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TITLUL

I

CAPITOLUL

I

DUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI

1.

Prima gedinJ[ (de

administralia Public[ ldca
Consiliul local, estelle

,

t

tt*^lltl,tfi

in conditiil:
ire) a consiliului local, se convoacd,
de consilier'
*r-.r, de 20 de zile d'e la datavaliddrii mandatelor

lconstituitdac[sirrtvalidatemandateleacelputindou6treimidinnumlrulde

consilieri.
Convocarea consilidri

consiliuluilocaltnprimaqedinll(deconstituire)aconsiliuluisefaceprin

ral de circumscriPtie.
hotbrire a consiliului e
cel putin doul treimi din
este deriberativ[ dac[ ra ea participi
rocar,
rui
conPil
a
qedinf[
Prima
peste 3
poate fi asigurat[, qedinla se fine
in cazul tn care aceastl majoritate nu
numdrul consilierilor
gedinta nu este deliberativ[' se
i condifii. Dac[ nici la a doua convocare
.l^1il^-^+irrX
zile, respectindu-se

nou[

procedeazd la o

dac6 se asigur[ Prezefila

consilierilor, consiliul pu
Lucrdrile primei gedi
dintre cei mai tineri cqns
La prima qedin!6 (de '
circumscriPtie

'

2. Reprezentantul
in

stantei judeodtoreqti

mandatelor consilierilor
3.

rare,peste3z\le.Laaceastlnou6,atreiaconvocare'qedinlaestedeliberativia
nemotivate
ioritltii consilierilor alegi. in situalia in care, din catzaabsentei
dizolvat de drept'
convocat qi de aceastl dat6, el se consider[
consilier, asistat de 1 sau 2
(de constituire) sint conduse de cel mai in virsta

rate

prezenli la gedinfE.
Ltuire) a

Fractiunile se consti
p artidelor, or ganiza\ii
intr-un proces-verbal.
preqedintelui gedintei

Consilierii din
numdrul necesar Pentfu

electoral de
consiliului particip[ qi reprezentantul consiliului

hotErirea
liului electoral de circumscriptie aduce la cunogtinJa consilierilor
qi rezultatele
ind legalitatea alegerilor din circumscriplia respectivd

validlrii

le tnmineaz[ legitimatiile.

aconsiliuluilocal,consilieriiformeazEfrac{iuni,aliante,blocuri.

Dup[ constituirea

Fracfiunea const[ di

fi

I pufin 3 consilieri.
,

in bazd, de liste ale
de regule, la prima Sedinp (de constituire) a consiliului,
gi blocurilor electorale. Constituirea fractiunii se consemneazb
ial-politice

qi declaralia cu privire la constituirea fractiunii se transmit
a

fi

anexate la procesul-verbal al qedinlei consiliului'

intrunit
idelor, organizaliilor social-politice 9i blocurilor electorale care nu au
constitui o fractiune, precum qi consilierii independenti se pot reuni pentru a
pot afilia altor fractiuni.

constitui o fractiune qau
Frac{iunile constittri igi aleg organele de conducere sau conduc[torii.
constituie din mai multe frac{iuni qi din consilierii independenli, dupd
Alianlele pi blocu/il
ituirea alianlelor gi blocurilor se consemn eazd intt -un proces-verbal.
constituirea fracf iunilor
ia cu privire la constituirea alianlei sau blocului se anexeaz[ la procesul-verbal
Procesul-verbal gi declz
I cdreia este anunfat[ constituirea acestora.
al qedinJei consiliului
lui primarului, consiliul comunal, alege viceprimarul.in aciastd' funcfie
val
4.

