legii.
(15) In situalia exceplionald in care consiliul local a fost dizolvat in condiliile art. 143 din
Codul Administrativ primarul se afli in imposibilitatea exercitarrii atribuliilor sale ca urmare a
incetdrii sau suspenddrii mandatului sdu ori a altor situalii prev[zute de lege, iar funclia de
secretar general al comunei Moacqa este vacanti, prefectul numr3$te prin ordin o persoand prin
detagare, care sd exercite atribuliile de secretar general a comunei pentru a rezoliaproblemele
curente ale comunei pdnd la ocuparea funcliei publice de con.ducere de secretar general al
unitdlii administrativ-teritoriale in condiliile legii.
(16) Persoana desemnatd, trebuie sd indeplineascd condiJiile de studii gi vechime in
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specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcliei de secretar general al unitalii
administrativ-teritoriale prevdzute la partea a VI-a titlul II din Codul Adrninistrativ.
(17) Prinexceplie de laprevederile pd4ii aVI-atitlul II din C,odul Administrativ, concursul
pentru ocuparea funcliei publice de conducere de secretar general al comunci , se organizeazd.
de institulia prefectului.
(18) Numirea in funclia de secretar general al comunei, se face, in situalia prevdzutd,la alin.
(15) sau in situalia in care procedura de organizare a concursului a fost demarat6 anterior
situatiei exceplionale de cf,tre prefect, daci nu a incetat situa{ia care a determinat
imposibilitatea exercitdrii atribuliilor de cdtre primar.

AcrELE AuroRrrxrrr8frTlRlHfu {[[Tr Er puBLrcE LocALE

Art. 51. - (1) in raporturile dintre cetdfeni gi autoritdlile administra{iei publice locale
se foloseqte limba rom0n6.
(2) In unitalile administrativ-teritoriale in care cetalenii apar'findnd unei minoritdli nalionale
au o pondere de peste 20o/o din numdrul locuitorilor, stabilit la ultimul recens[mAnt, in
raporturile lor cu autoritdtile administraliei publice locale, cu aparatul de specialitate gi
organismele subordonate acestora, acegtia se pot adresa, orial sau in scris, qi in limba
minoritilii ntrtionale respective qi primesc rdspunsul atdt in limba romAn6, cdt gi in limba
minoritalii nalionale respective.
(9) In scopul exercitdrii dreptului prevdzut la alin. (2), autoritalile publice qi entiti{ile au
obligatia sd pund la dispozilia cetdtenilor apar[indnd unei minoritAli nalionale formulare qi
texte administrative de uz curent in format bilingv, respectiv in limba rom6ni gi in limba
minorit[trii nafionale.
(10) Lista formularelor qi a tipurilor de texte administrative d,; uz curent, care se utllizeazd,
conform alin. (3), se stabileqte prin hotdrdre a Guvernului, la propunerea Departamentului
pentru Relalii Interetnice elaboratd in colaborare cu Institutul pentru Studierea Problemelor
Minoritalilor Nalionale, cu avizul ministerelor cu atribulii in do.meniul administraliei publice,
finan{epublice gi afaceri interne.
(11) In condiliile prevdzute la alin. (2), in posturile care eru atribu(ii privind relafii cu
publicul sunt incadrate qi persoane care cunosc limba minoritAlii nalionale respective.
(12) Autoritdlile administrafiei publice locale asiguri inscriplionarea denumirii localit[1ilor
gi a institutiilor publice de sub autoritatea lor, precum qi afiqarea anunlurilor de interes public
atdt in limba romdn6, cit gi in limba minoritdlii na{ionale respective, in condiliile prevf,zute la
alin. (2).
(13) Actele oficiale se intocmesc in mod obligatoriu in li.mba rom6n[, sub sanc]iunea
nulitafli.

Art. 52. * Tipurile de acte administrative
(3) In exercitarea atribuliilor ce le revin, autoritdlile adminristraliei publice locale adoptd
sau emit, dupd. caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, dupd cum
urmeazd:

c) consiliul local adoptd hotdriri;
d) primarul emite dispozilii.

(13) In organizarea executf,rii sau executdrii in concret a legii, autoritAlile deliberative
qi cele executive adoptS, emit sau ?ncheie, dupd caz, gi alte acte .iuridice prin care se nasc, se
modificd sau se sting drepturi qi obligalii.
(14) Secretarul general al comunei Moacqa comunicd act,ele administrative previzute
la art. 196 alin. (l) din Codul administrative prefectului in cel rnult 10 zile lucrStoare de la
data adoptdrii, respectivemiterii ;

(15) HotdrArile Consiliului local se comunicd primaruluri; Comunicare insolitd de
eventualele obieclii motivate cu privire la legalitate se I'ace in scris de cf,tre secretarul
general al comunei qi se inregistreazdintr-un registru special destinat acestui scop;
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(16) Hot6rArile qi dispoziliile se aduc la cunoqtinla publiciL gi se comunica, in condiliile
legii, prin grija secretarului general al comunei Moacqa;
(17) Hotdrdrile gi dispoziliile, documentele gi informa{iile financiare, precum gi alte
documente prevdzute de lege se publicd, pentru informare, in fcrrmat electronic gi in monitorul
oficial local care se organizeazd potrivit procedurii prevdzute: in anexa nr. 1 la O.U.G. nr.
57120t9;
(18) Hotdrdrile qi dispoziliile cu caracter normativ devin otrligatorii de la data aducerii lor
la cunogtinj[ public6;
(19) Aducerea la cunogtin{d publica a hotdr6rilor gi a dispoziliilor cu caracter normativ se
face in termen de 5 zile de la data comunic[rii oficiale cdtre prefect;
(20) i, unitdlile administrativ-teritoriale in care cetilenii apar(indnd unei minorit[1i
nationale au o pondere de peste 20oh din numdrul locuitorilor, stabilit la ultimul recensdmdnt.
hotirdrile cu caracter normativ se aduc la cunogtin{a publica atdt in limba romdn5", cdt qi in
limba minoritdlii respective;
(21) Comunicarea hotdrdrilor qi dispoziliilor cu caracter individual cf,tre persoanele cdrora
li se adreseazdse face in cel mult 5 zlle de la data comunicdrii oficiale cdtre prefect;
(22) Hot6rdrile qi dispoziliile cu caracter individual produc efecte juridice de la data
comunicdrii cdtre persoanele cdrora li se adreseazS;
(23) In unit5lile administrativ-teritoriale in care cetdlenii aparJindnd unei minorit[1i
nafionale au o pondere de peste 20o/o din numdrul locuitorilor, rstabilit la ultimul recensdm6nt,
hotdr6rile cu caracter individual se comunicf,, la cerere, gi in limba minoritalii respective;

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

CAPITOLUL IX
SUSPENDAREA $I iNCETAREA MANDATULUI DE ALES LOCAL

Sec{iunea I
DISPOZITII GENERALE

Art. 54. - Mandatul primarului qi a consilierului local este de 4 ani qi se exercitf, in
condiliile legii.

