
 

 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA BRUSTUROASA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

  H O T Ă R A R E 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a 

Consiliului Local al comunei Brusturoasa jud. Bacau 

 

 
Consiliul local al comunei  Brusturoasa, întrunit în şedinţă ordinară, în exercitarea 

atribuţiilor sale : 
            Având în vedere: 

 expunerea de motive nr . 4327 din 04.10.2016 a primarului comunei Brusturoasa; 

 raportul compartimentului de specialitate nr 4292/30.09.2012; 

 avizul comsiei de specialitate al consiliului local cu nr.; 4618/26.11.2016 şi 

4644/27.11.2016 

 prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

 prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările aduse prin Legea nr. 249/2006; 

 prevederile Legii nr. 673/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

 prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

 prevederile art.36 alin.(2) lit. “a” coroborat cu alin.(3) lit. a) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

 
 

HOTARAŞTE 

 

 

         ART. 1   Se aprobă Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Consiliului Local al 

comunei Brusturoasa judeţul Bacău, ales la 5 iunie 2016, în forma prezentata în anexa, ce face 

parte integranta din prezenta hoătrare. 

 

 

 

 



 

 

 

 ART. 2  Cu data prezentei hotărari, se abrogă Hotărarea Consiliului Local al comunei 

Brusturoasa jud. Bacău nr. 62 din 30.11.2012. 

 

 

 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

         Dorinel COVACI                                SECRETARUL COMUNEI 

               Mariana-Simona OPREA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.________din _________________ 

Adoptată în unanimitate de voturi 
Consilieri aleşi 13, prezenţi 13 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA BRUSTUROASA 
CONSILIUL LOCAL  

 

 

R E G U L A M E N T 
 

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Local al  

comunei Brusturoasa judeţul Bacău 

 
 

 

Art. 1 - (1) Comuna Brusturoasa, ca unitate administrativ teritorială, este persoană 

juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Este subiect 

juridic de drept fiscal, titular al Codului de înregistrare fiscală şi al conturilor deschise la 

unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. 

 (2) Comuna Brusturoasa este titulara drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din 

contractele privind administarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care 

acesta este parte, precum şi din raporturile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau 

juridice, române sau străine, în condiţiile legii. 

 Art. 2 – Comuna Brusturoasa este reprezentată în justiţie de către Primar. Primarul 

poate împuternici o altă persoană din aparatul propriu de specialitate  sau un avocat care să 

reprezinte interesele comunei în justiţie. 
 Art. 3 - Consiliul Local al comunei Brusturoasa, judeţul Bacău este autoritatea administraţiei 

publice locale care rezolvă treburile publice pe raza de responsabilitate a comunei Brusturoasa. El  are 

iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care 

sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice. 

 Art. 4 – Atribuţiile principale ale Consiliului local sunt stabilite prin Legea administraţiei 

publice locale. 

 Art. 5 – Raporturile dintre autoritatea deliberativă a comunei Brusturoasa şi Consiliul judeţean 

Bacău se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, rsponsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în 

rezolvarea problemelor întregului judeţ. 

 Art.6 - Organizarea si funcţionarea Consiliului Local comunal are la baza: 

  - Constituţia României – art.120(1); 

  - Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

  - Legea nr. 115/2015pentru alegerea autoritãţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali 

 - Legea nr. 673/2002 privind aprobarea OG.nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale. 



  - Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, modificata si completata 

de Legea nr.249/2006. 

- Legii 144/21.05.2007/ cu modificarile si completarile ulterioare  

privind înfinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.  

 

 

 

CAPITOLUL II. 
Constituirea consiliului local   

Alegerea viceprimarului si a comisiilor pe domenii de specialitate. 

 
SECTIUNEA I 

SEDINTA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL 
 

  Art. 7 - Consiliul Local al comunei Brusturoasa, judeţul Bacău este compus din 

consilieri, aleşi prin vot universal, secret si liber exprimat, conform legii, pe listele partidelor 

politice, având in componenţa sa un număr de 13 consilieri. 

Art. 8 -(1) În conformitate cu prevederile art.30 (1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publica locala, republicata, Prefectul convoacă Consiliile locale în şedinţa de 

constituire precum si primarii aleşi, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor, 

dupa indeplinirea prevederilor art. 38   din  Legea nr. 334/2006  privind finantarea partidelor 

politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare. Convocarea 

consilierilor declarati alesi pentru sedinta de constituire se face de catre prefect. La sedinta de 

constituire pot participa prefectul sau reprezentantul sau, precum si primarul, chiar daca 

procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.”. 

Art. 9 – (1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele 

politice pe a căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3. 

Consilierii care nu îndeplinesc codiţiile prevăzute la alin. precedent pot constitui un grup prin 

asociere. Grupul de consileri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii 

membrilor grupului. Prevederile referitoare la grupuri se aplică şi consilierilor independenţi. 

Consilierii independenţi se pot afilia la oricare dintre grupuri, cu acceptul grupului respectiv. 

Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau 

care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un 

consilier.În cazul fuzionării a două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu 

sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct 

(2)- Şedinţa este legal constituită  daca participa cel putin doua treimi din numarul 

consilierilor alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va 

organiza, in aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua 

convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre 

prefect, peste alte 3 zile, in aceleasi conditii. 

(3) In situatia in care consiliul local nu se poate reuni nici la aceasta ultima convocare, 

din cauza absentei, fara motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin 

Ordin, locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare, 

daca acestia nu pot fi inlocuiti de supleantii inscrisi pe listele de candidati respective, 

organizandu-se alegeri pentru completare, in termen de 30 de zile, in conditiile Legii privind 

alegerea autoritatilor administratiei publice locale. 



(4) Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit 

nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencios administrativ, in termen de 

5 zile de la comunicare. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila. 

(5) Absenta consilierilor de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se 

face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut 

imposibila prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu sau a unor 

evenimente de forta majora." 

Art.10. (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul  

acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai 

acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi 

desemnaţi cei mai tineri consilieri. 

(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se  

constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul 

unităţii administrativ-teritoriale prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia 

dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost 

primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale 

consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier. 

             (3) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut 

mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii. 

             (4) Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a 

mandatului primarului a fost finalizată. 

 

Art.11. (1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, 

exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3 - 5 consilieri locali. 

Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de 

vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului. 

           (2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de 

consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se 

determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză. 

           (3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al 

majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în 

hotărârea cu numarul urmator din registru. 

 

Art. 12. Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un 

preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot. 

           Art. 13 (1) După alegerea comisiei de validare presedintele dispune o nouă pauză, în 

timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza 

dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau 

de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal  

          (2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează 

pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris 

pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul 

supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost 

înscrişi pe lista de candidaţi. 

          (3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai 

dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege 

sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit 

prevederilor Legii nr. 67/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Invalidarea 

mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin.(2). 

          (4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire nu pot fi validaţi sau



 invalidaţi în lipsă. 

         (5) In cazul in care, pana la data validarii, un candidat declarat ales nu mai face parte din 

partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv mandatul acestuia nu 

va fi validat, urmand a fi validat primul supleant pe lista. 

               Art.14. (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin 

votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este 

supus validării sau invalidării nu participă la vot. 

          (2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea de CL care se 

comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat. 

Art.15. (1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de 

consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: "Jur să 

respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" 

           (2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul comunei, oraşului, 

municipiului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului va da citire 

jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei 

mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va 

pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul 

"jur", după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special. 

                (3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul 

de validare, iar al doilea se înmânează consilierului. 

               (4 Consilierii pot depune juramantul fara formula religioasa. In acest caz juramantul 

va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.  

               (5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de 

drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz se va supune 

validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei 

electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice 

confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză. În cazul în care locurile rămase 

vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri locali se 

reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 

30 de zile, in conditiile Legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale. 

               (6) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul 

membrilor consiliului local preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea 

consiliului ca legal constituit se constată prin hotărârea de CL. 

 Art – 16 (1)-Şedinţa de constituire este condusa de cel mai in varsta consilier local, 

ajutat de cei mai tineri 2 consilieri locali, cu asistenta de specialitate a secretarului unitatii 

administrativ-teritoriale, care intocmeste si procesul verbal al sedintei. 

        (2) - După validare, in sedinta de constituire a consiliului local, consilierii depun 

juramantul prevazut la art. 32 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata: 

 „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile  şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Brusturoasa. Aşa să-mi 

ajute Dumnezeu” 

 Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt cosiderati demisionati de drept. 

       (3) – Consiliul local se declara legal constituit daca majoritatea consilierilor locali 

validati au depus juramantul.  

       (4) - Constituirea Consiliului Local se constata prin hotarare, adoptata cu votul 

majoritatii consilierilor locali validati.  

       (5) - mandatul primului In cazul in care consilierul declarat ales renunta la mandat 

inainte de validare sau refuza sa depuna juramantul, se supune validariisupleant inscris pelista 



partidului politic, a aliantei politice sau a aliantei electorale respective, daca pana la validarea 

mandatului partidele si aliantele politice confirma in scris  apartenenta la partid.  

       (6) - Consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie (certificat) care atesta 

calitatea de membru al consiliului, semnata de presedintele circumscriptiei electorale de 

localitate. 

       (7) - Ordinea de zi a şedinţei de constituire este următoarea: 

 1.Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate. 

 2.Prezentarea validării alegerii primarului si depunerea jurământului de către acesta. 

 3.Alegerea viceprimarului. 

 4.Stabilirea numărului, domeniilor de activitate si componenţa  nominală a 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

 Art.17 -(1)-După declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii 

săi, prin vot deschis, un preşedinte de şedinţă pe o perioada de cel mult 3 luni, care va 

conduce lucrările şedinţelor consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de către acesta. 

  -(2)-Consilierul ales in condiţiile art. 37(2) din Legea nr.215/2001, poate fi 

schimbat la iniţiativa a unei treimi din numărul de consilieri, cu votul majorităţii consilierilor 

in funcţie. 

  -(3)-Acelaşi consilier poate fi ales preşedinte de şedinţă cel mult de două ori pe 

durata unui mandat. Mandatele nu pot fi consecutive. 

  -(4)-Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale: 

  a)conduce şedinţele consiliului local; 

  b)supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea 

voturilor şi anunţă rezultatul voturilor pentru, a voturilor împotriva şi abţinerilor; 

  c)semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva 

adoptării acestora, precum şi procesul verbal; 

  d)asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a 

şedinţelor; 

  e)supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de 

soluţionare a consiliului; 

  f)aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau 

propune consiliului aplicarea unor sancţiuni. 

  -(5)-Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice atribuţii prevăzute de lege, de 

prezentul regulament-cadru sau însărcinări date de consiliului local.  

 

 

SECTIUNEA a II-a 

DEPUNEREA JURAMANTULUI DE CATRE PRIMAR. 

ALEGEREA VICEPRIMARULUI. 
 

 Art.18 -(1)-Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data 

desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află 

comuna sau oraşul, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei. 

 (2) Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazurile prevăzute la art. 32 

alin. (4). 

  -(2)-După prezentarea validării, primarul depune jurământul, care va avea următorul 

conţinut: 

 „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile  şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Brusturoasa. Aşa să-mi 

ajute Dumnezeu” 



        -(3)-Dupa depunerea juramantului, primarului i se inmânează legitimatia, care va fi 

semnata de presedintele de sedinta, un semn distinctiv al calitatii de primar, pe care acesta are 

dreptul sa il poarte pe toata durata mandatului, precum si esarfa in culorile drapelului national 

al Romaniei. 

 Art.19Dacă Primarul refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept. 

 Art.20 -(1)-Potrivit art. 17 din Legea privind Statutul alesilor locali, modificata, 

primarul poate demisiona, anuntand in scris consiliul local si prefectul. La prima sedinta a 

consiliului, presedintele de sedinta ia act de aceasta situatie, care se consemneaza in procesul 

verbal si devin aplicabile dispozitiile art. 16 din Statutul alesilor locali. 

  -(2)-Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Ordinul, impreuna cu 

procesul verbal al sedintei se inainteaza Ministerului Administratiei si Internelor, care va 

propune Guvernului stabilirea datei desfasurarii alegerilor pentru un nou primar. 

 

Alegerea viceprimarului 

 
 Art.21–Conform art. 57. - (1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar şi un 

viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile 

legii. 

(2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate 

delega atribuţiile sale. 

 (3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul 

membrilor acestuia.***) 

 (4) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre 

adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi 

din numărul consilierilor locali în funcţie. 

 (5) Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie lunară, ca unică 

formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de viceprimar, 

şi care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină 

în raport cu venitul salarial. Primarul şi viceprimarul nu beneficiază de sporul de vechime în 

muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege. 

 (6) Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite. 

 (7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără 

a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. 

 

 Art.22Mandatul viceprimarului încetează de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului ca urmare a pierderii calităţii de membru a partidului politic pe a cărei 

listă a fost ales. 

 Art.23 - În caz de vacantare a funcţiei de primar, precum şi în caz de suspendare din 

funcţie, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de drept de viceprimar. In aceasta situatie, 

consiliul local poate delega un consilier care va îndeplini atributiile viceprimarului. În situaţia 

în care primarul şi viceprimarul  sunt suspendaţi din funcţie în acelaşi timp, consiliul local va 

delega un consilier care va îndeplini atat atributiile primarului, cat si ale viceprimarului, până 

la încetarea suspendării. 

 Art.24 -Dacă atât funcţia de primar cât şi cea de viceprimar  devin vacante, în acelaşi 

timp, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alineatelor (1) si (2) ale art. 72 din 

Legea nr.215/2001, aplicându-se până la alegerea unui nou primar. Data organizarii alegerilor 

pentru functia de primar se stabileste de Guvern, la propunereaprefectului, alegerile 

organizandu-se in termen de maximum 90 de zile de la vacantarea functiei de primar. 

 

 



SECTIUNEA a III-a 

ORGANIZAREA, FUNCTIONAREA SI ATRIBUTIILE 

COMISIILOR DE SPECIALITATE 
 

 Art.25 -(1)-In funcţie de specificul local si nevoile activităţii consiliului local, se 

organizează comisii de specialitate în domeniul: buget, finanţe, drepturile omului, culte, 

ecologie şi protecţia mediului, administraţie publică locală şi juridică, amenajarea teritoriului 

şi urbanism, sănătate, cultură, învăţământ, sport, turism, muncă şi protecţie socială, relaţii cu 

cetăţenii. 

 Prevederile art. 54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală se aplică 

în mod corespunzător. 

 Un consilier poate face parte numai dintr-o comisie.  