Dup[

fi

aleasd orice
Candidatura pentru

poate

Alegerea

vi

5. Secretarul

S,inclusiv din rindul consilierilor.
de viceprimar se propune de cltre primar dup[ consultarea fractiunilor'

i se efectueaz[ in condiliile Legii privind administratia publicl

1ocal6.

ui comunal, este numit de consiliul respectiv, in temeiul concluziei comisiei de

concurs pentru ocuparea

rezultatelor concursului
6. $efii de subdiviziunil
consiliului comunal, sint
pr ezen[i, la propunerea

Destituirea din funcfie
primarului comunei, sau
consilierilor prezenti, in
7. Comisia de concurs

piiv

baza R.egulamentului cu

autoritatile publice,

i vacante de secretar, la prima gedin!6 a consiliului, dup[ anun]area
in conformitate cu legislaJia in vigoare.

icii publice locale, de intreprinderi municipale din subordinea
ati prin decizie a consiliului, adoptatd cu votul majorit[]ii consilierilor
lui.
uc[torilor nominalizafi se face de cbtre consiliu, la propunerea
puJin unei heimi din numlru] consilierilor aleqi, cu votul majoritdlii
le qi modul stabilite de legislatie.
ocuparea functiei respective se formeazd de c[tre consiliul comunal, in
la otganizarea concursului pentru ocuparea funcliei publice vacante in
Guvern.

Capitolul

8.

II

$r FUNCTTONAREA COMrSILOR CONSULTATTyE
DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI
I local, formeaz|comisii consultative de specialitate pentru principalele
de lucru ale Primdriei.
ivitate in care se pot organiza comisii de specialitate sint prev[zute in

Dupi constituire,

domenii de activitate gi
Principalele domenii
anexd.
9. Domeniile de activi
de membri. care intotdea

specificul qi necesit[file
format[ pentru mai multe
10. Comisiile de speci
acestora pot fi numai
11. Comisiile de speci
eficienta activitdfii lor.

care se formeazdcomisii de specialitate, denumirea acestora 9i numdrul
ie sd fie impar, se stabilesc de cltre consiliul local, ?n funcfie de
i unit[1i administrativ-teritoriale .La decizia consiliului, comisia poate fi

ii

de activitate.

consiliului. Membri ai
ii. Activitatea in cadrul comisiilor nu este remuneratl.
sint structuri de lucru consultative ale consiliilor gi sint menite sd asigure
ile de specialitate poart[ rdspundere in fata consiliului gi sint subordonate
se formeaz[ pe intreaga duratd de activitate a

acestuia.
12. Fiecare comisie de

ialitate igi alege, prin vot deschis al majorit[tii membrilor sdi, pregedintele

gi secretarul s[u.
13. $edinfa comisiei

secretarul comisiei. Comi
$edinta comisiei este

$edinlele comisiei, de
La gedinfa comisiei pof
Comisia poate invita sb
pregedintelui raionului sari
ale c[ror propuneri fac
Comisia poate decide

ialitate se convoacd de pregedintele acesteia, iar in absenla lui - de
se convoac[, ori de cite ori este necesar,ladeciziapreqedintelui comisiei.
ivd dacd la ea sint prezenfi majoritatea membrilor comisiei.
16, sint publice.
i, ftrldrept de vot, consilierii care nu s?nt membri ai acestei comisii.
icipe la gedinJele sale specialigti din cadrul primdriei, aparatului
afara acestora.Lagedinfele comisiei au dreptul s[ participe gi consilierii

lucrdrilor comisiei.
unele dezbateri sd

fie

prezente gi alte persoane interesate sau reprezentan{i

ai mass-media.
14. Membrii comisiei

secretarul comisiei. cu
15. In exercitareaatri

membrilor s[i, prezenJi
Deciziile comisiei au

i6. Numlrul locurilor
comisie de specialitate
cadrul consiliului.

se

ialitate sint ingtiinfati despre qedinta acesteia de cltre preqedintele gi/sau
secretarului consiliului.
, comisia de specialitate adoptl decizii cu votul deschis al majoritalii

in{[.
de recomandare pentru consiliul respectiv.

revin fiecdrui grup de consilieri sau consilierilor independenJi in fiecare
ileqte de cbtre consiliul local, raional, in funclie de ponderea acestora in