Art. 55. - (1) Consiliul local qi primarul alegi in cursul unui mandal, ca urrnare a
dizolv[rii consiliului local ,respectiv a vacantei func]iei ,Je primar, incheie mandatul
precedentei autoritdli a administraliei publice locale.
(4) Consiliul local qi primarul, aleqi in urma organizdrii unor noi unitdli administrativ-
teritoriale, igi exercitd mandatul numai pdnd la organizare;l urmdtoarelor alegeri locale
generale.

Sec{iunea II
SUSPENDAREA MANDATULUI DE ALES LOCAL

Art. 56. - (1) Mandatul de consilier local se suspendd in urmdtoarele situalii:
d) a fost dispusd mdsura arestdrii preventive;
e) a fost dispusd mdsura arestului la domiciliu;
0 a fost insdrcinat de cdtre consiliul local Moacqa, dr: cdtre Guvern sau de cf,tre

Parlament cu exercitarea unei misiuni in {ard sau in strf,indtate.
(7) Mdsurile prevdzute la alin. (1) lit. a) qi b) dispuse in condiliile Legii nr. 135/2010.
cu modific[rile gi completdrile ulterioare, se comunic[ de indartd de cdtre instan]a de judecatd
prefectului care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constati
suspendarea mandatului.
(S)Documentele corespunzdtoare situaliei prevdzute la alin. (l) lit. c) se comunicd de cdtre
emitent, in termen de 5 zile lucrdtoare de la desemnare, secretarului general al comunei
Moacqa qi primarului comunei Moacg4 iar in prima gedinfd ulterioar[ comunicdrii consiliul
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local, ia act de aceastf, situalie, prin hotdrdre.
(9) Suspendarea dureazd p6na la incetarea situaliei prel,azute la alin. (1).
(10) Ordinul de suspendare emis pentru situaliile prevdzute la alin. (1) lit. a) gi b), respectiv
hotdrdrea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in condiliile alin. (1) lit. c)
se comunicir de indatd consilierului local, in termen de maxirnum 48 de ore de la emiterea
ordinului, respectiv hotdrarii consiliului, dupd, caz.
(11) In cazul in care fatd de consilierul local al cdrtri mandat a fost suspendat in
condiliile alin. (1) lit. a) qi b), a fost dispusd clasarea ori renun{area la urmdrirea penali sar-r

instanfajudecdtoreascd a dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul la
despdgubiri.

Sec(iunnea III
iNcnranEA MANDATULUI DE coNSrLrER LocAL

Art. 57. - (1) Calitatea de consilier local inceteazd la diita 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:

g) demisie;
h) constatarea gi sancfionarea, in condiliile Legii nr. 17612010, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare, a unei st[ri de incompatibilitate;
i) schinrbarea domiciliului intr-o altd unitate administrativ-teritoriald, inclusiv ca urmare

a reor ganrzdrii acesteia;
j) lipsa nemotivat[ de la mai mult de 3 qedin]e ordinare gi/sau extraordinare consecutive

ale consiliului, desfiqurate pe durata a trei luni calendaristice;
k) lipsa nemotivatf, de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni

calendaristice, care determind imposibilitatea desfbEurdrii, irL condiliile legii, a qedinlelor
ordinare qi/sau extraordinare;

l) imposibilitatea exercitdrii mandatului pe o perioadf, mai mare de 6 luni consecutive, cu
excepfia caz:urilor prevdzute de lege;

g) condamnarea, prin hotdrAre judecdtoreascd rdmasd definitivd, la o pedeapsd privativf,
de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare aexecut6rii pedepsei;

r) punerea sub interdiclie judecdtoreascd;
s) pierderea drepturilor electorale;
t)pierderea calitalii de membru al parlidului politic sau al organizaliei minoritalilor

nalionale pe a cdrei listd a fost ales;
k) condamnarea prin hotdrdre judecdtoreascd rdmasd delinitiva pentru sivArqirea unei

infracliuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul cdruia a fost ales, indiferent de
pedeapsa aplicatd qi de modalitatea de individualizare a executdrii acesteia;

1) deces.
(3) Data incetdrii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a),c-| qi 1), este
data apariliei evenimentului sau a implinirii condiliilor care determind situalia de incetare.
dupd, caz.
(4) Data incetirii de drept a mandatului, in cazul previzut la ali.n. (2) lit. b), in situa{ia in care
legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost
contestatd, este data expirdrii perioadei in care consilierul local, are dreptul sd conteste
raportul de evaluare, in condiliile Legii nr. 17612010, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.
(5) Data incetdrii de drept a mandatului in cazul prevdzut la alin. (2) lit. j) este data
comunicdrii cdtre prefect, secretarul general al comunei qi cdtre consilierul local, a hotarArii
forului competent sd decidd asupra excluderii unui membru al parlidului politic sau a
organizaliei cetdtenilor aparfin6nd minoritdlilor nalionale pe a cf,rei listd consilierul local a
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fost ales, in situalia in care legalitatea acesteia nu a fost contestatd.
(6) In situaliile previzute la alin. (2) lit. a), c)-1) 9i 1) constatarea incetlrii de drept a

mandatului cle consilier local gi vacantarea locului de consilier local se realizeazd printr-o
hotdr6re a Consiliului local , la propunerea primarului Comunei MoacEa sau a oricdrui alt ales

local, adoptatd in prima qedinj[ desfbquratd dupd aparifia evenirnentului. ]{otdrArea consiliului
local este comunicatd de indatd judecdtoriei competente sd vaLlideze mandatul supleantului.
precum qi consilierului local.
(7) Consiliul local are obligalia de a adopta hotdrdrea prevdzutd,la alin. (6) in tetmen de 30 dc

zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului cr:nstatator semnat de primar qi

de secretarul general al comunei cu privire la una dintre situatiile prevdzute la alin. (2) lit. a),

c)-0 qi 1). In termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul
local, constatarea incetdrii mandatului, precum gi vacantarea locului de consilier local se

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

consilier local gi vacantarea locului de consilier local se lac rle cdtre pref-ect prin ordin, in
termen de maximum 30 de zile de la data inqtiintlrii transmise prefectului de cdtre autoritatea
responsabilS de asigurarea integritaiii in exercitarea demnit,ililor gi funcliilor publice qi

prevenirea corup[iei institulionale sau de cdtre instanjd, dupi ca:2.