 -(2)-Numărul de comisii se stabileşte cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. 

Consiliul local poate organiza comisii speciale de analiză şi verificare. Obiectivele si perioada 

de desfăşurare a activităţii acesteia se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. 

 Art. 26 - Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii 

consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar. 

 Art. 27 - La nivelul Consiliului local Brusturoasa funcţioneaza, conform prezentului 

regulament, trei comisii, după cum urmează: 

 1. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, 
FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, 
GOSPODARIRE COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI COMERŢ; 
 

2.- COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ,  
ACTIVITĂŢI SPORTIVE ŞI DE AGREMENT; 

 
3. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ,  APĂRAREA ORDINII 
ŞI LINIŞTII  PUBLICE ŞI ADREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENILOR 

 Art. 28 -(1)-Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii principale: 

- asigură reprezentarea acesteia în raporturile sale cu consiliul local şi celelalte 

comisii. 

- convoacă şi conduce şedinţele comisiei,  

- poate propune ca la lucrările acesteia să participe şi alte persoane din afara ei, dacă 

problemele dezbătute o cer.  

- are acces ca reprezentant al comisiei la lucrările celorlalte comisii, unde se dezbat 

problemele care reprezintă importanţa pentru comisia pe care o conduce 

- susţine în şedinţele de consiliu rapoartele şi avizele formulate de comisie  

- confirmă prin semnătură, prezenţa membrilor comisiei la şedinţă 

- îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în prezentul regulament. 

 -(2)-Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale :  

- ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei,  

- redactează rapoartele comisiilor către consiliu, avizele, procesele-verbale, etc. 

- efectuează numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţelor acesteia. 

 Art.29 -(1)-Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor 

consiliului. Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 

3 zile înainte. 



 -(2)-Participarea consilierilor la şedinţele comisiei este obligatorie. Absenţa de la 

şedinţă se consideră motivată numai dacă face dovada că este bolnav, plecat în delegaţie, în 

concediu de odihnă sau a unor evenimente de forţă majoră, care l-au împiedicat să fie prezent. 

 -(3)-În caz de absenţă, consilierul în cauză nu primeşte îndemnizaţia de şedinţă. 

 -(4)-Daca absenţele continuă, nejustificat de la 2  şedinţe consecutive ale comisiei 

preşedintele comisiei propune consiliului înlocuirea acestuia. 

 Art.30-(1)-Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor 

şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. Şedinţele comisiei  sunt, de regulă, publice. 

Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezente şi alte persoane interesate sau 

reprezentanţi ai presei. 

 -(2)-Comisia poate invita să participe la şedinţele sale şi specialişti. 

 Art.31Cu privire la desfăşurarea şedinţelor de comisie se va încheia un proces-verbal. 

Acesta poate fi pus la dispoziţia altor persoane decât membrilor comisiei, numai cu 

încuviinţarea preşedintelui acesteia, în afara de cazul în care şedinţa a fost publică. 

 Art.32 -(1)-Comisiile de specialitate analizează proiectele de hotărâri din domeniul lor 

de activitate, efectuează anchete, hotărăsc asupra altor probleme trimise de consiliu spre 

avizare şi întocmesc rapoarte pe care le prezintă consiliului. 

 -(2)-Raportul va cuprinde propuneri motivate privind admiterea sau respingerea 

proiectului de hotărâre sau a actului examinat. Raportul astfel întocmit va fi difuzat 

consilierilor cu cel puţin trei zile înainte de data stabilită pentru dezbaterea proiectului de 

hotărâre în şedinţa consiliului. 

 Art.33Dacă în urma dezbaterilor din şedinţă intervin modificări importante privind 

conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă solicită prin votul consilierilor, supunerea 

proiectului spre examinare comisiei şi compartimentului de specialitate al administraţiei 

publice locale. 

 Art. 34Pentru participarea la sedintele comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul 

la plata unei indemnizatii in cuantum de 5% din indemnizatia lunara a Primarului comunei. 

Maximul de sedinte de comisie pentru care se acorda indemnizatia este de 2(doua) sedinte pe 

luna. 

 De asemenea, consilierii au dreptul la plata unei indemnizatii in cuantum de 5% din 

indemnizatia lunara a Primarului comunei, pentru participarea la o sedinta ordinara pe luna 

 

CAPITOLUL III. 
Functionarea consiliului local al comunei Brusturoasa 

 

SECTIUNEA I 

CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL 

 

Art.35Potrivit art. 39 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

consiliul local se întruneşte în şedinţă ordinară, lunar, la convocarea primarului, cu cel putin 5 

zile înainte de data şedinţei, iar în şedinţă extraordinară ori de câte ori este nevoie, la cererea 

primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor, convocată cu cel puţin 3 zile 

înainte. În caz de forţă majoră convocarea se va face de îndată. Convocarea consiliului se face 

in scris, prin intermediul secretarului comunei.  

 Art.36Data la care urmează să aibă loc şedinţa ordinară din luna următoare şi ordinea 

de zi, se menţionează în procesul-verbal al şedinţei în care se stabileşte. 

 Art.37În dispoziţia primarului pentru convocarea consiliului local comunal se vor 

menţiona: ordinea de zi, data şi ora de desfăşurare a şedinţei, care va fi adusa la cunoştinţa 



consilierilor şi locuitorilor interesaţi prin orice mijloace de publicitate de către secretarul 

comunei, în termenul prevăzut de lege. 

 

 

SECTIUNEA a II-a 

PREGĂTIREA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL 
 

 

 Art.38 Prin grija secretarului, materialele supuse dezbaterii vor fi multiplicate şi aduse 

la cunoştinţa consilierilor din timp, cu cel puţin 2 zile înaintea şedinţei. 

 Art.39 Preşedintele de şedinţă are următoarele atribuţii: 

 supune votului consilierilor componenţa nominala a comisiilor consiliului local; 

 asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului în timpul şedinţei; 

 anunţă rezultatul votării şi hotărârile adoptate; 

 îndeplineşte oricare atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau 

stabilite de consiliu. 

 Art.40Secretarul comunei participă la şedinţele consiliului local, fără drept de vot şi 

are următoarele atribuţii, în afara celor prevăzute de lege: 

 efectuează prezenţa şi ţine evidenta participării la şedinţă a consilierilor; 

 notează rezultatul votului şi informează preşedintele asupra acordului necesar 

pentru adoptarea fiecărei hotărâri ce se adopta de consiliul local; 

 supraveghează sau întocmeşte stenogramele şi procesele-verbale urmând ca 

acestea să fie semnate, sigilate şi parafate de persoanele prevăzute de lege şi ţine 

evidenţa în dosare speciale ale şedinţelor; 

 întocmeşte şi înaintează primarului, proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare şi 

extraordinare ale consiliului local şi poate propune primarului înscrierea unor 

probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local. 

 acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea 

activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor 

discutate şi aprobate de consiliu. 

 asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea 

primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor în funcţie; 

 asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea 

şi ştampilarea acestora; 

 urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia 

parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art.46 alin.1 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001. Îl informează pe preşedintele de şedinţă 

cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în 

asemenea cazuri; 

 prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor 

proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este 

cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale; 

 secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de 

organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local 

privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului. 

 

 

 



SECTIUNEA a III-a 

DESFASURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL 
 

 

 

 Art.41  (1) - Potrivit art.40(2) din Legea administraţiei publice locale prezenţa 

consilierilor la şedinţă este obligatorie. 

(2)Absenţa de la şedinţă se consideră motivată numai dacă face dovada că este bolnav, 

plecat în delegaţie, în concediu de odihnă sau a unor evenimente de forţă majoră, care l-au 

împiedicat să fie prezent. 

 (3) Consilierul care absentează nemotivat de la 2 şedinţe consecutive, va fi sancţionat 

conform Statutului aleşilor locali. 

 Art.42 (1) Proiectele de hotărâri discutate si avizate de comisiile de specialitate, 

însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort al serviciilor administraţiei 

publice locale, se înscriu în ordinea de zi cu respectarea prevederilor legale si ale prezentului 

regulament. 

 (2) Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi 

dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului local, cu 

excepţia cazurilor de forţă majoră. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii 

de zi se face numei cu acordul iniţiatorului sau dacă proiectul nu îndeplineşte condiţiile legale. 

(3) Nominalizarea Comisiilor de specialitate şi a compartimentelor de resort se face 

prin grija Primarului şi a Secretarului comunei. 

 (4) Dacă rapoartele prevăzute la alin (2) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la 

înregistrarea proiectului de hotărâre, acestea se consideră implicit favorabile. 

 Art.43Lucrările şedinţei sunt conduse de către un consilier ales pe perioada a 3 luni 

consecutiv conform art.35 din Legea nr.215/2001. 

 Art.44  (1) După ce anunţă prezenţa consilierilor, precizând că şedinţa este legal 

constituită, primarul prezintă proiectul ordinii de zi, întrebând dacă sunt observaţii sau 

completări şi îl supune la vot. 

 (2) Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu 

pot fi amânate pentru şedinţa următoare şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali 

prezenţi. 

 Art.45În procesul-verbal al şedinţei se consemnează dezbaterile din sedintele 

consiliului local, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier. Procesul verbal 

va fi semnat de presedintele de sedinta si de catre secretarul comunei; cei doi isi asuma, prin 

semnatura, responsabilitatea veridicitatea celor consemnate.In termen de trei zile secretarul va 

afişa procesul verbal al şedinţei. 

 Art.46 -(1)-Secretarul comunei, la inceputul fiecarei sedinte, supune spe aprobare 

procesul verbal al sedintei anterioare. 

 -(2)-In termen de 3 zile de la terminarea sedintei, secretarul afiseaza la sediul primariei 

si, dupa caz, pe pagina de internet, o copie a procesului verbal al sedintei. 

 Art.47Potrivit art.63, alin. 3, lit. “a” din legea administraţiei publice locale primarul 

prezintă in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a 

comunei; la solicitarea consiliului, primarul prezinta alte rapoarte si informari. 

 Art.48 (1) Consilierii aleşi sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze 

periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe. 

 -(2)-Fiecare consilier local, precum si viceprimarul, sunt obligati sa prezinte un raport 

anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei. 



 -(3)-Delegatul  sătesc, va fi invitat în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local în 

care se discută aspecte ce interesează satul respectiv. Votul acestuia are un caracter 

consultativ. 

 Art.49La dezbaterile ce au loc pe marginea problemelor de la ordinea de zi, consilierii 

pot lua cuvântul numai dacă le este acordat de preşedinte, cel mult de două ori la aceiaşi 

problemă. 

 Art.50În cazul în care desfăşurarea şedinţei este perturbată, preşedintele poate 

întrerupe şedinţa şi dispune eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, care 

împiedică în orice mod desfăşurarea normală a şedinţei de consiliu. 

 Art.51  Dezbaterile din cadrul fiecărei şedinţe se consemneazăîntr-un proces-

verbal,care împreuna cu documentele supuse spre dezbatere şi adoptare, alcătuiesc dosarul 

şedinţei, care va fi numerotat, sigilat şi semnat de preşedintele de şedinţă şi secretarul 

comunei. 

 Art. 52 -(1)-Consilierii se pot constitui in grupuri, in functie de partidele sau aliantele 

politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin 3(trei). 

   -(2)-Consilierii care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 1, pot constitui 

un grup prin asociere, grup condus de un lider ales prin votul deschis al majoritatii membrilor 

grupului. Aceasta prevedere se aplica si consilierilor independenti. 

   -(3)-Alesii locali au dreptul la initiativa in promovarea actelor administrative, 

individual sau in grup. 

Art.53. Consiliul local poate hotărî organizarea, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa 

primarului, a unor comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă determinată. 

Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin.1, obiectivele şi tematica activităţii 

acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului 

local. Aceste hotărâri se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor prezenţi la 

şedinţă. 

Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, 

raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este 

cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau 

verificării. 

Art.54 .Consiliul local poate organiza, din proprie initiativa sau din initiativa primarului, după 

caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe 

perioada determinata. Componenta comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a 

activităţii acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Şedinţele comisiilor mixte sunt 

publice. 

 

CAPITOLUL IV. 
Actele consiliului local al comunei Brusturoasa 

 

SECTIUNEA I. 

PROCEDURA INITIERII PROIECTELOR DE HOTARARI 

DEZBATEREA SI ADOPTAREA PROIECTELOR DE HOTARARI 
 

 Art.55Dreptul la iniţiativa pentru proiectele de hotărâre aparţin primarului, 

viceprimarului, consilierilor si cetatenilor, conform art.45(6) din Legea nr.215/2001 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  Alesii locali au dreptul la initiativa in promovarea actelor administrative, individual 

sau in grup. 



 Proiectele de hotărâre trebuiesc însoţite de o expunere de motive redactate în forma 

prevăzută de lege. 

 Art.56Proiectele de hotărâre se înscriu în ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea 

titlului şi a iniţiatorului. 

 Ele se aduc la cunoştinţa consilierilor, în termenul prevăzut de lege, prin grija 

secretarului. 

 Art.57Proiectele de hotărâre se transmit spre dezbatere comisiilor de specialitate ale 

consiliului local. 

 De asemenea aceste proiecte şi alte propuneri vor fi transmise şi compartimentelor de 

specialitate ale serviciilor administraţiei publice locale. 

 Iniţiatorul proiectului sau al propunerilor poate să-şi retragă proiectul sau propunerile 

până la înscrierea acestora pe ordinea de zi.  

 Art.58Dupa examinarea proiectului sau propunerilor, comisia de specialitate a 

consiliului local şi compartimentul din cadrul serviciilor administraţiei publice locale, 

întocmesc câte un raport cu privire la adoptarea sau după caz, modificarea ori respingerea 

proiectului sau a propunerilor examinate. 

 Rapoartele însoţite de anexele necesare se transmit secretarului care va lua măsurile 

corespunzătoare pentru asigurarea cunoaşterii lor de către consilieri si primar. 

 Art.59Proiectele de hotărâre şi propunerile avizate şi însoţite de rapoartele serviciilor 

de specialitate, se supun dezbaterii şi votului consiliului local în şedinţa pe a cărei ordine de zi 

sunt introduse. 

 Art.60Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a propunerilor este precedata de 

prezentarea de către iniţiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului precum şi 

a raportului de specialitate. 

 Raportul de specialitate este prezentat de şeful serviciului respectiv. 

 Art.61Pentru dezbaterea generala a proiectului sau a propunerilor, preşedintele dă 

cuvântul consilierilor în ordinea înscrierilor la cuvânt. 

 Art.62  -(1)-Dezbaterea proiectelor de hotărâre şi a propunerilor sunt generale şi pe 

articole. 