Nominalizarea membril
de cdtre consiliu, a

comisiei.
in functie de numbrul
face parte din 1-3 comisiif d
17. Comisia de specia
a) identific[ qi

consiliu;
b) analizeazdproi
c) ?ntocmeqte avize

consiliului:
d) se pronunj[ asupra
Comisia de speciali
funclionare a consiliului
activitate a comisiei.
18. Preqedintele com

a) reprezirftL comisia

i comisii

fractiune, iar a consilierilor independenfi gi domeniul de activitate a
profesional[
vedere, de regul6, pregdtirea lor
se face de fiecare

consiliului gi numdrul comisiilor de specialitate, un consilier poate
care una este comisia debazd a acestuia.
are urm[toarele atributii principale:
problemele din domeniul ei de activitate care necesitd solulionare de cdtre
deci:zii ale consiliului gi progno zeazd consecinfele realizdrii acestora;
proierctelor de decizii privind problemele examinate, pe care le preziftd
chestiuni remise comisiei spre avizare de cdhe consiliu.

atribulii stabilite prin regulamentul de constituire qi
prin
date
decizie a consiliului, daci acestea tin de domeniul de

in.eqte qi alte

spepialitate exercitd urmdtoarele atribuJii principale
cu consiliul gi cu celelalte comisii;

:

infele acesteia;
c) propune ca la I
d) particip[ la lucrdri

risiei s[ participe gi alte persoane interesate, dacd este necesar;
alte comisii care examineazl probleme ce prezintd importanf[ pentru

comisia pe care o cond
e) anunfd rezultatul

f) sustine in gedintele
Preqedintele comisiei
comisiei, prevdzute de
19. Secretarul comisi
a) asist[ pregedintele
b) face apelul nomi
c) numdrl voturile gi

decizii qi asupra rezu
d) asigur[ redactarea
Secretarul comisiei
funclionare a consiliului
20. Ordinea de zi a
preqedintelui acesteia.
probleme suplimentare

2l.Prezenta membrilor
a consilierului fbri motivb
pregedintele comisiei poapr
consiliului aplicarea al
inclusiv excluderea
propuse de preqedintele

in cadrul comisiei, pebaza datelor comunicate de secretarul comisiei;
liuhli avizele formulate de comisie.
it6 gi alte atribufii referitoare la asigurarea organizatoricd a activit[1ii
I de constituire gi funcfionare aconsiliului sau stabilite de consiliu.
ializate exercitd urmdtoarele atribuJii principale:
irr asigurarea organizatoric[ a gedintelor comisiei;
evidenfa prezenfei la qedin{e a membrilor comisiei;
pe preqedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecdret
',

proceselor-verbale gi altor documente emise de comisia respectiv[.
gi alte atribufii prev[zute de regulamentul de constituire qi

gi insdrcin[rile comisiei sau ale pregedintelui acesteia.
i comisiei de specialitate se aprob[ de membrii comisiei, la propunerea
dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor
pin[ la inceperea qedintei comisiei.
isiei de specialitate la gedintele acesteia este obligatorie. in caz de absenld
iate de la 3 qedinJe consecutive ale comisiei debazdpentru el,
lica acestuia sancfiunile ce fin de competenfa sa sau poate propune
iuni prevdzute in regulamentul de constituire gi funcfionare a consiliului,
din componenJa comisiei. Absenla consilierului, precum gi sancliunile
iei se consemn eazd ^in procesele-verbale ale gedinf elor respective ale

comisiei.

22.Lucrdrile qedinJe
incheierea gedinfei,
Preqedintele comisiei
persoane interesate care

isiei se consemneaz[ de cdtre secretarul comisiei in procese-verbale. DupS
I este semnat de cdtre preqedintele gi secretarul comisiei.
pennite ca procesele-verbale ale gedinlelor s[ fie consultate de alte
partircipat la qedin!6, cu excep{ia proceselor-verbale intocmite in gedinle

inchise.
2217. Supravegherea
de cdtre Comisia pentru

ii in executare a deciziilor adoptate de Consiliul local Rlzeni,

se efectuazl

lemele de drept gi administratie publicd".

Titlul II
$EDINTELE CONSILIULUI LOCAL

Capitolul I
TRIBUTIILE PRE$EDINTELUI $EDINTEI
$r .ALE SECRETARULUT CONSTLTULII
23. Consiliul local a
uirei gedinJe, un pregedin
secretarul consiliului.