(9) Ordinul prefectului emis in situa{iile prevdzute la alin. (7) qi (8) se transmite de indatd
judecf,toriei competente sd valideze mandatul supleantului. consilierului local Ei secretarului
general al comunei.
(10) Hotdrdrea consiliului are labazd, pentru situaliile prevdzut[e la alin. (2) lit. a), c)-f), h) qi

1), un referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparilia evenimentului qi semnat

de primar qi 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),
in$tiinprile transmise prefectului de cdtre instanli.
(12) In cazul prevdzutla alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile <ie la data comunicdrii hot[rdrii
forului competent si decidd asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a

organizaliei cetdlenilor apa(indnd minorit[1ilor nalionale pe eL cdrei listd consilierul local a

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

expirarea duratei normale a acestuia qi declard vacant locurl consilierului local. Ordinul
prefectului se transmite de indatd judecltoriei competente sa valideze mandatul supleantului.
consilierului local qi secretarului general al comunei MoacEa.
(13) in canxile prevdzute laalin. (2) lit. c)-f.1 hotdrdreapoate fi atacatdde consilierul local, la
instan{a de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instan{a se

pronunfd in termen de cel mult 30 de zlle, nefiind aplicabild procedura de regularizare a

cererii. in acest caz, procedura prealabild nu se mai efectueazii, iar hotdrirea primei instan{e

este definitivd.
(1a) in toate cazurile, hotdr6rea instanlei se comunicd pa(ilor, prefectului qi secretarului
general al comunei, care are obligalia afiqarii acesteia la sediul U.A.T. Comuna Moacqa. in
termen de maximum2 zile de la comunicare.
(15) Funclia constatatd vacantd in condiliile alin. (6)-(8) :;e compleleazd cu supleantul
desemnat de partidul politic, alianla politic[ sau alian{a electorilld respectivS, care este validat
qi dequne jurdmdntul, ulterior rdmdnerii definitive a hot[rArii instan]ei.
(16) incetarea mandatului de consilier local, in cazul schimbiirii domiciliului in altd unitate
administrativ-teritoriald poate interveni numai dupd efectuarea in actul de identitate al celui in
cauzd a menliunii corespunzdtoare, de cdtre organul abilitat potrivit legii.
(17) Incetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei. se constatf, in prima gedinla a
consiliului desfdguratd dupd apariJia evenimentului gi in traza demisiei scrise inaintate
secretarului general, primarului, preqedintelui de gedinld, dupd caz. Hotdrdrea consiliului prin
care se ra act de demisie qi se declard vacant locul consilierului local, se comunica de indatd
judecdtoriei competente sd valideze mandatul supleantului.
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(18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) qi k) devin aplicabile numai dupd r[mdnerea definitivd a

hot[r0rii judecdtoreqti. in aceste cazuri, data respectiva este qi data la care inceteazd de drept
mandatul.
(19) in situalia in care este contestati legalitatea actului previrzut la alin. (4) sau a hotdrArii
prevdzute la alin. (5), data incetdrii de drept a mandatului este data rdmdnerii definitive a

hotdrdrii j udec[toreqti.
(20) De la data incetdrii mandatului, consilierul local :

d) nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru qedinlele

autoritAtii deliberative din care face parte;
e) nu mai poate participa la vot in cadrul qedinlelor autoritdtrii deliberative din care face

parle, precunl qi in cadrul comisiilor de specialitate organizate d,e aceasta;

f) nu mai are dreptul la indemnizalia lunard.
Art.58. - (1) Incetarea mandatului de consilier are ca efect incetarea de drept, la

aceeaqi dat6, qi a mandatului de viceprimar, in condiliile ;art. 204 alin. (2) din Codul
administrati'u.
(2) Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliberdrii acestuia din
funclie, in condiliile art. 152 din Codul administrativ.

DREpTuRTLE gr 
"Sf,-H?lrYk 

It"sILoR LocALI

Sec{iunea I
DREPTURILE ALE$ILOR LOCALI

Art. 59. - Legitima(ia Si semnul distinctiv ale aleSilor locali
(1) DupA depunerea jurdm6ntului de primar, acestuia i se irunfineazd legitimafia, semnatd de

pregedintele qedinfei in care a fost adoptat modelul acesteia, urr semn distinctiv al calitAlii de

primar, pe care acesta are dreptul s[ le poarte, potrivit legii, pe intreaga duratd a mandatului,
precum qi o eqarfE, in culorile drapelului nalional al Rom0niei. Legitimalia primarului, este

inmdnatd de cdtre secretarul general al comunei.
(8) Dupa alegerea viceprimarului, acestuia i se inmdneazd legitimatia, semnatd de primar
precum gi un semn distinctiv al calitalii de viceprimar. Legritimalia viceprimarului, este

inmdnatd de cdtre secretarul general al comunei.
(9)DupA declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei Moacqa, consilierilor
in funclie li se elibereazd o legitimalie care aratd calitatea de membru al consiliului local.
semnatd de primar qi primesc un semn distinctiv al calitalii lor de reprezentanli aleqi ai

colectivitdlii locale, pe care au dreptul sb il poarte pe intreaga duratd a mandatului.
Modelul legitima{iei de primar, de viceprimar, de consilier local qi modelul

semnului distinctiv pentru aceqtia se stabilesc prin hot[rdre a Gttvernului.
(11) Cheltuielile pentru confecfionarea legitimaliilor, senrnelor distinctive, respectiv a

eqarf'elor se suportd din bugetul local.

( 10)

(r2)

(6)

l,egitima]ia qi semnul distinctiv se pot pistra, dupf, lincetarea mandatului, cu titlu
evocativ.
(13) F)qarfa in culorile drapelului nalional al Romdniei se poartd in mod obligatoriu la
Ziua Nalionald, a RomAniei, la solemnitd{i, recep}ii, ceremonii publice gi la celebrarea
cdsdtoriilor, indiferent de locul de desftgurare a acestora.

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

gestionarea treburilor publice in interesul colectivititii loca.le pe care o reprezintd este
garantatd.

Aleqii locali nu pot fi tragi la rdspundere jurid.icd pentru opiniile politice
exprimate in exercitarea mandatului.
(7) Retinerea, dispunerea m6surii arestdrii preventive, a arestului la domiciliu sau
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trimiterea in judecat[ penald a aleqilor locali, precum qi faptele sdvdrqite care au determinat
luarea mdsurilor se aduc la cunoqtin[d atdt autoritdtii administra]iei publice din care tac
parte, cdt qi prefectultti, in termen de cel mult 24 de ore, de cdtre organele care au dispus
mdsurile respective.
(8) Pe intreaga duratd a mandatului, alegii locali se considerd in exerciliul
autoritAlii publice gi se bucurd de proteclia prevdzutd de lege.
(e) De aceeagi proteclie prevdzutd, la alin. (4) beneficiazd, Ei membrii familiei
alesului local - so[, so{ie gi copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmdreqte
nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legdturd cu exercitarea mandatului
sdu.