 -(2)-Consilierii pot lua cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere şi a propune 

modificări. 

 -(3)-Preşedintele de şedinţă poate supune spre aprobare, sistarea discuţiilor. După 

încheierea dezbaterilor, consiliul se pronunţă prin vot. 

 -(4)-Hotărârile adoptate de consiliul local vor fi finalizate de secretarul comunei prin 

introducerea în conţinutul lor a modificărilor şi completărilor stabilite ca efect al votului. Ele 

vor fi contrasemnate de secretar şi prezentate preşedintelui de şedinţă care a condus şedinţa. 

După semnare, fiecare hotărâre va fi înregistrată, începând cu numărul 1, în fiecare an, în 

ordinea adoptării. 

 -(5)-Secretarul comunei va comunica in termen de 10 zile, dacă legea nu prevede 

altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate, hotărârile adoptate de consiliul local. 

 -(6)-Conform art. 48 din Legea administratiei publice, Secretarul nu va contrasemna o 

hotarare pe care o considera ilegala si va depune in scris si va expune consiliului local opinia 

sa motivata, care va fi consemnata in procesul verbal al sedintei. 

-(7)-Hotărârile cu caracter normativ vor fi aduse la cunoştinţă publică numai după 

expirarea termenului de 30 de zile, în care Prefectul poate sa le atace la instanţa de contencios 

administrativ. 

 -(8)-Secretarul comunei va conduce un registru scadenţar pentru urmărirea modului de 

îndeplinire a sarcinilor ce rezultă din hotărârile normative ale consiliuluilocal care va 

aveaurmătoarele rubrici: nr.crt.; nr. si data hotărârii; titlul hotărârii; conţinutul sarcinii 



stabilite; termenul de îndeplinire; cine răspunde de îndeplinire; modul de aducere la 

îndeplinire a hotărârii respective. 

 -(9)-Hotărârea pe care secretarul nu o va contrasemna din motivele arătate mai sus se 

va comunica primarului şi prefectului în cel mult 3 zile de la adoptare. Aceasta se va 

înregistra într-un registru special de hotărâri care va conţine următoarea rubricaţie: 

 -nr. crt.,nr. şi data hotărârii, rezumat al obiecţiei secretarului, data comunicării către 

prefect şi primar, obs. 

 

 

SECTIUNEA a II-a 

PROCEDURA DE VOT 
 

 Art.63 -(1)-Votul consilierilor este personal şi poate fi deschis sau secret. 

Votul deschis se exprima public prin ridicarea mâinii sau apel nominal. 

 Consiliul hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă ce modalitate de vot se va 

folosi, afara de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumita procedura de 

vot. 

 Art.64Votarea prin apel nominal se face in modul următor: 

 preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor “pentru” şi ”contra”; 

 secretarul dă citire numelui şi prenumelui consilierilor şi fiecare consilier răspunde 

“pentru” sau “contra” şi semnează; 

 După terminarea apelului se repetă numele şi prenumele consilierilor care nu au 

răspuns. 

 Art.65Pentru votul secret se folosesc buletinele de vot. Buletinele de vot se introduc 

într-o urnă iar la numărarea voturilor nu se iau în considerare acele buletine de vot pe care nu 

a fost exprimata opţiunea. 

 Art.66(1) Hotărârile şi alte acte sau propuneri se adoptă cu votul majorităţii membrilor 

prezenţi în afara de cazurile în care legea cere o altă majoritate. 

 (2) Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie: 

  - hotărârile privind bugetul local: 

  - hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii: 

  - hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale 

- hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, 

zonală sau de cooperare transfrontalieră 

- hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţii şi 

amenajarea teritoriului 

- hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu 

persoane juridice române sau străine 

 (3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al 

consilierilor locali în funcţie. 

 Art.67Proiectele de hotărâre sau propunerea respinsă de consiliu nu pot fi readuse în 

discuţie acestia în cursul aceleiaşi şedinţe. 

 

CAPITOLUL V. 
Exercitarea mandatului de consilier 

 

SECTIUNEA I. 

NORME PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER 



 Art. 68 –(1)- Consilierii locali isi exercita drepturile si isi indeplinesc indatoririle pe 

intreaga durata a mandatului pentru care au fost alesi. 

    -(2)- La sedinta de constituire a consiliului local, prezenta consilierilor alesi 

este obligatorie, cu exceptia cazurilor in care absenta este temeinic motivata. 

 Art. 69In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, alesii locali indeplinesc o 

functie de autoritate publica si sunt ocrotiti de lege. 

 Art. 70Schimbările survenite în activitatea consilierului în timpul exercitării 

mandatului se aduc la cunoştinţa consiliului în cel mult 10 zile de la apariţia acestora. 

 Art.  71  --  (1) Suspendarea de drept a mandatului de consilier local are loc numai în 

cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de 

îndată, de către instanţa de judecată Prefectului, care prin Ordin, constată suspendarea 

mandatului. 

 (2) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei de arest. In cazul în care consilierul 

local a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii. 

 Art. 72Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

- demisie; 

- incompatibilitate 

- schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială; 

- lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale 

consiliului local 

- imposibilitatea executării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni 

consecutiv, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege 

- condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă 

privativă de libertate 

- punerea sub interdicţie judecătorească 

- pierderea drepturilor electorale 

- pierderea calităţii de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost ales 

- deces 

 Art. 73 -(1)-Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul 

local , prin hotarare, la propunerea primarului sau a oricarui consilier. 

 -(2)-Consilierii locali pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedinta, care ia 

act de aceasta. Presedintele propune consiliului adoptarea unei hotarari prin care sa se ia act 

de demisie si se declara locul vacant.  

 

SECTIUNEA II 

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE CONSILIERILOR LOCALI 
 

 Art.74În exercitarea mandatului, consilierii locali au următoarele drepturi: 

 a )să candideze pentru alegerea în funcţia de viceprimar; să facă parte dintr-o comisie 

de specialitate, să participe la activitatea acesteia, precum şi la şedinţele celorlalte comisii; 

 b) să iniţieze proiecte de hotărâri şi să prezinte amendamente la proiectele de hotărâre 

iniţiate de către primar sau alţi consilieri  sau de comisiile de specialitate; 

 c)să participe la dezbaterea problemelor de la ordinea de zi; să adreseze interpelări sau 

întrebări; 

 d)să primească îndemnizaţie de şedinţă în condiţiile legii; 

 e)sa li se deconteze cheltuielile pe care le-au facut in exercitarea mandatului, in 

conditiile legii; 

 f)sa li se cumuleze drepturile cuvenite in calitate de consilier cu pensia sau cu alte 

venituri, in conditiile legii; 



 g)sa nu li se ingradeasca accesul la nici o informatie de interes public; 

 h)dreptul de asociere este garantat de lege;  

Art.75Consilierii locali au următoarele obligaţii: 

a) in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au indatorirea de a participa, pe 

durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care 

fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea 

care i-a ales; 

b) sa respecte Constitutia si legile tarii; 

 c)să respecte Regulamentul de funcţionare al consiliului local; 

 d) sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu folosesca in cuvantul lor sau 

in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase; 

            e)sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor 

generale; in cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliul local 

poate permite participarea la vot a consilierului; 

 f)sunt obligati la probitate si discretie profesionala; 

 g) sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis alesului local sa 

ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje;  

 h)să participe la şedinţele consiliului local, la activitatea comisiilor de specialitate; 

 i) să-şi motiveze absenţele de la şedinţele consiliului local; 

 j) să se abţină de la vot atunci când hotărârile ce se iau privesc persoana sa sau rudele 

de până la gradul IV ale sale. 

 k)schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se 

aduc la cunoştinţa consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora în 

conformitate cu Statutul aleşilor locali. 

 l)sa aduca la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza 

colectivitatea locala; 

 m)sa-si perfectioneze pregatirea in domeniul administratiei publice locale, urmand 

cursuri de pregatire, formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile abilitate; 

Art. 76Aleşii locali au obligaţia declarării averii şi a intereselor conform  

Legii 144/21.05.2007 cu modificarile si completarile ulterioare privind înfinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.  

Declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte personale şi irevocabile, putând fi 

rectificate numai în condiţiile prevăzute de lege. 

Declaraţia de avere se face în scris, pe proprie răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, 

bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, 

potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii 

demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a 

funcţionarilor publici, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 24 din 21 

aprilie 2004 privind cresterea transparentei in exercitarea demnitatilor publice si a functiilor 

publice, precum si intensificarea masurilor de prevenire si combatere a coruptiei precum şi 

prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea 

formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, aprobată prin Legea 

nr. 158/2005, care se aplica în mod corespunzător. 

Declaraţia de interese se face, în scris, pe proprie răspundere şi cuprinde funcţiile şi 

activităţile, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea coruptiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 

Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2005. Modelul declaraţiilor se aprobă prin hotărâre 

a Guvernului. 



Art. 77. Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de 15 zile de la data alegerii în 

funcţie. 

Aleşii locali au obligaţia sa depună sau sa actualizeze declaraţiile de avere şi de interese 

anual, cel mai târziu la data de 1 februarie, pentru anul fiscal anterior.  

În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului aleşii locali au obligaţia sa 

depună o noua declaraţie de avere şi declaraţie de interese. 

Art.78.Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se evidenţiază în registre speciale, cu 

caracter public, denumite Registul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese. 

                    Declaraţiile de avere şi de interese se publică pe pagina de internet a primăriei în 

termen de cel mult 30 de zile de la primire iar Agenţiei Naţionale de Integritate se trimit copii 

certificate ale acestora. 

Numele aleşilor locali care nu depun declaraţia de avere şi de interese va fi publicat pe pagina 

de internet a primăriei în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere. 

Dacă în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei, persoana desemnată potrivit prevederilor 

art. 9 al Legii 144/2007 sau persoana care semnează declaraţia sesizează deficiente în 

completarea acesteia va recomanda, în scris, persoanei în cauza rectificarea declaraţiei, în 

termen de cel mult 20 de zile. Declaraţia rectificata poate fi însoţită de documente 

justificative. 

Declaraţia rectificata depusa împreună cu eventualele documente se trimit de îndată Agenţie 

Naţionale de Integritate. 

                  Art.79. Fapta alesului local care, cu intenţie, depune o declaraţie de avere sau o 

declaraţie de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiune de fals în declaraţii 

şi se pedepseşte potrivit Codului penal.  

Art.80.Registrul declaraţiilor de avere şi Registru declaraţiilor de interese au caracter public, 

putând fi consultate de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr.544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

 

 
SECTIUNEA a III-a 

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL 

 
Art. 81 -(1)-Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru 

soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate înfiinţa, prin hotarare,  un post cu 

activitate permanentă, ocupat de o persoana cu studii superioare, de regulă juridice sau 

administrative.  

-(2)-Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţei se face de persoana angajată 

în condiţiile art.79^1 din prezentul regulament, dacă aceasta are pregătirea corespunzătoare, 

sau de un apărător ales, în măsura in care asistenţa juridică nu poate fi asigurată altfel. 

Cheltuielile se suportă din bugetul local.  

 -(3)-Persoana incadrata cu respectarea acestor conditii isi desfasoara activitatea sub 

coordonarea secretarului comunei si colaboreaza cu acesta la pregatirea sedintelor consiliului 

local, asigurarea documentarii si informarii consilierilor, intocmirea si difuzarea catre acestia 

a dosarelor de sedinta si a oricaror alte materiale. 

 -(4)-Consiliul Local poate stabili si alte atributii pentru persoana incadrata in aparatul 

permanent.  

 

 

 



 

CAPITOLUL VI. 
 

INDEMNIZATII 

 
Art. 82-(1)-Potrivit art. 34, alin. 1-7, din Legea 393/2004 privind Statutul alesilor 

locali, pentru participarea la sedintele comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la plata 

unei indemnizatii in cuantum de 5% din indemnizatia lunara a Primarului comunei. Maximul 

de sedinte de comisie pentru care se acorda indemnizatia este de 2(doua) sedinte pe luna. De 

asemenea, consilierii au dreptul la plata unei indemnizatii in cuantum de 5% din indemnizatia 

lunara a Primarului comunei, pentru participarea la o sedinta ordinara pe luna, chiar dacă s-ar 

organiza mai mult de o şedinţă pe lună, în cazul celor extraordinare, la care consilierul este 

prezent. 

 -(2)-Plata îndemnizaţiei de şedinţă se va efectua în baza pontajului întocmit de 

secretarul comunei si/sau de catre consilierul din cadrul Aparatului permanent al consiliului 

local, pe baza convocării semnate de fiecare consilier în parte, prezent la şedinţa consiliului 

local şi în baza documentelor prezentate de la comisiile de specialitate. 

 -(3)-Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de 

transport şi de cazare pentru activităţile legate de exercitarea mandatului, pe baza 

documentelor justificative. 

 -(4)-Plata îndemnizaţiei se face pe baza prevederilor legale si a fişei de prezenţă. 

 

CAPITOLUL VII. 

SANCŢIUNI 

 

 Art. 83 -(1)-Consilierii raspund, in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in 

exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului si pentru hotararile pe 

care le-au votat. 

 -(2)-In procesul-verbal al sedintei de consiliu va fi consemnat rezultatul votului, iar, la 

cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia. 

 Art. 84Încălcarea de către consilier a obligaţiilor ce-i revin în exercitarea mandatului, 

constituie abatere şi se sancţionează potrivit legii şi prezentului Regulament. 

 La aplicarea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea abaterii, frecvenţa acestora şi 

condiţiile ponderii lor. 

 Art. 85 -(1)-În exercitarea atribuţiilor sale cu privire la menţinerea ordinii şi 

respectarea regulamentului în timpul şedinţei, preşedintele de şedinţă poate aplica următoarele 

sancţiuni: 

 - avertismentul; 

 -chemare la ordine; 

 -retragerea cuvântului; 

 -eliminarea din sala de sedinte; 

  -(2)-Consiliul local poate hotărî, cu votul a 2/3 din membrii săi, aplicarea 

următoarelor sancţiuni consilierilor care, în exercitarea mandatului, au săvârşit abateri de la 

prevederile legii şi ale prezentului regulament: 

 -excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate; 

 -retragerea indemnizatiei de sedinte, pentru 1-2 sedinte. 



 -(3)-Consiliul local poate hotărî cu votul a 2/3 din numărul acestora aplicarea 

următoarelor sancţiuni consilierilor care au săvârşit abateri de la lege şi de la prezentul 

regulament: 

 -interzicerea de a participa la şedinţa următoare a consiliului; 

 -excluderea temporală de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate; 

 -retragerea îndemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe. 