Rezultatul alegerii
in fiecare qedin!6,
in cazul in care oresedi

prin vot deschis, cu votul majoritlJii consilierilor prezenti, pentru durata
o prezideazd, asistat de secretarul consiliului. Votarea este organizatdde

i gedinfei

se consemneazdin procesul-verbal al gedinlei.

I desermneazd un consilier din cei prezertti, care semneazd decizia consiliului

inlei se aflI in imposibilitatea de a o semna.
urmdtoarele atribu{ii principale:

24. Preqedintele qedin
a) conduce qedinJele

b) supune votului
votdrii, cuprecizarea
c) semneaz[ deciziile
procesul-verbal al gedi
d) asiguri mentinerea
gedinfelor, aprobat de
e) supune votului

consiliului;
f) aplici, dtpdcaz,

prroiectele de decizii, asigurd numdrarea voturilor qi anunJd rezultatul

"pro", "contra" qi a ablinerilor;
de consiliu, chiar dac[ a votat impotriva adoptlrii acestora, precum qi
tn cadrul gedin{elor 5i respectarea regulamentului de desftqurare a
,

ilor in qedinl[ orice problemd care intr[ in competenfa de solutionare a
ni in limita competenfei sale sau propune consiliului aplicarea unor

asemenea sancfiuni.
Preqedintele qedintrei

funclionare a consiliului,

25.incarulin

care,

inclusiv prima qedin!6 (
alegerea unui alt preqedi
caz, procesul-verbal qr
26. Secretarul consili
Pe

lingi atribufiile

revin urm[toarele
a) asigurd inqtiinfarea

pufin o treime din num

inqtiintdrii consilierilor gi
b) asigurd efectuarea
c) face apelul nomi
d) numdrd voturile gi
excepf ia cazurilor cind

ordinea de zi supuse
e) informeazd,incaz
adoptarea unei sau altei

f) asigur[ intocmirea
materialele privind

linegte qi alte atribuJii prevbzute de lege, de regulamentul de constituire qi
um gi ins[rcindrile qonsiliului.
qedinlei consiliului, pregedintele ales pentru qedinJa respectivd,
stituire), nu igi poate exercita atribu{iile sale, consiliul procedeaz6 la
qedinJei, fapt care se consenmeazdinprocesul-verbal al acesteia. tn acest

le adoptate in cadrul intregii gedinfe sint semnate de preqedintele nou-ales.
icip[, in mod obligatoriu, la gedinlele consiliului frri drept de vot.

privind administratia publici local6, secretarului consiliului ii
ncipa.le referitor la organizarea qi desfbgurarea qedintelor consiliului:
lierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea primarului, sau a cel
lierilor alegi, organizeazdindeplinirea gi a altor actiuni necesare
ii consiliului:
ilor de secretariat aferente sedintei consiliului;
evidenja participdrii la gedinJe a consilierilor;
rezultatul votdrii, pe care ilprezintdpreqedintelui qedinfei, cu
ul formeaz[ comisia pentru num[rarea voturilor in anumite chestiuni de pe
consiliu;
itate, pregedintele qedinfei, despre num6ru1 de voturi necesar pentru
i a consiliului;
sului-verbal al qedinfei, precum gi a dosarelor in care se pbstreaz[
iune din ordinea de zi a gedinfei, legarea, numerotarea paginilor,
de Legea

semnarea gi gtampilarea

g) urmlreqte ca, la

consilierii prezenli la
informeazd preqedintele

anumitor probleme gi la adoptarea deciziilor asupra lor, s[ nu participe
cad sub incidenta art.25 dinlegea privind administratia public[ local6,
asemenea situafii qi face cunoscute consilierilor consecinlele prevdzute de

lege in astfel de cazuri;

h) contrasemneazl,in

iile legii, deciziile consiliului, cu exceptia deciziei de numire in funcfie a

secretarului consiliului;

i) acordd consilierilor,
gi sprijin in activitatea
gi aprobate de consiliu.
Secretarul indepl
consiliului, precum gi in
consiliului.