Art. 61. - Grupurile de consilieri locali
(1) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in funclie de partidele sau alianlele politice pe
ale cdror liste au fost alegi, dacd sunt in numdr de cel pulin 3.
(7) Consilierii locali care nu indeplinesc condiliile prevdzute la alin. (1) pot constitui
un grup prin asociere.
(8) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al
majoritIlii membrilor grupului.
(e) Prevederile alin. (1) qi (2) se aplicd gi consilierilor independen{i.
(10) Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor paftide care nu au parlicipat
la alegeri situ care nu au intrunit numdrul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel
putin un consilier.
(11) in cazul fuzion[rii, 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 muncii sau de serviciu delinutte anlerior
(1) Pe perioada exercitdrii mandatului de primar, viceprimar se suspendd contractul de munci.
respectiv raportul de serviciu al acestuia, in cadrul unei instituL{ii sau autoritdli publice, ori in
cadrul regiilor autonome sau societdlilor cu capital integral ori majoritar de stat sau al
unitalilor administrativ-teritoriale, cu exceplia situafiilor prevf,z:ute de lege.
(8) Consilierul local al cdrui raport de serviciu ori contract individual de munci este
suspendat, in condiliile legii, la data inceperii exercitf,rii mandatului, iqi reia activitatea in
executarea aceluiaqi raport de serviciu sau contract indivir1ual de munc[, dupi caz. la
incetarea mandatului de consilier local.
(9) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncd sau a actului denumire
cadrele didactice, cercetdtorii gtiinJifici, persoanele care defin func{ii sau desldqoard activitdli
in domeniul crealiei literar-artistice.
(10) In luncliile delinute de persoanele ale caror contracte de muncd sau acte de numire
au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe duratd
determinat5.
(11) 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 gi a gradului de incadrare se iau in calcul Ei perioadele lucrate in func{iile de
demnitate publica alese.
(12) )n cazul in care conducerea persoanei juridice refu',zd reluarea activitalii in funclia
delinut[ anterior alegerii, persoana in cauzd. se poate adresa instan]ei de judecatd competente.
cererea fiind scutitd de taxa de timbruiudiciar.
(13) Persoanelor prevdzute la alin. (l) nu li se poate modifica sau desface contractul de
munc[ pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data incetdrii mandatului, cu
excepliile previzute de lege.

Art. 63. - Indemnizalia pentru limilit de vdrstd pentru T.trimar ;i viceprimar
(1) Persoanele care incepdnd cu anul 1992 au delinut calitatea de primar, viceprimar Ei care
indeplinesc condiliile vArstei standard de pensionare, ale vArstei standard de pensionare reduse
a$a cum sunt prevdzute de legislalia privind sistemul de pensiri publice sau cele prevlzute de



alte legi speciale au dreptul, la incetarea rnandatului, la o indenrniza[ie lunard pentru limitd de

vdrstd.
(17) Indemnizalia pentru limitd de vdrstd reprezintd s;uma de bani acordatd lunar
persoanelor oare au exercitat calitatea de primar qi de viceprimar.
(18) Primarul qi viceprimarul benefrciazd de indemniza{ie pentru limita de vdrsta de la
data la care [i se acordd drepturile de pensie pentru limita de vdrstd, dar nu mai devreme de
data incetdrii mandatului aflat in derulare.

Cuantumul indemniza(iei pentru limita de vdrsta se acordd in limita a 3

mandate, cu condilia ca persoanele prevdzute la alin. (1) sA fi exercitat cel pufin un mandat
complet de primar/ viceprimar.

(1e)

(20)

(2r)

(2e)

Cuantumul indemnizafiei pentru limita de v6rst5 se calculeazd ca produs al
numdrului lunilor de mandat cu0,40o/o din indemniza\iabrutd ltrnard.aflatdin plat6.

in situalia in care persoanele prevdzute 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 limit[ de vdrst6, in limita prevdzutd la alin. (4).
(22) in cazul exercitdrii unor mandate diferite in condiliile prevdzute la alin. (.4),la
calculul indemnizaliei lunare pentru limitd de v6rst[ se vor a.'rea in vedere indemnizaliile
lunare brute aflate in platd, corespunzdtoare pentru fiecare funclie.
(23) in cazul exercitdrii unor mandate diferite, la calcularea indemnrzaliei pentru
limiid de v6rst6 se va proceda dupd cum urmeaz6:

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

d) cuantumul indemnizatiei pentru limitd de vdrstd la care au dreptul
persoanele prevdzute la alin. (1) reprezintd suma valorilor ob(inute prin aplicarea prevederilor
lit. a).
(24) In cazul in care persona care beneficiazd, de indemnizalia pentru limitd de v6rstd
potrivit prevederilor alin. (1) incepe exercitarea unui nou mandat, in condiliile legii, acordarea
indemnizafiei se intrerupe, aceasta fiind reluatd dupi incetarea mandatului, in cuantumul
recalculat prin valorificarea perioadei de mandat exercitat, la cererea persoanei interesate, in
condiliile prevdzute la alin. (a) qi (5).
(2s) Indernniza{ia pentru limita de vdrst[ se cumuleazd cu orice tip de pensie
stabilitd in sistemul public de pensii sau in alt sistem de pensii rLeintegrat sistemului public.
(26) Indemniza{ia pentru limit[ de vdrstd este supuLsd impozitului pe venit gi

contribuliei de asigurdri sociale de sdndtate.
(27) Cuantumul indemnizaliei pentru limitd de vdrstd se suportd din bugetul de stat
qi este prer'dzut pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala prin anexd
distinctd la legea anuald de aprobare a bugetului de stat.
(28) Cererea pentru acordarea indemnizaliei pentru limita de vdrstd se depune la
unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriald pe raza cdreia $i-a exercitat solicitantul
mandatul. Situalia centrahzatoare pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorial[ se

transmite aclministraliilor finanlelor publice judelene, care le centralizeazd pe jude1, qi le
transmite Ministerului Finanlelor Publice in vederea fundamentdrii anexei la legea bugetului
de stat pe fi ecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriald.

Procedura gi metodologia de aplicare a prevedlerilor prezentului arlicol se

aprobf, prin hotdr6re a Guvernului.
(30) De indemnrzatra pentru limit5 de vArsta prevdzut[ la alin. (l) nu beneficiazi
primarii gi viceprimarii care au fost condamna{i definitiv pentru comiterea, in calitate de

primar gi viceprimar, a unei infracliuni de corup{ie.
(3 1) Sumele rdmase necheltuite la sfdrgitul anului se restituie la bugetul de stat" in
condiliile legii.