 Art.86-(1)-Potrivit art. 69 din Statutul alesilor locali, pentru abateri grave si repetate, 

savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar, la propunerea motivata a primarului, prin 

hotarare a consiliului, cu votul deschis al majoritatii, se pot aplica urmatoarele sanctiuni: 

- mustrare; 

- avertisment; 

-(2)-Daca se poate face dovada ca viceprimarul a incalcat prevederile Constitutiei, 

celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale comunei sau ale locuitorilor 

comunei, prin hotarare de consiliu, cu votul secret a cel putin doua treimi din numarul 

consilierilor in functie, viceprimarului i se pot aplica urmatoarele sanctiuni: 

- diminuarea indemnizatiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni; 

- eliberarea din functie. 

-(2.1.)-Impotriva acestor sanctiuni, viceprimarul se poate adresa instantei de 

contencios administrativ competente, fara ca procedura prealabila sa fie obligatorie. 

 

  

CAPITOLUL VIII. 
Dispoziţii finale 

 

 Art.87Secretarul comunei, precum şi funcţionarii aparatului propriu de specialitate al 

primarului comunei Brusturoasa, asigură consilierilor asistenţa de specialitate . 

 

              Art.88Prezentul Regulament de funcţionare intră în vigoare la data adoptării de către 

Consiliul local Brusturoasa, cu votul a cel puţin 2/3 din rândul membrilor săi. Modificările şi 

completările se pot face tot cu acelaşi număr de voturi. 

 

 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                   CONTRASEMNEAZĂ 

         Dorinel COVACI                                SECRETARUL COMUNEI 

               Mariana-Simona OPREA 

 

         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ATRIBUTIILE COMISIILOR DE SPECIALITATE 

 

COMISIA NR. -1 - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodărire comunala, proetcţia mediului, cu urmatoarele atributii: 

a) avizează studii, prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-sociale, 

in  

colaborare permanenta cu comisia nr. 3 si ori de cate ori intervin studii si programe specifice 

altor domenii, se va solicita si implicarea comisiei de specialitate in domeniu. Realizeaza 

studii si avizeaza din punct de vedere al eficientei economice orice propunere cu privire la 

administrarea domeniului public si privat, in vederea organizarii si asigurarii unor strategii de 

perspectiva care sa asigure dezvoltarea acestuia, avandu-se in vedere specificul si traditia 

localitatii; 

b) analizează  si avizeaza bugetul local in structura privind formarea, administrarea, 

intrebuinţarea si executarea acestuia, avizeaza eventualele virări de credite si modul de 

utilizare a rezervei bugetare, precum si imprumuturile. Dupa definitivare, odata avizat, supune 

bugetul local spre aprobare plenului consiliului local; 

c) avizează statutul personalului, organigramele si numărul de personal, la propunerea 

primarului, ăn colaborare cu comisiile 2 şi 3 ; 

d) avizeaza si poate propune impozite si taxe locale, precum si taxe speciale pe timp 

limitat, incondiţiile legii; 

e) participa la dezbateri comune, la solicitarea comisiilor pe domenii, atunci cand se 

fac eventuale propuneri privind infiintarea de institutii si agenţi economici de interes local, 

concesionari sau inchiriori de servicii publice, participari la societati comerciale, locaţiile de 

activitati sau servicii ale administraţiei publice, colaborarea si interdependenta cu comisiile 2, 

3, in aceste direcţii fiind inevitabila, urmând ca acţiunile sa fie avizate dupa caz; 

f) propune, unalizeaza si avizeaza norme orientative pentru regiile autonome sau 

societatile comerciale pe care le infiinteaza consiliul local; 

g) in tocmeşte studii cu privire la organizarea serviciilor publice in condiţii de 

operativitate si eficienta si răspunde in acest sens eventualelor solicitări ale celorlalte comisii 

pe domenii de specialitate, avizandu-le, dupa caz, propunerile, in cadrul colaborarii cu 

comisia 2 si 3; 

h) analizează si avizeaza, dupa caz, in colaborare cu comisiile pe domenii de 

specialitate 2 si 3, propunerile privind asocierea cu alte consilii locale, precum si cu agenţi 

economici din tara si din strainalale, in scopul realizarii si exploatarii unor lucrări de interes 

comun (obligatorii fiind dezbaterile Iniţiale de comisia care realizeaza propunerea); 

i) realizează studii si programe care sa asigure buna funcţionare a serviciilor de 

gospodărie comunala, transport local si reţele edilitare, acţiunea este comuna comisiei 3, fiind 

vorba de activitati specifice de urbanism si servicii publice; 

j) initiaza si avizeaza studii si programe in vederea dezvoltării activitatilor regiilor 

autonome infiintate si şocictatilor comerciale de interes local, a creşterii operativitatii si 

eficientei acestora, a implicării lor in administrarea domeniului public al comunei, cu 

solicitarea colaborarii comisiei nr. 3; 

k) initiaza propuneri privind infiintarea de institutii si agenţi economici de interes 

local; initiaza sau participa la iniţieri de documentaţii sau propuneri in colaborare cu alte 

comisii pe domenii de specialitate, pentru concesionari sau inchirieri de servicii publice, 

participari la societati comerciale, localii de activitati sau servicii ale administraţiei publice, 

colaborand in aceastadirecţie nemijlocit cu comisia nr. 3; 



l) urmăreşte si controleaza activitatea societarilor comerciale de interes local, pe 

perioada existentei lor, primind trimestrial rapoartele acestora despre care informeaza plenul 

consiliu local, acţiune comuna necondiţionat cu comisia nr. 3; 

m) in colaborare cu comisiile pe domenii de activitate nr. 2 - 3, initiaza norme 

orientative pi regiile autonome sau societatile comerciale pe care le infiinteaza; 

n) avizeaza asupra propunerilor privind numirea si eliberarea din funcţii a 

conducătorilor re 

autonome si societatilor comerciale cu capital de stat de interes local; 

o) realizeaza studii si programe, in colaborare cu comisia nr. 3, pentru buna 

funcţionare aserviciilor de gospodărie comunala, transport local si reţele edilitare; 

p) initiaza si avizeaza studii si programe privind organizarea serviciilor publice in 

condiţii coperativitate si eficienta, in colaborare cu comisiile nr. 2 si 3; 

r) initiaza propuneri motivate care sa asigure libertatea comerţului si a concurentei 

loiale si incurajeze libera initiativa, ori de cate ori se impune, in condiţiile legii; 

s) initiaza propuneri motivate privind organizarea de târguri, pieţe si oboare; 

s)solutioneaza impreuna cu compartimentul de specialitate cererile si sesizările 

cetatenilor  

peproblematica specifica comisiei 

t) comisia exercita si alte atributiuni stabilite de lege si de consiliul local. 

 

COMISIA NR. 2 - Comisia pentru administrarea publica, juridica, apararea 

ordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetatenilor, cu urmatoarele atributii: 

a)initiaza si intocmeste regulamentul de funcţionare al consiliului, pe baza statutului si 

regulamentului - cadru orientativ elaborat de guvern, modificarea, amendarea sau completarea 

acestora atunci cand se impune, in funcţie de condiţiile locale, în colaborare cu comisiile 1 şi 

3 

b) avizeaza statutul personalului, organigramele si numărul de personal, la propunerea  

primarului;  

c) avizeaza, din punct de vedere juridic toate proiectele de hotarari si initiaza de 

comun  

acord cu comisiile 1 si 3 propuneri privind infiintarea de institutii si agenţi economici de 

interes local;  

d) avizeaza asupra concesionarii sau inchirierii de servicii publice, participării la 

societati  

comerciale, locaţii de activitati sau servicii ale administraţiei publice; 

e) avizeaza asupra propunerilor privind numirea si eliberarea din funcţii a 

conducătorilor regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat de interes local; 

f) urmăreşte si controleaza activitatea societatilor comerciale de interes local in 

colaborare cu comisia nr. 1, pe perioada existentei lor, primind trimestrial rapoartele acestora 

despre care fnformeaza plenul consiliului local; 

g) avizeaza normele orientative pentru regiile autonome si societatile comerciale 

infiintate de consiliul local, initiate de comisia 1; 

h) intocmeste si avizeaza studii si programe de dezvoltare urbanistica si ori de cate ori 

intervin studii si programe specifice altor domenii, solicita si implicarea comisiei nr.l;  

i) urmăreşte activitatea organelor de aparare a ordinii publice, respectarea drepturilor 

si libertăţilor fundamentale ale cetatenilor din comuna; 

j) Initiaza propuneri in vederea conferirii persoanelor fizice romane sau străine, cu 

merite deosebite, titlului de cetatean de onoare al comunei; 

k) analizeaza si avizeaza, dupa caz, in colaborare cu comisiile pe domenii de 

specialitate, programele privind asocierea cu alte consilii locale, precum si cu agenţi 



economici din tara si din străinatate, in baza realizarii si explorării unor lucrări de interes 

comun; 

l) analizeaza si avizeaza posibilităţile de legaturi de colaborare, cooperare si infratire 

cu localitati din străinătate; 

m) urmăreşte activitatea compartimentului juridic in ceea ce priveşte reprezentarea 

consiliului local in instantele de judecata si in relaţiile cu tertii; 

 n) solutioneaza impreuna cu compartimentul de specialitate cererile si sesizările 

cetatenilor pe problematica specifica comisiei; 

o) comisia exercita si alte atributii stabilite de lege 

 

COMISIA NR. 3 - Comisia pentru invatamant, sanatate, cultură, protecţie 

socială,  activitati sportive şi de agrement, cu urmatoarele atributii: 

a) participa la dezbateri comune, la solicitarea comisiilor pe domenii de specialitate nr. 

1,2, cu  privire la infiintarea de institutii si agenţi economici de interes local, concesionari sau 

inchirieri de servicii publice, participari la societati comerciale, locaţii de activitate sau 

servicii ale administraţiei publice, avizandu-le dupa caz; 

b) initiaza si asigura realizarea programelor de amenajare a teritoriului cu respectarea 

traditiei locale si a prevederilor legale, de realizare a lucrărilor publice cu participarea, 

eventual, a comisiilor pe domenii de specialitate implicate; atunci cand este vorba de 

refacerea si protecţia mediului inconjurator, protectia si conservarea monumentelor istorice si 

de arhitectura, a parcurilor si rezervaţiilor naturale, se va solicita participarea comisiei nr. 1; 

c) Avizează studii, prognoze orientative şi programe de dezvoltare economico-socio-

culturale, în colaborare cu comisiile  1 şi 2 ; 

d) avizeaza si poate propune impozite si taxe locale, precum si taxe speciale pe timp 

limitat, incondiţiile legii, impreună cu comisiile 1 şi 2 

e) initiaza propuneri motivate privind organizarea de locuri si parcuri de distractii, cu 

asiguri bunei funcţionari a acestora, crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al 

cetatenilor asigura desfasurarea activitatilor sportive pe raza comunei Brusturoasa; 

f) analizeaza, avizeaza si initiaza, dupa caz, in colaborare cu comisiile 1 si 2, 

propunerile privind asocierea cu alte consilii locale, precum si colaborarea cu agenţi 

economici din tara si din strainatate, in scopul realizarii si exploatarii unor lucrări de interes 

comun; 

g) initiaza studii, prognoze orientative si programe privind asigurarea condiţiilor 

necesare bunei funcţionari a institutiilor locale de invatamant, sanitare, de cultura si de tineret, 

de sub autori consiliului local;  

h) initiaza propuneri motivate de infiintare a unor institutii de binefacere de interes 

local si instituie  norme de funcţionare a acestora; 

i) analizeaza si dupa caz, initiaza, propune si ia masuri in vederea realizarii protectiei 

sociale pe baza motivaţiilor rezultate din legislaţia in vigoare; 

j) avizeaza proiectele de hotarari cu incidenţa asupra atribuţiilor specifice ale comisiei; 

j) urmăreşte execuţia bugetara, in colaborare cu comisia nr. 1 

j) solutioneaza impreuna cu compartimentul de specialitate cererile si sesizările 

cetatenilor pe problematica specifica comisiei; 

k) comisia exercita si alte atributii stabilite de lege sau consiliul local 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a 

Consiliului Local al comunei Brusturoasa jud. Bacau 

 

 
Consiliul local al comunei  Brusturoasa, întrunit în şedinţă ordinară, în exercitarea atribuţiilor 

sale : 
            Având în vedere: 

 expunerea de motive nr . 4327 din 04.10.2016 a primarului comunei Brusturoasa; 

 raportul compartimentului de specialitate nr 4292/30.09.2012; 

 avizul comsiei de specialitate al consiliului local cu nr. ______________; 

 prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 



 prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările aduse prin Legea nr. 249/2006; 

 prevederile Legii nr. 673/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

 prevederile Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali; 

 prevederile art.36 alin.(2) lit. “a” coroborat cu alin.(3) lit. a) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

 
PROPUNE: 

 

ART. 1  Aprobarea Regulamentul de Organizare si Funcţionare aConsiliului Local al 

comunei Brusturoasa judeţul Bacău, ales la 5 iunie 2016, în forma prezentata în anexa, ce face 

parte integranta din prezenta hotrare. 

ART. 2  Cu data prezentei hotărari, se abrogă Hotărarea ConsiliuluiLocal al comunei 

Brusturoasa jud. Bacău nr. 62 din 30.11.2012. 

 

 

INITIATOR 

PRIMAR 

ATUDOREI Valeriu 

 

JUDETUL BACAU                                                                                             

PRIMARIA COMUNEI BRUSTUROASA                                                      

Nr.             Din  

 

 

 

 

 

R E F E R A T 

Privind necesitatea iniţierii proiectului de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a 

Consiliului Local al comunei Brusturoasa judeţul Bacău 

 

 

 

In conformitate cu prevederile OG nr.  35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor,  consiliile 

locale vor adopta regulamente proprii de organizare şi funcţionare, 

adaptate specificului unităţii administrativ-teritoriale. Regulamentele 



proprii se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor 

în funcţie. 

Având în vedere faptul că în urma alegerilor locale care s-au 

desfăşurat în iunie 2016, s-a constituit noul Consiliul local al comunei 

Brusturoasa, este necesară adoptarea unui Regulament de organizare şi 

funcţionare. 

Ca urmare propun iniţierea unui proiect de hotărâre pentru  

aprobareaRegulamentului de Organizare si Funcţionare a Consiliului Local 

al comunei Brusturoasa judeţul Bacău, pentru perioada 2016 – 2020. 