qi acestora in calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenfd

usiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarca celor discutate

atribulii stabilite de lege, de regulamentul de constituire gi funcfionare
ile consiliului privitor la buna organizarc gi desfbqurare a qedinfelor

a

Capitolul II
DESFA$URAREA $EDTNTELOR
27 . Ordinea de

zi a

examinareo denumirea

lnvitafia,proiectele de
desfbgurdrii gedintei, se

cazul gedinJelor extraord
Ordinea de zi a ged
respective prin afiqare in
sd fie publicate in
2E. Proiectul ordinii
convocarea consiliului in
aprobdrii consiliului la
29. Consilierii sint ob
secretarul consiliului. sl
Pentru participare la I
- 200 (dou[ sute lei)
Consilierul care nu
motivele absenJei nemij I
cunogtinla consilierilor
30.Dacd,in unitatea
obligatoriu, la qedin{ele
ordinea de zi fhri drept
3l.Dezbaterea
aprobatl. Dezbaterea
zi gi a proiectului de deci

consiliului cuprinde numdrul curent al chestiunii propuse consiliului spre
ii gi numele raportorului (coraportorului).
ii gi ingtiintarea despre convocarea qedinlei,ordinea de zidata,ora gi locul
oonsilierilor cu cel pufin 5 zile inainte de gedintele ordinare, iar in
cu cel putin trei zile.
iuLlui se aduce la cunoqtinJd locuitorilor unitdlii administrativ-teritoriale
Pnim[riei, procesele verbale qi deciziile Consiliului local adoptate,
ia, pagina Web a primdriei sau prin alt mijloc de informare".
intocmegte la propunerea primarului sau a consilierilor care au cerut
itiile art.20 din Legea privind administrafia publicl locald gi se supune
I gedinJei.
sd participe la

lucr[rile consiliului qi s[ iqi inregistreze prezenlala

punctualitatea.

ile Consiliului , consilierul primegte o indemnizafie unici in mdrime de
ftece zi de gedinf[, la care a fost prezent. ( Modificare din 12.03.2013);
parte la gedintd este obligat sd comunice din timp despre absenfa sa gi
rimarrului sau secretarului. Primarul sau secretarul sint obligali sd aducd la
[i in Eedin{6 informa{ia privind absenJa consilierului respectiv.
istrativ-teritoriald exist[ delegati sdtegti, acegtia vor fi invitafi, in mod
local. Delegatul s[tesc participd la discu]ii asupra problemelor din

r se f'ace in ordinea strict[ in care acestea sint tnscrise pe ordinea de zi
u prezentarea succint[ de cdtre raportor a problemei ?nscrise pe ordinea de
pra ei. R.aportorul este, de reguld, consilierul caxe a inifiat proiectul

respectrv.
Pregedintele qedinlei

In acest scop, el poate
precum qi durata totald
a adoptat regulamentul

in cadrul dezbaterii
exprima opinia numai in

ptul sd limiteze durata ludrilor de cuvint,

funcfie de obiectul dezbaterii.
consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferit[ fiecdrui vorbitor,
a proiectului, cu excepJiacazulli cind consiliul, la inceputul qedinlei,
?n

al gedinlei consiliului.
probleme de pe ordinea de zi a gedinJei consiliului, consilierul iqi poate
in care pregedintele gedintei ii ofer[ cuvintul. Consilierul este obligat ca in

luarea sa de cuvint

si

se

32. Preqedintele gedi

personal sau referitoare
33. Preqedintele

consiliului. Propunerea
34. Se interzice profi
dialosul dintre vorbitori
35. in cazul in care
dezbaterile gi s[ ceari

exclusiv la problema care formeaz[ obiectul dezbaterii.
ite oric?nd unui consilier sd r[spund[ la problema care il priveqte
lament.
propune incheierea dezbaterii unor probleme puse in discufia

a dezbaterii se aprob[ cu votul majoritafli consilierilor prezen{i.
de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezentri la qedint6, precum $i
nele aflate in sald.