Art.64. - Dreptul de iniliativd in promovarea actelor administrative
Alegii locali au dreptul de iniliativd in promovarea actelor administrative, individual

sau in grup.
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Art. 65. -. Indemnizalia
(l) Pentru participarea la gedinfele consiliului qi ale comisiilor cle specialitate, consilierii locali
au dreptul la o indemnizalie lunar6. Primarilor qi viceprimarilc,r nu li se acordd indemniza{ie
pentru participarea la qedin{e.
(2) Indemnrzalia lunard pentru consilierii locali care particip,d la gedin{ele ordinare ori la
gedinlele extraordinare ale consiliului local gi ale comisiilor de specialitate este in cuantum de
l0% din indemnizalia lunard a primarului, in condiliile codului administrativ.
(3) Consilierii locali au dreptul la indemnizalia lunard doar dacd participa la cel pu{in o
qedinld a autoritdlii deliberative qi o qedinfa a comisiei de specialitate, pe lund, desligurate in
condiliile legii.
(4) Plata indemnizaliilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueazd, exclusiv din
veniturile secfiunii de funclionare din bugetul U.A.T'. Comuna l4oacqa.
(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 indemnizaliei prev[zute la alin. (2) pi
a cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), in concordanld cu
posibilit[1ile de finan]are.
(7) Drepturile bineqti cuvenite aleqilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu
alte venituri, in condiliile legii.
(8) Consilierii locali gi delegatul sdtesc care participa la gedin{ele de consiliu local, organizate
in timpul programului de lucru, se considerd invoili de drept, frrd, a le fi afectat salariul qi
celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncd.

Art. 66. - Dreptul la concediu
Primarii gi viceprimarii au dreptul la concedii de odihnd, concedii medicale, concedii

fErS platd, precum gi la concedii plStite in cazul unor evenimen.te familiale deosebite, potrivit
legii.

Art. 67. - Concediul de odihnd
(1) Durata concediului de odihnd anual pentru primari gi viceprimari este de 25 de zile
lucrdtoare.
(8) Planificarea concediului de odihna se face de primarul U.A.T. Comuna MoacEa. in
luna decembrie a anului premergdtor celui in care se efectueazd concediul, pe baza consult6rii
cu viceprimarul.

Primarul qi viceprimarul Comunei MoacEa nu pot efectua concediul de odihn[
simultan.
(10) in situatia in care mandatul primarului sau viceprimarului incepe in timpul anului,
durata concediului de odihnd se stabileqte propo(ional cu timpul efectiv lucrat sau cu timpul
care va fi lucrat in anul respectiv.
(11) Pentru perioada concediului de odihnd primarul qi viceprimarul beneficiazd, 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 indemnizafiei din luna/lunile in care este efectuat concediul se calculeazd prrn imp[(irea
indemniza{iei aferente lunii/lunilor in care este efectuat concediul la numdrul de zile
lucrf,toare din luna/lunile respectivS/respective.

(e)

(12) Primarul qi viceprimarul efectueazd, concediul de odjihnd in fiecare an.
(13) Concediul de odihnd al primarului Ei viceprimarului poate fi intrerupt in mod
exceptional dacd interesele colectivitdlii locale impun prezenta acestora in comunf,. In
asemenea siluatii, inlocuitorul desemnat il inqtiinleazd, de indatd pe primar, iar concediul de
odihnd al acestuia se intrerupe. La incetarea cauzelor car,3 au determinat intreruperea
concediului de odihnS, acesta este reluat, durata lui prelungirrdu-se cu perioada cdt a fbst
intrerupt.
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Art. 68. - Alte tipuri de concediu
(1) in alara concediului ce odihnd, primarii qi viceprimarii au dreptul la concedii medicale,
dovedite cu certificat medical, concediu de maternitate, concediu IEra plata gi concediu pentru
formare prolbsionald, potrivit prevederilor Legii w. 5312003 - Codul muncii, republicatd, cu
modificirile gi completdrile ulterioare.

Pentru evenimente familiale deosebite au dreptul, in afara concediului anual de
odihn6, lazlle de concediu plStit dupi cum urmeazd:

d) 5 zile pentru cdsdtoria celui in cauzd;
e) 3 zile pentru nagterea sau cdsdtoria unui copil;
f) 3 zile in caz de deces al sofului/sotiei sau al unei rude sau afin de pdnd la gradul II

inclusiv.
(5) Concediile frrdplatd 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 personald sau mijloacele de

transport in comun pentru a se deplasa din localitatea ?n care domiciliazd, in localitatea in care
se desftqoard gedinla consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea
transportului.

Art. 70. - Formarea profesionald
(1) Alegii locali au dreptul la pregdtire, formare qi perfec{ionare profesionald.

(4)

(4) AleEii locali beneficiazd de plata programelor de pregdtire, fbrmare qi
perfecfionare profesionald organizatein condiliile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor
de transport, cazare, masd, a indemnizafiilor de delegare sau deplasare, dup[ caz,in condiliile
legii.
(5) LI.A.T. Comuna Moacga are obligalia sd prevadd in bugetul local sumele necesare
pentru programele de pregdtire, formare qi perfeclionare profesrionald organizate de Institutul
Nafional de Administra(ie sau alli furnizori de fbrmare qi perfeclionare profesionald in
decursul mandatului, cheltuielile prevdzute la alin. (2) destinale alegilor locali, organizate la
inifiativa ori in interesul autoritdlii sau instituliei publice.

Lrt. 71. - (l) Dreptul alegilor locali de a avea acces la orice informalie de interes
public nu poate fi ingradit.

(3) Autoritdlile administraliei publice locale sunt obrligate sd asigure informarea
corectl a alegilor locali, potrivit competen{elor ce le revin, asupra treburilor publice qi asupra
problemelor de interes local.

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

condiliile legii.

Sec(iunea II
OBLIGATIILE ALE$ILOR LOCALI

Art. 73. - Respectarea legii
(l) Alegii locali sunt obligafi si respecte Constitulia qi legile ldrii, precum qi sd se supuni
regulilor de curtoazie qi disciplina qi sd nu foloseascd in cuLvdntul lor sau in relaliile cu
cetdleni i exp resii inj urioase, ofensatoare ori calomnioase.
(3) Consilierii locali sunt obliga(i sd respecte regulamentul de organizare gi
funclionare a consiliului local.