 

 

 

     SECRETAR, 

    Mariana-Simona OPREA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

JUDETUL BACAU                                                                                             

COMUNA BRUSTUROASA   

PRIMAR 

Nr.             Din  

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

La  proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare si Funcţionare a Consiliului Local al comunei 

Brusturoasa judeţul Bacău 

 

 

 

In conformitate cu prevederile OG nr.  35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor,  



consiliilelocale vor adopta regulamente proprii de organizare şi 

funcţionare, adaptate specificului unităţii administrativ-teritoriale. 

Regulamentele proprii se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din 

numărul consilierilor în funcţie. 

Având în vedere faptul că în urma alegerilor locale care s-au 

desfăşurat în iunie 2016, s-a constituit noul Consiliul local al comunei 

Brusturoasa, este necesară adoptarea unui Regulament de organizare şi 

funcţionare. 

Ca urmare  supun aprobării proiectul de hotărâre pentru  aprobarea  

Regulamentului de Organizare si Funcţionare a Consiliului Local al 

comunei Brusturoasa judeţul Bacău, pentru perioada 2016 – 2020. 

 

 

 

 

    INITIATOR 

     PRIMAR 

    Valeriu ATUDOREI 

 

 

 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA BRUSTUROASA 
CONSILIUL LOCAL  

 

 

R E G U L A M E N T 
 

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Local al  

comunei Brusturoasajudeţul Bacău 



 
 

 

 

Art. 1 - (1) Comuna Brusturoasa, ca unitate administrativ teritorială, este 

persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. 

Este subiect juridic de drept fiscal, titular al Codului de înregistrare fiscală şi al 

conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. 

 (2) Comuna Brusturoasa este titulara drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din 

contractele privind administarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în 

care acesta este parte, precum şi din raporturile cu alte autorităţi publice, cu persoane 

fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii. 

 Art. 2 – Comuna Brusturoasa este reprezentată în justiţie de către Primar. 

Primarul poate împuternici o altă persoană din aparatul propriu de specialitate  sau un 

avocat care să reprezinte interesele comunei în justiţie. 
 Art. 3 - Consiliul Local al comunei Brusturoasa, judeţul Bacău este autoritatea 

administraţiei publice locale care rezolvă treburile publice pe raza de responsabilitate a comunei 

Brusturoasa. El are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, 

cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice. 

 Art. 4 – Atribuţiile principale ale Consiliului local sunt stabilite prin Legea 

administraţiei publice locale. 

 Art. 5 – Raporturile dintre autoritatea deliberativă a comunei Brusturoasa şi Consiliul 

judeţean Bacău se bazează pe principiile autonomiei, legalităţii, rsponsabilităţii, cooperării şi 

solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ. 

 

 Art.6 - Organizarea si funcţionarea Consiliului Local comunal are la baza: 

  -Constituţia României – art.120(1); 

  -Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

  -Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

  - Legea nr. 673/2002 privind aprobarea OG.nr. 35/2002 pentru aprobarea 

Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale. 

  - Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, modificata si 

completata de Legea nr.249/2006. 

- Legii 144/21.05.2007/ cu modificarile si completarile ulterioare  

privind înfinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.  

 

 

 

CAPITOLUL II. 
Constituirea consiliului local   

Alegerea viceprimarului si a comisiilor pe domenii de specialitate. 

 
SECTIUNEA I 

SEDINTA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL 
 



  Art. 7 - Consiliul Local al comunei Brusturoasa, judeţul Bacău este compus din 

consilieri, aleşi prin vot universal, secret si liber exprimat, conform legii, pe listele 

partidelor politice, având in componenţa sa un număr de 13 consilieri. 

 

Art. 8 -(1) În conformitate cu prevederile art.30 (1) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publica locala, republicata, Prefectul convoacă Consiliile locale în 

şedinţa de constituire precum si primarii aleşi, in termen de 20 de zile de la data 

desfasurarii alegerilor, dupa indeplinirea prevederilor art. 38   din  Legea nr. 334/2006  

privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si 

completarile ulterioare. Convocarea consilierilor declarati alesi pentru sedinta de 

constituire se face de catre prefect. La sedinta de constituire pot participa prefectul sau 

reprezentantul sau, precum si primarul, chiar daca procedura de validare a mandatului 

acestuia nu a fost finalizata.”. 

Art. 9 – (1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau 

alianţele politice pe a căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3. 

Consilierii care nu îndeplinesc codiţiile prevăzute la alin. precedent pot constitui un 

grup prin asociere. Grupul de consileri este condus de un lider, ales prin votul deschis al 

majorităţii membrilor grupului. Prevederile referitoare la grupuri se aplică şi 

consilierilor independenţi. Consilierii independenţi se pot afilia la oricare dintre 

grupuri, cu acceptul grupului respectiv. Consilierii nu pot forma grupuri în numele 

unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi 

necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.În cazul fuzionării a două sau 

mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite 

grupuri, pot forma un grup distinct 

(2)- Şedinţa este legal constituită  daca participa cel putin doua treimi din 

numarul consilierilor alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, 

sedinta se va organiza, in aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca 

nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua 

convocare de catre prefect, peste alte 3 zile, in aceleasi conditii. 

(3) In situatia in care consiliul local nu se poate reuni nici la aceasta ultima 

convocare, din cauza absentei, fara motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara 

vacante, prin Ordin, locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 

convocari anterioare, daca acestia nu pot fi inlocuiti de supleantii inscrisi pe listele de 

candidati respective, organizandu-se alegeri pentru completare, in termen de 30 de zile, 

in conditiile Legii privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale. 

(4) Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au 

lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencios administrativ, in 

termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea instantei este definitiva si irevocabila. 

(5) Absenta consilierilor de la sedinta de constituire este considerata motivata 

daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat 

spitalizarea sau a facut imposibila prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in 

interes de serviciu sau a unor evenimente de forta majora." 

Art.10. (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul  

acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai 

acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor 

fi desemnaţi cei mai tineri consilieri. 

(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se  

constituiegrupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar 

secretarul unităţii administrativ-teritoriale prezintă preşedintelui de vârstă şi 

asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, 



aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi 

însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit 

legii, cu calitatea de consilier. 

             (3) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a 

obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele 

două funcţii. 

             (4) Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a 

mandatului primarului a fost finalizată. 

  

Art.11. (1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot 

deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3 - 5 

consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la 

propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a 

mandatului. 

           (2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile 

de consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup 

se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză. 

           (3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis 

al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi 

consemnat în hotărârea cu numarul urmator din registru. 

Art. 12. Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un 

preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot. 

           Art. 13 (1) După alegerea comisiei de validare presedintele dispune o nouă pauză, 

în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe 

baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de 

validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al 

cărui model este prezentat în anexa nr. 1. 

          (2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează 

pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în 

scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, 

dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în 

cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi. 

          (3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare 

numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite 

expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către 

biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2). 

          (4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire nu pot fi validaţi sau

 invalidaţi în lipsă. 

         (5) In cazul in care, pana la data validarii, un candidat declarat ales nu mai face 

parte din partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv 

mandatul acestuia nu va fi validat, urmand a fi validat primul supleant pe lista. 

               Art.14. (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, 

prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei 

mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot. 

          (2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea de CL care se 

comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat. 

Art.15. (1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de 

consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: "Jur 

să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi 



priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" 

           (2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul 

comunei,oraşului, municipiului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a 

municipiului va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în 

ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din 

Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă 

este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul "jur", după care va semna jurământul de 

credinţă, care va fi imprimat pe un formular special. 

                (3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la 

dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului. 

               (4 Consilierii pot depune juramantul fara formula religioasa. In acest caz 

juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.  

               (5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi 

de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz se va 

supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei 

politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele 

politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în 

cauză. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, 

conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor 

organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 30 de zile, in conditiile Legii 

privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale. 

               (6) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul 

membrilor consiliului local preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. 

Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărârea de CL. 

 Art – 16 (1)-Şedinţa de constituire este condusa de cel mai in varsta consilier 

local, ajutat de cei mai tineri 2 consilieri locali, cu asistenta de specialitate a secretarului 

unitatii administrativ-teritoriale, care intocmeste si procesul verbal al sedintei. 

        (2) - După validare, in sedinta de constituire a consiliului local, consilierii 

depun juramantul prevazut la art. 32 din Legea nr. 215/2001, modificata si completata: 

 „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile  şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Brusturoasa. Aşa să-mi 

ajute Dumnezeu” 

  Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt cosiderati demisionati de 

drept. 

       (3) – Consiliul local se declara legal constituit daca majoritatea consilierilor 

locali validati au depus juramantul.  

       (4) - Constituirea Consiliului Local se constata prin hotarare, adoptata cu 

votul majoritatii consilierilor locali validati.  

       (5) - In cazul in care consilierul declarat ales renunta la mandat inainte de 

validare sau refuza sa depuna juramantul, se supune validarii mandatul primului 

supleant inscris pe lista partidului politic, a aliantei politice sau a aliantei electorale 

respective, daca pana la validarea mandatului partidele si aliantele politice confirma in 

scris  apartenenta la partid.  

       (6) - Consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie (certificat) care atesta 

calitatea de membru al consiliului, semnata de presedintele circumscriptiei electorale de 

localitate. 

       (7) - Ordinea de zi a şedinţei de constituire este următoarea: 

 1.Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate. 

 2.Prezentarea validării alegerii primarului si depunerea jurământului de către 

acesta. 



 3.Alegerea viceprimarului. 

 4.Stabilirea numărului, domeniilor de activitate si componenţa  nominală a 

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

 Art.17 -(1)-După declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre 

membrii săi, prin vot deschis, un preşedinte de şedinţă pe o perioada de cel mult 3 luni, 

care va conduce lucrările şedinţelor consiliului local şi va semna hotărârile adoptate de 

către acesta. 

  -(2)-Consilierul ales in condiţiile art.37(2) din Legea nr.215/2001, poate fi 

schimbat la iniţiativa a unei treimi din numărul de consilieri, cu votul majorităţii 

consilierilor in funcţie. 

  -(3)-Acelaşi consilier poate fi ales preşedinte de şedinţă cel mult de două 

ori pe durata unui mandat. Mandatele nu pot fi consecutive. 

  -(4)-Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale: 

  a)conduce şedinţele consiliului local; 

  b)supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea 

voturilor şi anunţă rezultatul voturilor pentru, a voturilor împotriva şi abţinerilor; 

  c)semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat 

împotriva adoptării acestora, precum şi procesul verbal; 

  d)asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare 

a şedinţelor; 

  e)supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de 

soluţionare a consiliului; 

  f)aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali 

sau propune consiliului aplicarea unor sancţiuni. 

  -(5)-Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice atribuţii prevăzute de lege, 

de prezentul regulament-cadru sau însărcinări date de consiliului local.  

   

 

 

 

SECTIUNEA a II-a 

DEPUNEREA JURAMANTULUI DE CATRE PRIMAR. 

ALEGEREA VICEPRIMARULUI. 
 

 Art.18 -(1)-Art. 63. – (1) Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de 

zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază 

teritorială se află comuna sau oraşul, de către un judecător desemnat de preşedintele 

judecătoriei. 

 (2) Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazurile prevăzute la art. 32 

alin. (4). 

  -(2)-După prezentarea validării, primarul depune jurământul, care va avea 

următorul conţinut: 

 „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile  şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Brusturoasa. Aşa să-mi 

ajute Dumnezeu” 

        -(3)-Dupa depunerea juramantului, primarului i se inmânează legitimatia, care va 

fi semnata de presedintele de sedinta, un semn distinctiv al calitatii de primar, pe care 

acesta are dreptul sa il poarte pe toata durata mandatului, precum si esarfa in culorile 

drapelului national al Romaniei. 



 Art.19 Dacă Primarul refuză să depună jurământul este considerat demisionat de 

drept. 

 Art.20 -(1)-Potrivit art. 17 din Legea privind Statutul alesilor locali, modificata, 

primarul poate demisiona, anuntand in scris consiliul local si prefectul. La prima 

sedinta a consiliului, presedintele de sedinta ia act de aceasta situatie, care se 

consemneaza in procesul verbal si devin aplicabile dispozitiile art. 16 din Statutul 

alesilor locali. 

  -(2)-Prefectul ia act prin ordin de demisia primarului. Ordinul, impreuna 

cu procesul verbal al sedintei se inainteaza Ministerului Administratiei si Internelor, 

care va propune Guvernului stabilirea datei desfasurarii alegerilor pentru un nou 

primar. 

 

Alegerea viceprimarului 

 
 Art.21–Conform art. 57. - (1) Comunele, oraşele şi municipiile au câte un primar 

şi un viceprimar, iar municipiile reşedinţă de judeţ au un primar şi 2 viceprimari, aleşi 

în condiţiile legii. 

(2) Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi 

poate delega atribuţiile sale. 

 (3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul 

membrilor acestuia.***) 

 (4) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin 

hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului 

sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. 

 (5) Pe durata mandatului, primarul şi viceprimarul primesc o indemnizaţie lunară, ca 

unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei de primar, respectiv de 

viceprimar, şi care reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor 

care se determină în raport cu venitul salarial. Primarul şi viceprimarul nu beneficiază 

de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege. 

 (6) Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor 

absolvite. 

 (7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier 

local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut. 

(8)-Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier 

local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.  

 Art.22  Mandatul viceprimarului încetează de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului ca urmare a pierderii calităţii de membru a partidului politic pe a 

cărei listă a fost ales. 

 Art.23 - În caz de vacantare a funcţiei de primar, precum şi în caz de suspendare 

din funcţie, atribuţiile acestuia vor fi exercitate de drept de viceprimar. In aceasta 

situatie, consiliul local poate delega un consilier care va îndeplini atributiile 

viceprimarului. În situaţia în care primarul şi viceprimarul  sunt suspendaţi din funcţie 

în acelaşi timp, consiliul local va delega un consilier care va îndeplini atat atributiile 

primarului, cat si ale viceprimarului, până la încetarea suspendării. 

 Art.24 -  Dacă atât funcţia de primar cât şi cea de viceprimar  devin vacante, în 

acelaşi timp, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alineatelor (1) si (2) ale 

art. 72 din Legea nr.215/2001, aplicându-se până la alegerea unui nou primar. Data 

organizarii alegerilor pentru functia de primar se stabileste de Guvern, la propunerea 

prefectului, alegerile organizandu-se in termen de maximum 90 de zile de la vacantarea 

functiei de primar. 



 

 

SECTIUNEA a III-a 

ORGANIZAREA, FUNCTIONAREA SI ATRIBUTIILE 

COMISIILOR DE SPECIALITATE 
 

 Art.25 -(1)-In funcţie de specificul local si nevoile activităţii consiliului local, se 

organizează comisii de specialitate în domeniul: buget, finanţe, drepturile omului, culte, 

ecologie şi protecţia mediului, administraţie publică locală şi juridică, amenajarea 

teritoriului şi urbanism, sănătate, cultură, învăţământ, sport, turism, muncă şi protecţie 

socială, relaţii cu cetăţenii. 