lucr[rilor

este perturbat[, pregedintele gedinfei poate

rea regulamentului,

s[ intrerupd

fiind in drept:

a) sd cheme la ordine;

b) sd retrag[ cuvintul;
c) sd dispunl elimi

sal6 a persoanelor, altele decit consilierii, care impiedicd desfbqurarea

lucririlor.
36.Fa\L de consilierii

in exercifiul mandatului, au comis abateri de lil prevederile legislaliei sau

ale regulamentului, consi

decide, cu votul

limita competenfei sale

majoritlfii consilierilor alegi, aplicarea

de sancfiuni, in

aplica urm[toarele sanc]iuni:

a) avertisment;

b) eliminarea din sala
37. $edinfele consiliu
37.1. $edinlele ordi

inte.
desfrqoard in limba de stat.

iliului local se vor desfdgura,in a doua vinere

trimestriale" la orele 1800.
Actele consiliului se

a

ultimii luni

qi se adoptd in limba de stat, urmind, dupd caz, s[ fie traduse in limba

rus[.
$edinfele Consiliului

sint publice.

Capitolul III
PROIECTELOR DE DECIJZII
or de decizii ale consiliului aparfine consilierilor. Propuneri vizavi de
primarul. Primarul poate participa consulta.tiv la intocmirea deciziilor,

38. Dreptul de iniliere
elaborarea unor decizii
de comun acord cu consi

39. Proiectele de deci
normele de tehnic[

prim[rie, vor acorda asi
Proiectele de decizii
40. Proiectele de deci
consemnindu-se

titlul si i

comisiilor de specialitate
41. Proiectele de deci
ale consiliului, comparti
descentralizate in
O dati cu transmi

a avintlui, cu condiJia ca
intocmirea de cdtre
Ini{iatorul proiectului
moment, la susfinerea lor

.42.Dupd, examinarea
primhriei qi ale servicii

fi

insoJite de o

noti informativd

gi vor

fi redactate in conformitate cu

+

In acest scop, secretarul consiliului gi personalul de specialitate din
tehricd de specialitate.
inti in limba de stat.

fi

incluse in ordinea de zi a gedintei de cltre primar,
I proiectului, qi se aduc la cunoqtinJa consiliierilor imediat, cu indicarea

propun pentru a

le-au fost remise spre avizare qi cu invitalia

<le

a prezenta amendamente.

se transmit spre avizare comisiilor de specialitate
de specialitate ale prim[riei gi serviciilor purblice desconcentrate gi

materialele de insofire

lnl unul raport.
iectelor de decizii, se precizeazd gi data prezerftdrii raportului, informatiei qi
I gi informaJia sd fie remise qi comisiei de specialitate inainte de
izie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunfa, in orice
la inscrierea acestora in ordinea de zi.
i de decizie qi a propunerilor compartimerrtului de specialitate al
ice, comisia de specialitate a consiliului intocnneqte un raport cu privire la

adoptarea, modificarea

Rapoartele, avizele se
remitere a lor cdtre pri
43. Proiectele de deci

compartimentului de
supun dezbaterii qi votulu
- Se interzice
care nu conlin avizul com
specialitate ( specialistul

gerea lor.

it secretarului consiliului, care va dispune milsurile corespunzbtoare de
consilieri cel tirziu pin[ la data gedintei consiliului. r)0/
propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate gi de rapofiul
al primdriei gi al serviciilor publice, se inscriu pe ordinea de zi qi se
iliului in gedinla ordinard, extraordinard a acestuia.
ordinea de zi, propusd spre examinare consiliului, a proiectelor de decizii,
de specialitate gi raportul (notd informativd) al compartimentului de

Primdriei.