Art.74. - Participareq la lucrdrile consiliului local Si ale comisiilor de specialitate
Consilierii locali gi viceprimarul nu pot lipsi de la lucrdrile consiliului local sau ale

comisiilor de specialitate.
Art. 75. - Buna-credinla qi fidelitatea
Consilierii locali aflafi in serviciul colectivitdlii locale, precum gi primarul in calitatea

de reprezentant legal al U.A.T. Comuna Moacqa, au indatoriirea de a participa, pe durata
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mandatului, la exercitarea competenlelor cu bun6-credinJ[ gi fidelitate fafn de far6 qi de
colectivitatea care i-a ales.

Lrt.76. - Probitatea Si discrelia profesionald
Alegii locali sunt obligafi la probitate gi discre]ie profesionald.
Art.77. - Cinstea qi corectitudineo

(1) in exercitarea mandatului, aleqii -locali sunt obligafi sd dea dovadi de cinste gi
corectitudine; este interzis alesului local sd ceard,, pentru-sine sau pentru altul, bani, foloase
materiale sau alte avantaje.
(3) Aleqii locali nu pot face uz qi nu se pot prevala d,: aceastd calitate in exercitarea
unei activitdfl de interes personal.

Art. 78. - Dispozi{ii privind obligaliite de informare pe'ntru aleSii locali
(1) Aleqii locali sunt obligafi ca, in exercitarea mandatului, sd organize2e periodic, cel pulin o
datd pe trimestru, intdlniri cu cetdfenii, sd acorde audienle qi siprezinte in consiliul local o
informare pr:ivind problemele ridicate la intAlnirea cu cetdlenii.(6) Fiecare consilier local precum qi viceprimarul sunt obligali sd prezinte un raport
anual de activitate, care este fdcut public prin grija secretarului g.n".il al co-unei.(.7) Primarul comunei prezintd,anual, in fala Consiliului local, un rapoft privind starea
economicd, sociald qi de mediu a U.A.T. Comuna Moacqa.
(8) in urma efectudrii unor deplasdri in strdindtate pentru exercitarea unor atribuJii
stabilite prin lege, aleqii locali sunt obliga{i sd prezinte la prima gedinld ordinard a autoritalii
deliberative o informare privind deplasirile efectuate. f'emenul maxim de prezentare a
informdrii este de 45 de zile de la data incheierii deplasirii.
(9) in cazul nerespectdrii prevederilor alin. (4), aleqii locali suportd cheltuielile deplasdrii.

Art. 79. - Transparen{a activitdlii
(1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general qi al aparatului de
specialitate, sd pund la dispozilie consilierilor locali, la cererea acestora, in termen de cel mult
10 zile lucritoare, informaliile necesare in vederea indeplinirii rnandatului in condiliile legii.(5) Consilierii locali pot adresa intrebdri qi inteipeldri primarului gi viceprimarului.
(01 Rdspunsul solicitat in conformitate cu prevederile ,.ti". 1Z; se transmite, de reguld,
imediat sau, dacd nu este posibil, la urmdtoarea gedinla a consiliiului local.(7) Cel interpelat are obligaJia de a rdspunde in scris sau, dupd caz, oral pdn[ cel mai
tdrziu la urmdtoarea qedin{6 a consiliului local.

rNCoMp,{rrBrlrrAlnnarBsrcrldflroolJll,tlr.,rnn.rrcrur-DEINrERESE

Art. 80. * Regimul incompatibilitdsilor aplicabil alesilo,r locali
(1) Regimul incompatibilitafllor aplicabil funcliei de primar qrL viceprimar qi consilier local,
dupd' caz, este cel prevdzut in caftea I titlul IV din Legea nt. t|t/2003, cu modific6rile qi
completdrile ulterioare.
(4) Constatarea qi sanc{ionarea stdrii de incompatibilitate qi a conflictului de interese
pentru persoanele care ocupl funcfiile prevdzute la alin. (1) se fac in condiliile Legii nr.
17612010, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, qi ale prezentului cod.(5) Activitdlile in domeniul didactic pe care primarul gi vir:eprimarul le pot desftqura,
in condiliile legislaliei speciale privind unele mdsuri pentru uiigrrur.u transparenlei in
exercitarea demnitdlilor publice qi a func{iilor publice, sunt urmdtoarele: funcfii didactice in
instituliile de invd{5m6nt de stat sau private attorizatelacreditate in condiliile tegii ori care
au calitatea de formator, mentor sau persoand-resursd in cadrul programelor de formare
profesional[ a adullilor organizate in condiliile actelor normative din domeniul form[rii
profesionale, ori care au calitatea de de specialist in comirsiile de examinare sau de
evaluator in comisiile de evaluare/monitorizare in cadrul programelor de formare

67



profesional6 a adullilor, organizate in condiliile actelor normrative din domeniul formarii
profesionale a adullilor.

Art. 81. - Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru alesii locali
(1) Alesul local aflat in conflict de interese in condiliile prevdzute de cartea I titlul IV din
Legea nr. 16112003, cu modificarile qi completdrile ulterioare, are obliga(ia sd se abtind de la
emiterea sau parliciparea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la incheierea sau
participarea la incheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material
pentru sine sau pentru:

g) sot, solie sau rude ori afini pdnl la gradul al Il-lea inclu:iiv;
h) orice persoand frzicd, saujuridicd fa(a de care alesul local are calitatea de debitor al unei

obligalii;
i) o societate la care define calitatea de asociat unic ori furrclia de administrator sau de la

care obline r,enituri;
g) o altir autoritate din care face parte;
h)orice persoand frzicd. sau juridic5, alta dec6t autoritatea clin care face parte, care a fEcut

o plat[ cdtre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
i) asocialie sau fundalie din care face parte.

(6) In exercitarea funcfiei, consilierul local aflat in una dintre situaliile prevdzute la
alin. (1) are obligalia si anun(e la inceputul gedinlei consiliuluri local interesul personal pe
care il are la adoptarea hotdrdrii respective, anunj care se consemneazd in mod obligatoriu
in procesul-verbal al qedinlei.
(7) lJlterior anunfdrii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in calcul
pentru cvorumul necesar adopt[rii hotlrdrii consiliului cu privire la care acesta Ei-a anunfat
interesul gi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotirdri.
(8) 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 modific[rile qi completdrile ulterioare.
(9) Irapta aleqilor locali de a incdlca prevederile alin. (1) qi legislalia in materie
privind conflictul de interese constituie abatere disciplinard qi se sanc{ioneazd cu
diminuarea indemnizaliei cu l0o/o pe o perioadd de maximum 6 luni.

Art. 82. - Declara(ia de interese Si declaralia de avere
Alegii locali au obligalia sd intocmeascd, sd depund gi sd actualizeze declaralii de

avere gi declaralii de interese in conformitate cu preved,:rile Legii nr. 17612010, cu
modificdrile qi completlrile ulterioare.