 Prevederile art. 54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală se 

aplică în mod corespunzător. 

 Un consilier poate face parte numai dintr-o comisie.  

 -(2)-Numărul de comisii se stabileşte cu votul majorităţii consilierilor prezenţi. 

Consiliul local poate organiza comisii speciale de analiză şi verificare. Obiectivele si 

perioada de desfăşurare a activităţii acesteia se stabileşte prin hotărâre a consiliului 

local. 

 Art. 26 - Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii 

consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar. 

 Art. 27 - La nivelul Consiliului local Brusturoasa funcţioneaza, conform 

prezentului regulament, trei comisii, după cum urmează: 

 

 1. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, 
FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, 
GOSPODARIRE COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI ŞI COMERŢ; 
 

2.- COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ,  
ACTIVITĂŢI SPORTIVE ŞI DE AGREMENT; 

 
3. COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ,  APĂRAREA ORDINII 
ŞI LINIŞTII  PUBLICE ŞI ADREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENILOR 

 Art. 28 -(1)-Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii principale: 

- asigură reprezentarea acesteia în raporturile sale cu consiliul local şi celelalte 

comisii. 

- convoacă şi conduce şedinţele comisiei,  

- poate propune ca la lucrările acesteia să participe şi alte persoane din afara ei, 

dacă problemele dezbătute o cer.  

- are acces ca reprezentant al comisiei la lucrările celorlalte comisii, unde se 

dezbat problemele care reprezintă importanţa pentru comisia pe care o conduce 

- susţine în şedinţele de consiliu rapoartele şi avizele formulate de comisie  

- confirmă prin semnătură, prezenţa membrilor comisiei la şedinţă 

- îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în prezentul regulament. 

 -(2)-Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale :  

- ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei,  

- redactează rapoartele comisiilor către consiliu, avizele, procesele-verbale, etc. 



- efectuează numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţelor acesteia. 

 Art.29 -(1)-Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor 

consiliului. Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel 

puţin 3 zile înainte. 

 -(2)-Participarea consilierilor la şedinţele comisiei este obligatorie. Absenţa de la 

şedinţă se consideră motivată numai dacă face dovada că este bolnav, plecat în delegaţie, 

în concediu de odihnă sau a unor evenimente de forţă majoră, care l-au împiedicat să fie 

prezent. 

 -(3)-În caz de absenţă, consilierul în cauză nu primeşte îndemnizaţia de şedinţă. 

 -(4)-Daca absenţele continuă, nejustificat de la 2  şedinţe consecutive ale comisiei 

preşedintele comisiei propune consiliului înlocuirea acestuia. 

 Art.30-(1)-Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii 

membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor. Şedinţele comisiei  sunt, de 

regulă, publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezente şi alte 

persoane interesate sau reprezentanţi ai presei. 

 -(2)-Comisia poate invita să participe la şedinţele sale şi specialişti. 

 Art.31 Cu privire la desfăşurarea şedinţelor de comisie se va încheia un proces-

verbal. Acesta poate fi pus la dispoziţia altor persoane decât membrilor comisiei, numai 

cu încuviinţarea preşedintelui acesteia, în afara de cazul în care şedinţa a fost publică. 

 Art.32 -(1)-Comisiile de specialitate analizează proiectele de hotărâri din 

domeniul lor de activitate, efectuează anchete, hotărăsc asupra altor probleme trimise 

de consiliu spre avizare şi întocmesc rapoarte pe care le prezintă consiliului. 

 -(2)-Raportul va cuprinde propuneri motivate privind admiterea sau respingerea 

proiectului de hotărâre sau a actului examinat. Raportul astfel întocmit va fi difuzat 

consilierilor cu cel puţin trei zile înainte de data stabilită pentru dezbaterea proiectului 

de hotărâre în şedinţa consiliului. 

 Art.33 Dacă în urma dezbaterilor din şedinţă intervin modificări importante 

privind conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă solicită prin votul consilierilor, 

supunerea proiectului spre examinare comisiei şi compartimentului de specialitate al 

administraţiei publice locale. 

 Art. 34  Pentru participarea la sedintele comisiilor de specialitate, consilierii au 

dreptul la plata unei indemnizatii in cuantum de 5% din indemnizatia lunara a 

Primarului comunei. Maximul de sedinte de comisie pentru care se acorda indemnizatia 

este de 2(doua) sedinte pe luna. 

 De asemenea, consilierii au dreptul la plata unei indemnizatii in cuantum de 5% 

din indemnizatia lunara a Primarului comunei, pentru participarea la o sedinta 

ordinara pe luna 

 

CAPITOLUL III. 
Functionarea consiliului local al comunei Brusturoasa 
 

SECTIUNEA I 

CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL 

 

Art.35 Potrivit art. 39 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, consiliul local se întruneşte în şedinţă ordinară, lunar, la convocarea primarului, 

cu cel putin 5 zile înainte de data şedinţei, iar în şedinţă extraordinară ori de câte ori 

este nevoie, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor, 



convocată cu cel puţin 3 zile înainte. În caz de forţă majoră convocarea se va face de 

îndată. Convocarea consiliului se face in scris, prin intermediul secretarului comunei.  

 Art.36  Data la care urmează să aibă loc şedinţa ordinară din luna următoare şi 

ordinea de zi, se menţionează în procesul-verbal al şedinţei în care se stabileşte. 

 Art.37  În dispoziţia primarului pentru convocarea consiliului local comunal se 

vor menţiona: ordinea de zi, data şi ora de desfăşurare a şedinţei, care va fi adusa la 

cunoştinţa consilierilor şi locuitorilor interesaţi prin orice mijloace de publicitate de 

către secretarul comunei, în termenul prevăzut de lege. 

 

 

SECTIUNEA a II-a 

PREGĂTIREA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL 
 

 

 Art.38 Prin grija secretarului, materialele supuse dezbaterii vor fi multiplicate şi 

aduse la cunoştinţa consilierilor din timp, cu cel puţin 2 zile înaintea şedinţei. 

 Art.39 Preşedintele de şedinţă are următoarele atribuţii: 

 supune votului consilierilor componenţa nominala a comisiilor consiliului 

local; 

 asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului în timpul şedinţei; 

 anunţă rezultatul votării şi hotărârile adoptate; 

 îndeplineşte oricare atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau 

stabilite de consiliu. 

 Art.42 Secretarul comunei participă la şedinţele consiliului local, fără drept de 

vot şi are următoarele atribuţii, în afara celor prevăzute de lege: 

 efectuează prezenţa şi ţine evidenta participării la şedinţă a consilierilor; 

 notează rezultatul votului şi informează preşedintele asupra acordului 

necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri ce se adopta de consiliul local; 

 supraveghează sau întocmeşte stenogramele şi procesele-verbale urmând ca 

acestea să fie semnate, sigilate şi parafate de persoanele prevăzute de lege şi 

ţine evidenţa în dosare speciale ale şedinţelor; 

 întocmeşte şi înaintează primarului, proiectul ordinii de zi a şedinţelor 

ordinare şi extraordinare ale consiliului local şi poate propune primarului 

înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale 

consiliului local. 

 acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în 

desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la 

definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. 

 asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea 

primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor în funcţie; 

 asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, 

semnarea şi ştampilarea acestora; 

 urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să 

nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art.46 alin.1 din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001. Îl informează pe preşedintele de 

şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute 

de lege în asemenea cazuri; 

 prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea 

unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; 



dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră 

ilegale; 

 secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de 

organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local 

privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului. 

 

 

 

SECTIUNEA a III-a 

DESFASURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL 
 

 

 

 Art.40  (1) - Potrivit art.40(2) din Legea administraţiei publice locale prezenţa 

consilierilor la şedinţă este obligatorie. 

(2)Absenţa de la şedinţă se consideră motivată numai dacă face dovada că este 

bolnav, plecat în delegaţie, în concediu de odihnă sau a unor evenimente de forţă 

majoră, care l-au împiedicat să fie prezent. 

 (3) Consilierul care absentează nemotivat de la 2 şedinţe consecutive, va fi 

sancţionat conform Statutului aleşilor locali. DE TRECUT CUM !!! 

 Art.41 (1) Proiectele de hotărâri discutate si avizate de comisiile de specialitate, 

însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort al serviciilor 

administraţiei publice locale, se înscriu în ordinea de zi cu respectarea prevederilor 

legale si ale prezentului regulament. 

 (2) Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu 

pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a 

consiliului local, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. Scoaterea unui proiect de 

hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numei cu acordul iniţiatorului sau dacă 

proiectul nu îndeplineşte condiţiile legale. 

(3) Nominalizarea Comisiilor de specialitate şi a compartimentelor de resort se 

face prin grija Primarului şi a Secretarului comunei. 

 (4) Dacă rapoartele prevăzute la alin (2) nu sunt întocmite în termen de 30 de zile 

de la înregistrarea proiectului de hotărâre, acestea se consideră implicit favorabile. 

 Art.42  Lucrările şedinţei sunt conduse de către un consilier ales pe perioada a 3 

luni consecutiv conform art.35 din Legea nr.215/2001. 

 Art.43  (1) După ce anunţă prezenţa consilierilor, precizând că şedinţa este legal 

constituită, primarul prezintă proiectul ordinii de zi, întrebând dacă sunt observaţii sau 

completări şi îl supune la vot. 

 (2) Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, 

care nu pot fi amânate pentru şedinţa următoare şi numai cu votul majorităţii 

consilierilor locali prezenţi. 

 Art.44  În procesul-verbal al şedinţei se consemnează dezbaterile din sedintele 

consiliului local, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier. Procesul 

verbal va fi semnat de presedintele de sedinta si de catre secretarul comunei; cei doi isi 

asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatea celor consemnate.In termen de 

trei zile secretarul va afişa procesul verbal al şedinţei. 

 Art.45 -(1)-Secretarul comunei, la inceputul fiecarei sedinte, supune spe aprobare 

procesul verbal al sedintei anterioare. 



 -(2)-In termen de 3 zile de la terminarea sedintei, secretarul afiseaza la sediul 

primariei si, dupa caz, pe pagina de internet, o copie a procesului verbal al sedintei. 

 Art.46  Potrivit art.63, alin. 3, lit. “a” din legea administraţiei publice locale 

primarul prezintă in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, 

sociala si de mediu a comunei; la solicitarea consiliului, primarul prezinta alte rapoarte 

si informari. 

 Art.47 (1) Consilierii aleşi sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să 

organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe.  

 -(2)-Fiecare consilier local, precum si viceprimarul, sunt obligati sa prezinte un 

raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului comunei. 

 -(3)-Delegatul  sătesc, va fi invitat în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local 

în care se discută aspecte ce interesează satul respectiv. Votul acestuia are un caracter 

consultativ. 

 Art.48  La dezbaterile ce au loc pe marginea problemelor de la ordinea de zi, 

consilierii pot lua cuvântul numai dacă le este acordat de preşedinte, cel mult de două 

ori la aceiaşi problemă. 

 Art.49  În cazul în care desfăşurarea şedinţei este perturbată, preşedintele poate 

întrerupe şedinţa şi dispune eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii, 

care împiedică în orice mod desfăşurarea normală a şedinţei de consiliu. 

 Art.50  Dezbaterile din cadrul fiecărei şedinţe se consemnează într-un proces-

verbal, care împreuna cu documentele supuse spre dezbatere şi adoptare, alcătuiesc 

dosarul şedinţei, care va fi numerotat, sigilat şi semnat de preşedintele de şedinţă şi 

secretarul comunei. 

 Art. 51 -(1)-Consilierii se pot constitui in grupuri, in functie de partidele sau 

aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin 3(trei). 

   -(2)-Consilierii care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 1, pot 

constitui un grup prin asociere, grup condus de un lider ales prin votul deschis al 

majoritatii membrilor grupului. Aceasta prevedere se aplica si consilierilor 

independenti. 

   -(3)-Alesii locali au dreptul la initiativa in promovarea actelor 

administrative, individual sau in grup. 

Art.52. Consiliul local poate hotărî organizarea, din proprie iniţiativă sau la 

iniţiativa primarului, a unor comisii speciale de analiză şi verificare, pe perioadă 

determinată. Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin.1, obiectivele şi 

tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin 

hotărâre a consiliului local. Aceste hotărâri se adoptă cu votul a două treimi din 

numărul consilierilor prezenţi la şedinţă. 

Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de 

acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va 

cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul 

supus analizei sau verificării. 

 

                Art.53 .Consiliul local poate organiza, din proprie initiativa sau din initiativa 

primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi 

alţi specialişti, pe perioada determinata. Componenta comisiilor mixte, obiectivele şi 

perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului 

local. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice. 

 

 



CAPITOLUL IV. 
Actele consiliului local al comunei Brusturoasa 

 

 

SECTIUNEA I. 

PROCEDURA INITIERII PROIECTELOR DE HOTARARI 

DEZBATEREA SI ADOPTAREA PROIECTELOR DE HOTARARI 
 

 Art.54  Dreptul la iniţiativa pentru proiectele de hotărâre aparţin primarului, 

viceprimarului, consilierilor si cetatenilor, conform art.45(6) din Legea nr.215/2001 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

  Alesii locali au dreptul la initiativa in promovarea actelor administrative, 

individual sau in grup. 

 Proiectele de hotărâre trebuiesc însoţite de o expunere de motive redactate în 

forma prevăzută de lege. 

 Art.55  Proiectele de hotărâre se înscriu în ordinea de zi a şedinţelor prin 

menţionarea titlului şi a iniţiatorului. 

 Ele se aduc la cunoştinţa consilierilor, în termenul prevăzut de lege, prin grija 

secretarului. 

 Art.56  Proiectele de hotărâre se transmit spre dezbatere comisiilor de 

specialitate ale consiliului local. 

 De asemenea aceste proiecte şi alte propuneri vor fi transmise şi 

compartimentelor de specialitate ale serviciilor administraţiei publice locale. 

 Iniţiatorul proiectului sau al propunerilor poate să-şi retragă proiectul sau 

propunerile până la înscrierea acestora pe ordinea de zi.  

 Art.57  Dupa examinarea proiectului sau propunerilor, comisia de specialitate a 

consiliului local şi compartimentul din cadrul serviciilor administraţiei publice locale, 

întocmesc câte un raport cu privire la adoptarea sau după caz, modificarea ori 

respingerea proiectului sau a propunerilor examinate. 