Capitolul IV
44. Votul consilierilor

Votul consilierului

votirii

deschise poate

se

fi

Consiliul poate decide
consilieri, cu exceptia
45. Votarea prin apel
obiectului vot[rii si sen
prenumelui fiecdrui consi
ttprott
ttcontratt,
sau
in
46. Pentru exercitarea

Textul buletinelor de

PROCEDIJRA DE VOT
individual gi nu poate fi transmis altei persoane.
public, prin ridicarea miinii, in cadrul vot[rii deschise. Procedura
qi prin apel nominal.
secret6, la propunerea pregedintelui gedintei sau a unuia dintre
in care, prin lege sau regulament, se stabilegte o anumitd modalitate.
I se desfbgoarl in modul urmdtor: preqedintele oferl explicatii asupra
vintelor "pro" qi "contra". Secretarul consiliuhri dd citire numelui gi
ordine alfabeticd. Consilierul nominalizat se ridicd gi pronunJl cuvintul
opfiunea sa.

lui secret se folosesc buletinele de vot.
ie sd fie clar gi precis. Pentru exprimarea optiunii

se folosesc cuvintele

"pro", "contra" gi "ab1in
Buletinele de vot se in
de vot in care nu a fost
prevdzute in prezentul pu
47. Deciziile se
sau regulament, se cere o

Dacd

?n

sala de qedinJQ

examinarea chestiunilor de
48. Consilierii au
care au votat, secretarul

49. Proiectele de decizii

in urna de votare. La numdrarea voturilor nu se iau in calcul buletinele
opfiunea consilierului sau au fost folosite rnai multe cuvinte decit cele
a-$l expfima opuunea.
I majorit[1ii colsi]ierilor prezenli, cu excep{ia cazului in care, prin lege
ioritate de voturi.
intrunit cvorumul necesar conform inregistrdrii, consiliul purcede la
ordinea de zi.
solicite ca in procesul-verbal al gedinfei s[ fie consemnat expres modul in
bligat s[ se conformeze acestei cerin{e.
propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examindrii acestuia in

cadrul aceleiagi gedinJe.

Capitolul V

iNrnrnAnr,

TNTERPELART, PETTTtr
$r rNT'ORMAREA C ONSTLTERTLOR

50. Consilierii pot
consiliului, qefilor servici
qedinfa consiliului.
Prin intrebare se sol
regul[, imediat sau, dacd

51. lnterpelarea

interpelat are obligatia sd
gedintl, potrivit solicitdrii

b[ri, in scris sau oral, primarului, viceprimarului gi secretarului
blice locale, precum qi altor persoane cu funcfie de rdspundere invitate la
i cu privire la un fapt necunoscut. Cei tntrebafi vor rdspunde, de
te posibil, la urm[toarea gedinfd a consiliului.
cerere prin care se

solicit[ explicaJii in legdhrrd cu un fapt cunoscut. Cel

nd[ in scris, pin[ la urmltoarea gedinf[ a consjiliului, sau oral, la proxima
lui interpeldrii.

52. Consilierii pot sol
sint obligate s[ le furni
InformaJiile pot fi
53. Activitatea consili

corespundere cu Legea cu

Agricultur[ qi indu
2. Activitefl economi
3. Activitdli soci

formatiile necesare serviciilor sau institutiilor publice locale, iar acestea
termen de cel muk 2 sdptdmini, dacd legea nu prevede altfel.
comunicate in scris sau oral.

line de solutionarea petitiilor qi organizarea audienfei se efectueaz[ in
ire la peti(ionare gi alte acte normative.
Anex[
la Regulamentul privind
constituirea gi funclionarea
consiliilor locale si raionale
DOMENIILE DE ACTTVITATE
SE POT FORMA COMISI DE SPECIALITATE
ce

1.

4. Protecfia mediului,

5.Inv[{dmint, p
disciplini.
Not6: In funcfie de
comisiilor de specialitate
activitate dou[ sau mar

lare

turism gi culte
farea teritoriului
l[, slndtate publicd gi munc[

6. Drept 9i

ivitdtii qi de numdrul consilierilor, consiliul poate decide formarea
alte domeniide activitate sau a unei comisii care s[ aibd drept obiect de

gi aprobat in corespundere cu Legea Privind administrafia publicd
local[ Nr.436.

i

Regulamentul

-

cadru privind constituirea gi functionarea consiliilor

Nr.457-XV din 14.1 1.2003 -pentru aprobarea Regulamentul
consiliilor locale si rationale.
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