Art. 83. - Sanc[iuni pentru nedepunerea declara1iei de avere Si a declaraliei de
interese

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declara{iei de
avere qi de interese prevdzute de lege atrage sancfiunile prevdzute de Legea nr. 17612010. cu
modificdrile qi completdrile ulterioare.

nAs puNoSft il'f 8lH$', il51,, o 
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Art. 84. - Tipurile de rdspundere a aleSilor locali
Alegii locali rdspund, dupd. caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele sdvArqite

in exercitarea atribuliilor ce le revin, in condiliile legii qi ale prezentului cod.
Art. 85. - Rdspunderea consilierilor locali

(l) Consilierii locali rdspund in nume propriu, pentru activitatea deslEquratd in exercitarea
mandatului, precum gi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte gi pentru
hotdrdrile pe care le-au votat.
(2) In procesul-verbal al qedinlei consiliului local se consemn()azd rczuTtatul votului, iar,la
cererea consilierului local se men[ioneazd,in mod expres votul acestuia.



Art. 86. - Sancliunile disciplinare aplicubile consilierilor locali
(1) Pentru incdlcarea de cdtre consilierii locali prevederilor prezentului regulament gi a
prevederilor legale ref'eritoare la conflictul dc interese, consiliul local Moacqa poate aplica
urm5toarele sancliuni disciplinare:

a) averlismentul;
h) chernarea la ordine;
i) retragerea cuvdntului;

j) eliminarea din sala de qedinld;
k) excluderea temporar[ de la lucrdrile consiliului qi ate comisiei de specialitate;
l) diminuarea indemnizaliei lunare cu 10o/o pentru maximum 6 luni;
m) retragerea indemnizayiei lunare pentru una sau dou6 lurri.

(4) Sancliunile prevdzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplicd de cdtre pregedintele de
qedin!d, iar cele de la alin. (l) lit. e)-g) de c[tre consiliul local, prin hotdrdre.
(5) Sancliunile prevdzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile qi viceprimarului. Pentru
aplicarea sancliunilor prevdzute la alin. (l) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate
care are in obiectul de activitate qi aspectele juridice, aceasta prezentdnd un raport intocmit pe
baza cercetdrilor efectuate, inclusiv a explicafiilor furnizate de cel in cauzd,.

Art. 87. - Avertismentul
La prima abatere, preqedintele de gedinld alrage atenlia consilierrului local in culpa gi il inviti
sd respecte regulamentul.

Art. 88. - Chemqrea la ordine
(5) Consilierii locali care nesocotesc aveftismentul qi invitalia preqedintelui de qedinla gi
continud s5 se abatd de la regulament, precum qi cei care incalcd in mod grav, chiar pentru
prima datd, dispoziliile regulamentului sunt chemafi la ordine.
(6) Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de qedinfd.
(7) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de cdtre pregedintele de
qedin!5 sd igi retragd sau s5 explice cuvdntul ori expresiile care au generat incidentul Ei care ar
atrage aplicarea sancliunii.
(8) Dacd expresia intrebuinlatd a fost retras[ ori dacd explica]iile date sunt apreciate de
preqedintele de gedinJd ca satisfEcdtoare, sancfiunea nu se mai aLplicd.

Art. 89. - Retragerea cuvdntului qi eliminarea din sald
in cazul in care, dupd chemarea la ordine, un consilier local continud sd se abat[ de la

regulament, pregedintele de gedinjd ii va retrage cuvAntul, acesta nemaiput6nd lua cuvAntul pe
perioada desfEgurdrii qedinlei consiliului. in situalia in care un ,consilier persistd si se abat6 de
la regulament, preqedintele de gedintd il va elimina din sal6. Illiminarea din sald echivaleazd
cu absenla nemotivatd de la qedin(d.

Art. 90. - Excluderea temporard de la lucrdrile consiliului Si ale comisiei cle
spec:ialitate
(6) in cazul unor abateri grave, sdvirqite in mod repetat, sau al
grave, consiliul local poate aplica sancliunea excluderii temporare a
lucrErile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate.
(7) Gravitatea abaterii este stabilitd de comisia de specialitate

unor abateri deosebit de
consilierului local de la

care are in obiectul de
activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zlle de la sesizare.
(8) Excluderea temporard de la lucrdrile consiliului local qi ale comisiilor de specialitate
nu poate depdgi doud qedinle consecutive.
(9) Excluderea de la lucrdrile consiliului local qi ale comisiilor de specialitate are drept
consecinf[ neacordarea indemnizaliei lunare.
(10) ln caz de opunere, interzicerea participirii la qedinJe se executd cu ajutorul
personalului care asigurd ordinea publica locald.

Art. 91. - (1) Sancliunile prev[zute la lit. e) gi f) se aplicd prin hot[r6re adoptatd de
consiliul local cu majoritatea absolutd.
(s) Pe perioada aplicdrii sanctiunilor previzute la art.8(i lit. e) qi 0, consilierii locali
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nu vor fi socotili la cvorumul pentru qedinli.
(6) Pentru menlinerea ordinii in qedinlele comisiilor de specialitate, pregedinlii
acestora au aceleagi drepturi ca qi preqedintele de qedinla. Ar;eqtia pot aplica sancliunile
prev[zute la art. 86 alin. (1) lit. a)-d).
(7)

(7)

(12)

Sancliunile prevdzute la art. 86 alin. (i) se pot aplica in mod corespunzdtor qi
viceprimarului pentru abaterile s[vArqite in calitatea lor de consilier local.

Art.92. - S an c { iun i ap I i c a b i I e v i c e p r im ar ului
Pentru abateri grave qi/sau repetate, sdvArgite in exercitarea mandatului de

viceprimarului, acestuia i se pot aplica urmdtoarele sancliuni:
e) mustrare;
f) avertisment;
g) diminuarea indemnizaliei cu 5-l0Yo timp de 1-3 luni;
h) eliberarea din functie.

(8) Sancliunile prevdzute la alin. (1) lit. a)-c) se ap1ic6, prin hot6r6re a consiliului
local, la propunerea motivatd a primarului. Motivele care justific[ propunerea de
sanclionare sunt aduse la cunogtinld consilierilor locali dupd, caz, cu cel pu{in 5 zile inaintea
qedinfei.
(9) in cazul sanc(iunilor prevdzute la alin. (1), hotdrdrea se adoptl prin vot secret cu
majoritatea calificatd de doul treimi din numlrul consilierilor locali in funclie.
(10) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), aplicarea sanc1iunii prevdzute la alin. (1)
lit. d) se face cu respectarea prevederilor referitoare la rolul, numirea gi eliberarea din
functie a viceprimarului.
(11) Impotriva sancJiunilor prevdzute la alin. (1) lit. c) qi d) persoana in cauzd se
poate adresa instanlei de contencios administrativ competente. Procedura prealabild nu este
obligatorie.