 Rapoartele însoţite de anexele necesare se transmit secretarului care va lua 

măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cunoaşterii lor de către consilieri si primar. 

 Art.58  Proiectele de hotărâre şi propunerile avizate şi însoţite de rapoartele 

serviciilor de specialitate, se supun dezbaterii şi votului consiliului local în şedinţa pe a 

cărei ordine de zi sunt introduse. 

 Art.59  Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a propunerilor este precedata de 

prezentarea de către iniţiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului 

precum şi a raportului de specialitate. 

 Raportul de specialitate este prezentat de şeful serviciului respectiv. 

 Art.60  Pentru dezbaterea generala a proiectului sau a propunerilor, preşedintele 

dă cuvântul consilierilor în ordinea înscrierilor la cuvânt. 

 Art.61  -(1)-Dezbaterea proiectelor de hotărâre şi a propunerilor sunt generale şi 

pe articole. 

 -(2)-Consilierii pot lua cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere şi a 

propune modificări. 

 -(3)-Preşedintele de şedinţă poate supune spre aprobare, sistarea discuţiilor. 

După încheierea dezbaterilor, consiliul se pronunţă prin vot. 

 -(4)-Hotărârile adoptate de consiliul local vor fi finalizate de secretarul comunei 

prin introducerea în conţinutul lor a modificărilor şi completărilor stabilite ca efect al 

votului. Ele vor fi contrasemnate de secretar şi prezentate preşedintelui de şedinţă care a 



condus şedinţa. După semnare, fiecare hotărâre va fi înregistrată, începând cu numărul 

1, în fiecare an, în ordinea adoptării. 

 -(5)-Secretarul comunei va comunica in termen de 10 zile, dacă legea nu prevede 

altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate, hotărârile adoptate de consiliul local. 

 -(6)-Conform art. 48 din Legea administratiei publice, Secretarul nu va 

contrasemna o hotarare pe care o considera ilegala si va depune in scris si va expune 

consiliului local opinia sa motivata, care va fi consemnata in procesul verbal al sedintei.  

-(7)-Hotărârile cu caracter normativ vor fi aduse la cunoştinţă publică numai 

după expirarea termenului de 30 de zile, în care Prefectul poate sa le atace la instanţa de 

contencios administrativ. 

 -(8)-Secretarul comunei va conduce un registru scadenţar pentru urmărirea 

modului de îndeplinire a sarcinilor ce rezultă din hotărârile normative ale consiliului 

local care va avea următoarele rubrici: nr.crt.; nr. si data hotărârii; titlul hotărârii; 

conţinutul sarcinii stabilite; termenul de îndeplinire; cine răspunde de îndeplinire; 

modul de aducere la îndeplinire a hotărârii respective. 

 -(9)-Hotărârea pe care secretarul nu o va contrasemna din motivele arătate mai 

sus se va comunica primarului şi prefectului în cel mult 3 zile de la adoptare. Aceasta se 

va înregistra într-un registru special de hotărâri care va conţine următoarea rubricaţie: 

 -nr. crt.,nr. şi data hotărârii, rezumat al obiecţiei secretarului, data comunicării 

către prefect şi primar, obs. 

 

 

SECTIUNEA a II-a 

PROCEDURA DE VOT 
 

 Art.62 -(1)-Votul consilierilor este personal şi poate fi deschis sau secret. 

Votul deschis se exprima public prin ridicarea mâinii sau apel nominal. 

 Consiliul hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă ce modalitate de vot se 

va folosi, afara de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumita 

procedura de vot. 

 Art.63  Votarea prin apel nominal se face in modul următor: 

 preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor “pentru” şi ”contra”; 

 secretarul dă citire numelui şi prenumelui consilierilor şi fiecare consilier 

răspunde “pentru” sau “contra” şi semnează; 

 După terminarea apelului se repetă numele şi prenumele consilierilor care nu au 

răspuns. 

 Art.64  Pentru votul secret se folosesc buletinele de vot. Buletinele de vot se 

introduc într-o urnă iar la numărarea voturilor nu se iau în considerare acele buletine 

de vot pe care nu a fost exprimata opţiunea. 

 Art.65  (1) Hotărârile şi alte acte sau propuneri se adoptă cu votul majorităţii 

membrilor prezenţi în afara de cazurile în care legea cere o altă majoritate. 

 (2) Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie: 

  - hotărârile privind bugetul local: 

  - hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii: 

  - hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale 

- hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, 

regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră 

- hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţii şi 

amenajarea teritoriului 



- hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu 

persoane juridice române sau străine 

 (3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul 

total al consilierilor locali în funcţie. 

 Art.66  Proiectele de hotărâre sau propunerea respinsă de consiliu nu pot fi 

readuse în discuţie acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.  

 

CAPITOLUL V. 
Exercitarea mandatului de consilier 

 

SECTIUNEA I. 

NORME PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER 
 

 Art. 67 –(1)- Consilierii locali isi exercita drepturile si isi indeplinesc indatoririle 

pe intreaga durata a mandatului pentru care au fost alesi. 

    -(2)- La sedinta de constituire a consiliului local, prezenta consilierilor 

alesi este obligatorie, cu exceptia cazurilor in care absenta este temeinic motivata. 

 Art.68 In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, alesii locali indeplinesc 

o functie de autoritate publica si sunt ocrotiti de lege. 

 Art.69  Schimbările survenite în activitatea consilierului în timpul exercitării 

mandatului se aduc la cunoştinţa consiliului în cel mult 10 zile de la apariţia acestora. 

 Art.  70  --  (1) Suspendarea de drept a mandatului de consilier local are loc 

numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se 

comunică de îndată, de către instanţa de judecată Prefectului, care prin Ordin, constată 

suspendarea mandatului. 

 (2) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei de arest. In cazul în care 

consilierul local a fost găsit nevinovat, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile 

legii. 

 Art. 71 Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

- demisie; 

- incompatibilitate 

- schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială; 

- lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale 

consiliului local 

- imposibilitatea executării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni 

consecutiv, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege 

- condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o 

pedeapsă privativă de libertate 

- punerea sub interdicţie judecătorească 

- pierderea drepturilor electorale 

- pierderea calităţii de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost 

ales 

- deces 

 Art. 72 -(1)-Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre 

consiliul local , prin hotarare, la propunerea primarului sau a oricarui consilier. 

 -(2)-Consilierii locali pot demisiona, anuntand in scris presedintele de sedinta, 

care ia act de aceasta. Presedintele propune consiliului adoptarea unei hotarari prin 

care sa se ia act de demisie si se declara locul vacant.  



 

 

SECTIUNEA II 

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE CONSILIERILOR LOCALI 
 

 Art.73  În exercitarea mandatului, consilierii locali au următoarele drepturi: 

 a)să candideze pentru alegerea în funcţia de viceprimar; să facă parte dintr-o 

comisie de specialitate, să participe la activitatea acesteia, precum şi la şedinţele 

celorlalte comisii; 

 b)să iniţieze proiecte de hotărâri şi să prezinte amendamente la proiectele de 

hotărâre iniţiate de către primar sau alţi consilieri  sau de comisiile de specialitate; 

 c)să participe la dezbaterea problemelor de la ordinea de zi; să adreseze 

interpelări sau întrebări; 

 d)să primească îndemnizaţie de şedinţă în condiţiile legii; 

 e)sa li se deconteze cheltuielile pe care le-au facut in exercitarea mandatului, in 

conditiile legii; 

 f)sa li se cumuleze drepturile cuvenite in calitate de consilier cu pensia sau cu alte 

venituri, in conditiile legii; 

 g)sa nu li se ingradeasca accesul la nici o informatie de interes public; 

 h)dreptul de asociere este garantat de lege;  

Art.74 Consilierii locali au următoarele obligaţii: 

a) in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au indatorirea de a participa, 

pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale 

din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna credinta si fidelitate fata de tara si 

de colectivitatea care i-a ales; 

b) sa respecte Constitutia si legile tarii; 

 c)să respecte Regulamentul de funcţionare al consiliului local; 

 d) sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu folosesca in cuvantul 

lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase; 

            e)sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin 

intereselor generale; in cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, 

consiliul local poate permite participarea la vot a consilierului; 

 f)sunt obligati la probitate si discretie profesionala; 

 g) sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis alesului local 

sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje;  

 h)să participe la şedinţele consiliului local, la activitatea comisiilor de specialitate; 

 i) să-şi motiveze absenţele de la şedinţele consiliului local; 

 j) să se abţină de la vot atunci când hotărârile ce se iau privesc persoana sa sau 

rudele de până la gradul IV ale sale. 

 k)schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării 

mandatului, se aduc la cunoştinţa consiliului local în cel mult 10 zile de la data 

producerii acestora în conformitate cu Statutul aleşilor locali. 

 l)sa aduca la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce 

intereseaza colectivitatea locala; 

 m)sa-si perfectioneze pregatirea in domeniul administratiei publice locale, 

urmand cursuri de pregatire, formare si perfectionare organizate in acest scop de 

institutiile abilitate; 

Art. 75 Aleşii locali au obligaţia declarării averii şi a intereselor conform  

Legii 144/21.05.2007 cu modificarile si completarile ulterioare privind înfinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.  



Declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte personale şi irevocabile, putând fi 

rectificate numai în condiţiile prevăzute de lege. 

Declaraţia de avere se face în scris, pe proprie răspundere, şi cuprinde bunurile proprii, 

bunurile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în 

întreţinere, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul 

averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control 

şi a funcţionarilor publici, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 24 

din 21 aprilie 2004 privind cresterea transparentei in exercitarea demnitatilor publice si 

a functiilor publice, precum si intensificarea masurilor de prevenire si combatere a 

coruptiei precum şi prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2005 

privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de 

interese, aprobată prin Legea nr. 158/2005, care se aplica în mod corespunzător. 

Declaraţia de interese se face, în scris, pe proprie răspundere şi cuprinde funcţiile şi 

activităţile, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 14/2005. Modelul 

declaraţiilor se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

          Art. 76. Declaraţiile de avere şi de interese se depun în termen de 15 zile de la data 

alegerii în funcţie. 

Aleşii locali au obligaţia sa depună sau sa actualizeze declaraţiile de avere şi de interese 

anual, cel mai târziu la data de 1 februarie, pentru anul fiscal anterior.  

În termen de cel mult 15 zile de la data încheierii mandatului aleşii locali au obligaţia sa 

depună o noua declaraţie de avere şi declaraţie de interese. 

Art.77.Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se evidenţiază în registre speciale, 

cu caracter public, denumite Registul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de 

interese. 

                    Declaraţiile de avere şi de interese se publică pe pagina de internet a 

primăriei în termen de cel mult 30 de zile de la primire iar Agenţiei Naţionale de 

Integritate se trimit copii certificate ale acestora. 

Numele aleşilor locali care nu depun declaraţia de avere şi de interese va fi publicat pe 

pagina de internet a primăriei în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de

 depunere. 

                   Dacă în termen de 10 zile de la primirea declaraţiei, persoana 

desemnatăpotrivit prevederilor art. 9 al Legii 144/2007 sau persoana care semnează 

declaraţia sesizează deficiente în completarea acesteia va recomanda, în scris, persoanei 

în cauza rectificarea declaraţiei, în termen de cel mult 20 de zile. Declaraţia rectificata 

poate fi însoţită de documente justificative. 

Declaraţia rectificata depusa împreună cu eventualele documente se trimit de îndată 

Agenţie Naţionale de Integritate.  

                  Art.78. Fapta alesului local care, cu intenţie, depune o declaraţie de avere sau 

o declaraţie de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiune de fals în 

declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.  

                 Art.79.Registrul declaraţiilor de avere şi Registru declaraţiilor de intereseau 

caracter public, putând fi consultate de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de 

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

 

 
SECTIUNEA a III-a 

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL 



 
Art. 80 -(1)-Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi 

pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate înfiinţa, prin hotarare,  

un post cu activitate permanentă, ocupat de o persoana cu studii superioare, de regulă 

juridice sau administrative.  

-(2)-Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţei se face de persoana 

angajată în condiţiile art.79^1 din prezentul regulament, dacă aceasta are pregătirea 

corespunzătoare, sau de un apărător ales, în măsura in care asistenţa juridică nu poate 

fi asigurată altfel. Cheltuielile se suportă din bugetul local.  

 -(3)-Persoana incadrata cu respectarea acestor conditii isi desfasoara activitatea 

sub coordonarea secretarului comunei si colaboreaza cu acesta la pregatirea sedintelor 

consiliului local, asigurarea documentarii si informarii consilierilor, intocmirea si 

difuzarea catre acestia a dosarelor de sedinta si a oricaror alte materiale. 

 -(4)-Consiliul Local poate stabili si alte atributii pentru persoana incadrata in 

aparatul permanent.  

 

CAPITOLUL VI. 
 

INDEMNIZATII 

 
Art.81 -(1)-Potrivit art. 34, alin. 1-7, din Legea 393/2004 privind Statutul alesilor 

locali, pentru participarea la sedintele comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la 

plata unei indemnizatii in cuantum de 5% din indemnizatia lunara a Primarului 

comunei. Maximul de sedinte de comisie pentru care se acorda indemnizatia este de 

2(doua) sedinte pe luna. De asemenea, consilierii au dreptul la plata unei indemnizatii in 

cuantum de 5% din indemnizatia lunara a Primarului comunei, pentru participarea la o 

sedinta ordinara pe luna, chiar dacă s-ar organiza mai mult de o şedinţă pe lună, în 

cazul celor extraordinare, la care consilierul este prezent. 

 -(2)-Plata îndemnizaţiei de şedinţă se va efectua în baza pontajului întocmit de 

secretarul comunei si/sau de catre consilierul din cadrul Aparatului permanent al 

consiliului local, pe baza convocării semnate de fiecare consilier în parte, prezent la 

şedinţa consiliului local şi în baza documentelor prezentate de la comisiile de 

specialitate. 

 -(3)-Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor 

de transport şi de cazare pentru activităţile legate de exercitarea mandatului, pe baza 

documentelor justificative. 

 -(4)-Plata îndemnizaţiei se face pe baza prevederilor legale si a fişei de prezenţă. 

 

CAPITOLUL VII. 

 

SANCŢIUNI 

 

 Art. 82 -(1)-Consilierii raspund, in nume propriu, pentru activitatea desfasurata 

in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului si pentru 

hotararile pe care le-au votat.  



 -(2)-In procesul-verbal al sedintei de consiliu va fi consemnat rezultatul votului, 

iar, la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia. 

 Art. 83  Încălcarea de către consilier a obligaţiilor ce-i revin în exercitarea 

mandatului, constituie abatere şi se sancţionează potrivit legii şi prezentului 

Regulament. 

 La aplicarea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea abaterii, frecvenţa 

acestora şi condiţiile ponderii lor. 

 Art.84 -(1)-În exercitarea atribuţiilor sale cu privire la menţinerea ordinii şi 

respectarea regulamentului în timpul şedinţei, preşedintele de şedinţă poate aplica 

următoarele sancţiuni: 

 - avertismentul; 

 -chemare la ordine; 

 -retragerea cuvântului; 

 -eliminarea din sala de sedinte; 

  -(2)-Consiliul local poate hotărî, cu votul a 2/3 din membrii săi, aplicarea 

următoarelor sancţiuni consilierilor care, în exercitarea mandatului, au săvârşit abateri 

de la prevederile legii şi ale prezentului regulament: 

 -excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate; 

 -retragerea indemnizatiei de sedinte, pentru 1-2 sedinte. 

  -(3)-Consiliul local poate hotărî cu votul a 2/3 din numărul acestora 

aplicarea următoarelor sancţiuni consilierilor care au săvârşit abateri de la lege şi de la 

prezentul regulament: 

 -interzicerea de a participa la şedinţa următoare a consiliului; 

 -excluderea temporală de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate; 

 -retragerea îndemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe. 

 Art.85  -(1)-Potrivit art. 69 din Statutul alesilor locali, pentru abateri grave si 

repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar, la propunerea motivata a 

primarului, prin hotarare a consiliului, cu votul deschis al majoritatii, se pot aplica 

urmatoarele sanctiuni: 

- mustrare; 

- avertisment; 

-(2)-Daca se poate face dovada ca viceprimarul a incalcat prevederile 

Constitutiei, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale comunei sau ale 

locuitorilor comunei, prin hotarare de consiliu, cu votul secret a cel putin doua treimi 

din numarul consilierilor in functie, viceprimarului i se pot aplica urmatoarele 

sanctiuni: 

- diminuarea indemnizatiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni; 

- eliberarea din functie. 

-(2.1.)-Impotriva acestor sanctiuni, viceprimarul se poate adresa instantei de 

contencios administrativ competente, fara ca procedura prealabila sa fie obligatorie. 

 

  

 

CAPITOLUL VIII. 
Dispoziţii finale 

 

 

 Art.86 Secretarul comunei, precum şi funcţionarii aparatului propriu de 

specialitate al primarului comunei Brusturoasa, asigură consilierilor asistenţa de 

specialitate . 



 

              Art.87  Prezentul Regulament de funcţionare intră în vigoare la data adoptării 

de către Consiliul local Brusturoasa, cu votul a cel puţin 2/3 din rândul membrilor săi. 

Modificările şi completările se pot face tot cu acelaşi număr de voturi. 

 

 

 

 

INITIATORI 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXA II 

 LA Hotărârea nr.        din 

 

 

 

ATRIBUTIILE COMISIILOR DE SPECIALITATE 

 

COMISIA NR. -1 - Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodărire comunala, proetcţia mediului, cu urmatoarele atributii: 

b) avizează studii, prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-sociale, 

in  

colaborare permanenta cu comisia nr. 3 si ori de cate ori intervin studii si programe specifice 

altor domenii, se va solicita si implicarea comisiei de specialitate in domeniu. Realizeaza 

studii si avizeaza din punct de vedere al eficientei economice orice propunere cu privire la 

administrarea domeniului public si privat, in vederea organizarii si asigurarii unor strategii de 

perspectiva care sa asigure dezvoltarea acestuia, avandu-se in vedere specificul si traditia 

localitatii; 

b) analizează  si avizeaza bugetul local in structura privind formarea, administrarea, 

intrebuinţarea si executarea acestuia, avizeaza eventualele virări de credite si modul de 

utilizare a rezervei bugetare, precum si imprumuturile. Dupa definitivare, odata avizat, supune 

bugetul local spre aprobare plenului consiliului local; 



c) avizează statutul personalului, organigramele si numărul de personal, la propunerea 

primarului, ăn colaborare cu comisiile 2 şi 3 ; 

d) avizeaza si poate propune impozite si taxe locale, precum si taxe speciale pe timp 

limitat, incondiţiile legii; 

e) participa la dezbateri comune, la solicitarea comisiilor pe domenii, atunci cand se 

fac eventuale propuneri privind infiintarea de institutii si agenţi economici de interes local, 

concesionari sau inchiriori de servicii publice, participari la societati comerciale, locaţiile de 

activitati sau servicii ale administraţiei publice, colaborarea si interdependenta cu comisiile 2, 

3, in aceste direcţii fiind inevitabila, urmând ca acţiunile sa fie avizate dupa caz; 

f) propune, unalizeaza si avizeaza norme orientative pentru regiile autonome sau 

societatile comerciale pe care le infiinteaza consiliul local; 

g) in tocmeşte studii cu privire la organizarea serviciilor publice in condiţii de 

operativitate si eficienta si răspunde in acest sens eventualelor solicitări ale celorlalte comisii 

pe domenii de specialitate, avizandu-le, dupa caz, propunerile, in cadrul colaborarii cu 

comisia 2 si 3; 

h) analizează si avizeaza, dupa caz, in colaborare cu comisiile pe domenii de 

specialitate 2 si 3, propunerile privind asocierea cu alte consilii locale, precum si cu agenţi 

economici din tara si din strainalale, in scopul realizarii si exploatarii unor lucrări de interes 

comun (obligatorii fiind dezbaterile Iniţiale de comisia care realizeaza propunerea); 

i) realizează studii si programe care sa asigure buna funcţionare a serviciilor de 

gospodărie comunala, transport local si reţele edilitare, acţiunea este comuna comisiei 3, fiind 

vorba de activitati specifice de urbanism si servicii publice; 

j) initiaza si avizeaza studii si programe in vederea dezvoltării activitatilor regiilor 

autonome infiintate si şocictatilor comerciale de interes local, a creşterii operativitatii si 

eficientei acestora, a implicării lor in administrarea domeniului public al comunei, cu 

solicitarea colaborarii comisiei nr. 3; 

k) initiaza propuneri privind infiintarea de institutii si agenţi economici de interes 

local; initiaza sau participa la iniţieri de documentaţii sau propuneri in colaborare cu alte 

comisii pe domenii de specialitate, pentru concesionari sau inchirieri de servicii publice, 

participari la societati comerciale, localii de activitati sau servicii ale administraţiei publice, 

colaborand in aceastadirecţie nemijlocit cu comisia nr. 3; 

l) urmăreşte si controleaza activitatea societarilor comerciale de interes local, pe 

perioada existentei lor, primind trimestrial rapoartele acestora despre care informeaza plenul 

consiliu local, acţiune comuna necondiţionat cu comisia nr. 3; 

m) in colaborare cu comisiile pe domenii de activitate nr. 2 - 3, initiaza norme 

orientative pi regiile autonome sau societatile comerciale pe care le infiinteaza; 

n) avizeaza asupra propunerilor privind numirea si eliberarea din funcţii a 

conducătorilor re 

autonome si societatilor comerciale cu capital de stat de interes local; 

o) realizeaza studii si programe, in colaborare cu comisia nr. 3, pentru buna 

funcţionare aserviciilor de gospodărie comunala, transport local si reţele edilitare; 

p) initiaza si avizeaza studii si programe privind organizarea serviciilor publice in 

condiţii coperativitate si eficienta, in colaborare cu comisiile nr. 2 si 3; 

r) initiaza propuneri motivate care sa asigure libertatea comerţului si a concurentei 

loiale si incurajeze libera initiativa, ori de cate ori se impune, in condiţiile legii; 

s) initiaza propuneri motivate privind organizarea de târguri, pieţe si oboare; 

s)solutioneaza impreuna cu compartimentul de specialitate cererile si sesizările 

cetatenilor  

peproblematica specifica comisiei 

t) comisia exercita si alte atributiuni stabilite de lege si de consiliul local. 



 

COMISIA NR. 2 - Comisia pentru administrarea publica, juridica, apararea 

ordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetatenilor, cu urmatoarele atributii: 

a)initiaza si intocmeste regulamentul de funcţionare al consiliului, pe baza statutului si 

regulamentului - cadru orientativ elaborat de guvern, modificarea, amendarea sau completarea 

acestora atunci cand se impune, in funcţie de condiţiile locale, în colaborare cu comisiile 1 şi 

3 

b) avizeaza statutul personalului, organigramele si numărul de personal, la propunerea  

primarului;  

e) avizeaza, din punct de vedere juridic toate proiectele de hotarari si initiaza de 

comun  

acord cu comisiile 1 si 3 propuneri privind infiintarea de institutii si agenţi economici de 

interes local;  

f) avizeaza asupra concesionarii sau inchirierii de servicii publice, participării la 

societati  

comerciale, locaţii de activitati sau servicii ale administraţiei publice; 

e) avizeaza asupra propunerilor privind numirea si eliberarea din funcţii a 

conducătorilor regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat de interes local; 

f) urmăreşte si controleaza activitatea societatilor comerciale de interes local in 

colaborare cu comisia nr. 1, pe perioada existentei lor, primind trimestrial rapoartele acestora 

despre care fnformeaza plenul consiliului local; 

g) avizeaza normele orientative pentru regiile autonome si societatile comerciale 

infiintate de consiliul local, initiate de comisia 1; 

h) intocmeste si avizeaza studii si programe de dezvoltare urbanistica si ori de cate ori 

intervin studii si programe specifice altor domenii, solicita si implicarea comisiei nr.l;  

i) urmăreşte activitatea organelor de aparare a ordinii publice, respectarea drepturilor 

si libertăţilor fundamentale ale cetatenilor din comuna; 

j) Initiaza propuneri in vederea conferirii persoanelor fizice romane sau străine, cu 

merite deosebite, titlului de cetatean de onoare al comunei; 

k) analizeaza si avizeaza, dupa caz, in colaborare cu comisiile pe domenii de 

specialitate, programele privind asocierea cu alte consilii locale, precum si cu agenţi 

economici din tara si din străinatate, in baza realizarii si explorării unor lucrări de interes 

comun; 

l) analizeaza si avizeaza posibilităţile de legaturi de colaborare, cooperare si infratire 

cu localitati din străinătate; 

m) urmăreşte activitatea compartimentului juridic in ceea ce priveşte reprezentarea 

consiliului local in instantele de judecata si in relaţiile cu tertii; 

 n) solutioneaza impreuna cu compartimentul de specialitate cererile si sesizările 

cetatenilor pe problematica specifica comisiei; 

o) comisia exercita si alte atributii stabilite de lege 

 

COMISIA NR. 3 - Comisia pentru invatamant, sanatate, cultură, protecţie 

socială,  activitati sportive şi de agrement, cu urmatoarele atributii: 

a) participa la dezbateri comune, la solicitarea comisiilor pe domenii de specialitate nr. 

1,2, cu  privire la infiintarea de institutii si agenţi economici de interes local, concesionari sau 

inchirieri de servicii publice, participari la societati comerciale, locaţii de activitate sau 

servicii ale administraţiei publice, avizandu-le dupa caz; 

b) initiaza si asigura realizarea programelor de amenajare a teritoriului cu respectarea 

traditiei locale si a prevederilor legale, de realizare a lucrărilor publice cu participarea, 

eventual, a comisiilor pe domenii de specialitate implicate; atunci cand este vorba de 



refacerea si protecţia mediului inconjurator, protectia si conservarea monumentelor istorice si 

de arhitectura, a parcurilor si rezervaţiilor naturale, se va solicita participarea comisiei nr. 1; 

c) Avizează studii, prognoze orientative şi programe de dezvoltare economico-socio-

culturale, în colaborare cu comisiile  1 şi 2 ; 

d) avizeaza si poate propune impozite si taxe locale, precum si taxe speciale pe timp 

limitat, incondiţiile legii, impreună cu comisiile 1 şi 2 

e) initiaza propuneri motivate privind organizarea de locuri si parcuri de distractii, cu 

asiguri bunei funcţionari a acestora, crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al 

cetatenilor asigura desfasurarea activitatilor sportive pe raza comunei Brusturoasa; 

f) analizeaza, avizeaza si initiaza, dupa caz, in colaborare cu comisiile 1 si 2, 

propunerile privind asocierea cu alte consilii locale, precum si colaborarea cu agenţi 

economici din tara si din strainatate, in scopul realizarii si exploatarii unor lucrări de interes 

comun; 

g) initiaza studii, prognoze orientative si programe privind asigurarea condiţiilor 

necesare bunei funcţionari a institutiilor locale de invatamant, sanitare, de cultura si de tineret, 

de sub autori consiliului local;  

h) initiaza propuneri motivate de infiintare a unor institutii de binefacere de interes 

local si instituie  norme de funcţionare a acestora; 

i) analizeaza si dupa caz, initiaza, propune si ia masuri in vederea realizarii protectiei 

sociale pe baza motivaţiilor rezultate din legislaţia in vigoare; 

j) avizeaza proiectele de hotarari cu incidenţa asupra atribuţiilor specifice ale comisiei; 

j) urmăreşte execuţia bugetara, in colaborare cu comisia nr. 1 

j) solutioneaza impreuna cu compartimentul de specialitate cererile si sesizările 

cetatenilor pe problematica specifica comisiei; 

k) comisia exercita si alte atributii stabilite de lege sau consiliul local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

 PRIMAR 

 

PROIECT DE HOTĂRARE 

 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a 

Consiliului Local al comunei Brusturoasa jud. Bacau 

 

 
Consiliul local al comunei  Brusturoasa, întrunit în şedinţă ordinară, în exercitarea atribuţiilor 

sale : 
            Având în vedere: 

 expunerea de motive nr.6757/19.07.2012 a primarului comu6ei Crasna; 



 raportul compartimentului de specialitate nr 4292/30.09.2012; 

 avizul comsiei de specialitate al consiliului local cu nr. ______________; 

 prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

 prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 

completările aduse prin Legea nr. 249/2006; 

 prevederile Legii nr. 673/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

 prevederile Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali; 

 prevederile O.G.nr.20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale; 

 prevederile art.36 alin.(2) lit. “a” coroborat cu alin.(3) lit. a) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

            În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

 
PROPUNE: 

 

ART. 1  Aprobarea Regulamentul de Organizare si Funcionare aConsiliului Local al 

comunei Brusturoasa jud. Bacău, ales la 5 iunie 2016, în forma prezentata în anexa, ce face 

parte integranta din prezenta hotrare. 

ART. 2  Cu data prezentei hotărari, se abrogă Hotărarea ConsiliuluiLocal al comunei 

Brusturoasa jud. Bacău nr. 62 din 30.11.2012. 

 

 

INITIATOR 

 

PRIMAR 

ATUDOREI Valeriu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