Aplicarea sancliunii prevdzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra
mandatului de consilier local al viceprimarului.

Art. 93. - Rdspunderea a;fbrentii ectelor administrative
(7) Primarul, respectiv preqedintele de qedin!6 al consiliului local, dupd caz, prrn
semnare, inl'esteqte cu formuld de autoritate executarea actelrlr administrative emise sau
adoptate in exercitarea atribuliilor care ii revin potrivit legii.
(8) Aprecierea necesitStrii qi oportunitatea adoptdrii qi emiterii actelor
administratil'e aparfine exclusiv autoritdtilor deliberative, resprectiv executive, intocmirea
rapoaftelor sau a altor documente de fundamentare prevdzute de lege, contrasemnarea sau
avizarea pentru legalitate qi semnarea documentelor der fundamentare angajeazit
rdspunderea administrativd, civild sau penald, dupd caz, a semnatarilor, in cazul incdlcdrii
legii, in raport cu atribuliile specifice.
(e) Actele autorit5tilor administraliei publice locale angajeazd., in condiliile legii,
rdspunderea administrativd,, civila sau penald, dupd caz, ia funcfionarilor publici Ei
personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, cu incSlcarea
prevederilor legale, fundamenteazd. din punct de vedere tehnic qi al legalitdlii emiterea sau
adoptarea lor sau contrasemneazd, ori avizeazd., dupd caz, pentru legalitate aceste acte.
(10) In cazul in care printr-un act administrativ al autoritdtilor administraliei publice locale
emis sau adoptat fdrda fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau
al legalitalii s-au produs consecinfe vdtf,mdtoare, este angajatd.riispunderea juridicd a
autorit[tii executive sau autoritd{ii deliberative, dup[ caz, in condiliile legii qi ale prezentului
cod.
(11) Funclionarii publici sau personalul contractual, dupd caz, responsabili cu
operaliunile prevdzute la alin. (3) pot formula obiectii ori refuza efectuarea acestora.
(12) Prevederile alin. (l) - (5) se aplicd gi ?n cazul altor acte administrative sau
asimilate acestora in condiliile legii emise, respectiv adoptate de autoritdlile administrafiei
publice locale.

t0



(s)
Art.94. - Contraven{ii Si sancliuni

Constituie contraven{ii daca nu sunt sdvdrqite in astfel de condilii incdt sd fie
considerate, potrivit legii penale, infracfiuni:

a) nepunerea in aplicare, cu rea-credin{6, a hotdr6rilor consiliului local de cdtre primar;
ci) neprezentarea, in termenul prevdzut de legislalia care reglementeazd. finanlele publice

locale, a proiectului bugetului unitalii administrativ-teritoriale cle citre primar, din culpa sa;
j) neprezentarea de citre alegii locali a rapoartelor prevdzute de lege, din culpa lor;
k) neluarea mdsurilor necesare, stabilite de lege, de cILtre primar in calitatea sa de

reprezentan!i ai statului in unitalile administrativ-teritoriale;
l) netransmiterea in termenul prevdzut de lege, cdtre camera notarilor publici a sesizdrii

pentru deschiderea procedurii succesorale.
(6)
5.000 lei.
(7)

Contravenfiile prevdzute la alin. (l) se sanclioneazldcu amendf, de la 1.000 lei la

Constatarea contravenliilor, instituirea mdsurilor de remediere, urmdrirea
indeplinirii mdsurilor de remediere qi aplicarea amenzilor se fac de cf,tre prefect, in calitatea
sa de autoritate publicd,, reprezentant al Guvemului pe plan local, in condiliile legii.
(8) Dispoziliile prezentului articol se completeazzi in mod corespunzdtor cu
prevederile legislafiei privind regimul juridic al contravenfiilor.

CAPITOLUL XIII
[NITIATIVA CETATENEASCA qT AOUNARIL,E CETATENESTI

Art. 95. - (1) Cetdlenii domiciliafi in Comuna MoacEzr pot propune consiliului local.
spre dezbatere gi adoptare, proiecte de hotirdri.
(8) Promovarea unui proiect de hotdrdre se poate face de unul sau de mai mul{i ceta{eni
cu drept de vot, dacd acesta este suslinut prin semndturi de cel pulin 5Yo din populalia cu drept
de vot inscrisd in Registrul electoral cu domiciliul sau regedinL{a in Comuna Moacqa,.jude{ul
Covasna.
(9) Iniliatorii depun la secretarul general al U.A.T. Comuna Moacqa lbrma propusd pentru
proiectul de hotdrdre. Proiectul se afigeazd, spre informare publica prin grija secretarului
general al comunei.
(10) Iniliatorii asigurd intocmirea listelor de suslindtori pe formulare puse la dispozilie de
secretarul general al comunei.
(11) Listele de suslindtori cuprind numele, prenumele qi domiciliul, seria qi numdrul actului
de identitate gi semndturile suslindtorilor.
(12) Listele de sus{indtori pot fi semnate numai de cetdlerLii cu drept de vot inscriqi in
Registrul electoral cu domiciliul sau regedinla in Comuna Moacqa in vederea dezbaterii de
cdtre Consiliul local
(13) Dupd depunerea documentaliei gi verificarea acesteiaL de citre secretarul general,
proiectul de hotdr6re urmeazd procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local
MoacEa.

Art. 96. - (l) CetAlenii comunei MoacEa pot fi consultali gi prin adundri cetf,leneqti
organizate pe sate.
(7) Convocarea gi organizarea adundrilor cet[]enegti se fa.c de cdtre primar, la iniliativa
acestuia ori a unei treimi din numdrul consilierilor in funclie.
(8) Convocarea adundrii cetf,{enegti se face prin aducerea la cunoqtin}i publica a
scopului, datei qi a locului unde urmeazd sd se desfEqoare aceasta.
(9) Adunarea cet[]eneascd este valabil constituit[ in prezenta majoritalii cet[{enilor cu
drept de vot qi adoptd propuneri cu majoritatea celor prezenli.
(10) Propunerile se consemneazd,intr-un proces-verbal qi se inainteazd.primarului, care le
supune dezbaterii consiliului local in prima qedinld, in vederea stabilirii modalitdlilor
concrete de realizare qi de finanlare, dacd este cazul.
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(11) Solufia adoptati de consiliul local se aduce la cunoqtin{d publicl prin grija
secretarului general a comunei.

Art. 97. - Prevederile prezentului Regulament se completeazd cu prevederile
Ordonanfei de Urgen!f, a Guvernuluinr.5Tl20lg privind Codul administrativ, cu modificdrile
Ei cpmpletlrile ulterioare.
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