
HoTAnAREA NR. 108

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a
Consiliului Local al orasului Sinaia

Avdnd in vedere referatul de aprobare inregistrat sub m.12967121.05.2020 al Primarului
oraqului Sinaia in calitate de initiator ;

Analizand raportul de specialitate inregistrat sub nr. 13006121.05.2020 promovat de

Compartimentul Juridic, contencios adminishativ qi administratie publica prin care propune
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al orasului Sinaia si

incetarea aplicabilitatii Hotararii Consiliului local nr. 10712011 cu modificarile si completarile
ulterioare; \

Ydzindavizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al orasului Sinaia;

Potrivit dispozitiilor afi. 129 alin.(3), art. 138 alin.(2) si (4), art.l39 alin.(1) si art.196 alin.(1),
lit.a) din Ordonanla de Urgentd nr.5712019 privind Codul administrativ,

coNsrlru, 
lB?l fil3HULUr 

srNArA

Art.L. - Aprobd Regulamentul de organizarc Si funcfionare a Consiliului Local al Orasului Sinaia,
potrivit anexei, care face parte integrantd din prezentahotdrdre.

Art.2. - Cu data prezentei iqi inceteazd aplicabilitatea H.C.L. nr. 107102 iunie 2011 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Art.3. - Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Secretarul orasului Sinaia,
consilierii locali si Compartimentul juridic, contencios administrativ si administratie locala.
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I ex. Prei'ectul .lud. Prahova
I ex. PrinrarLrl oraqului Sinaia
1 ex. Secretarul orasului Sinaia
I ex. Membrilor Consiliului
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Anexa la HCL. NR.1O8/14.Oa.2O2O

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Locat
al oragului Sinaia

CAPITOLUL I I DISPOZITII GENERALE

Art.1. - Consiliul Local al oragului Sinaia funclioneazZ ca autoritate deliberativ5 a
administraliei publice locale.
Art.2. (1) Alegii 19...ull, in sensul 9i raportat la prevederile prezentului regulament, suntprimarul 9i consilierii locali, acegtia indeplinind, in asigurarea liberul-ui exerciiiu al
mandatului lor, o func[ie de autoritate public5.
(2) Consilierii locali se aleg prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in
condiliile legii pentru alegerea autoritatilor administraliei publice locale.
(3) Mandatul consilierilor locali este de 4 ani, acesta fiind exercitat in condi[iile legii.(4) Mandatul consiliului local se exercita de la data la care consiliul local este- legal
constituit pana la data la care consiliul local nou ales este legal constituit.
(5) Mandatul poate fi prelungit prin lege organicE, in caz dL r5zboi sau catastrof5, ori
in alte situalii expres prev5zute de lege atunci cand, din cauza acestor situalii nu pot
fi organizate alegeri in condiliile legii.
Art.3. (1) Participarea consilierilor locali la activitatea autoritatilor administratiei
publice locale are caracter public 9i legitim, fiind in acord cu interesele generale ale
colectivitSlii in care igi exercit5 mandatul.
(2) In exercitarea mandatutui, consilierii locali sunt in serviciul colectivitSlii locale 9isunt responsabili in fala acesteia.

CAPITOLUL II: CONSTITUIREA sI VALIDAREA CONSILIULUI LocAL

Art.4 - (1) Consiliul local se constituie in cel mult 60 de zile de la data desf5gur5riialegerilor autoritElilor administraliei publice locale. Anterior constituirii consiliului'local,
mandatele consilierilor locali declarali alegi sunt validate in conditiile prevazute de
legislafia in vigoare.
(2) DupH validarea mandatelor de consilier local, se organizeazd o gedinl5 privind
ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali 

'Oepun
jurEm6ntul.

Art.S. Numtrul membrilor Consiliului local se stabilegte prin ordin al prefectului, infuncfie de num5rul locuitorilor oragului, conform poputa,tiei raportate de Institutul
Nalional de Statistica la data de 1 ianuarie a anului in care se organizeaz5 alegeriie.

Art'6. (1) Mandatele consilierilor locali declarali alegi sunt validate in cel mult 25 zilede la data desfSgurErii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale de



Judec5toria Sinaia, in procedura contencioasS, prin incheiere pronunlat5 in camera de
consiliu, fErE a fi aplicabila procedura de regularizare a cererii.
(2) Mandatul unui consilier local este validat daca, la data pronun[5rii incheierii,
consilierul local declarat ales indeplinegte cumulativ urm5toarele condigii :

a) are domiciliul pe. teritoriul oragului Sinaia, dovedit prin actul de identitate in copie ;b) nu 9i-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;
c) nu gi-a piedut calitatea de membru al partidului politic pe lisla caruia a fost ales,
urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hot|16re definitiv| al forului
competent al partidului politic ori prin hotE16re definitiv5 a unei instanfe
judec5toregti, fapt dovedit prin confirmHrile prev5zute la art, 121 alin.(1) din Codul
administrativ, sau prin hotar6re definitiv5 a instanfei de judecatS, dupE cjz;d) mandatarul financiar coordonator a depus 

'raportul 
detaliat al veniturilor si

cheltuielilor electorale in conformitate cu prevederile legii privind finanlarea activitSfii
partidelor politice 9i a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului,
in condifiile legii;
e) nu a renunfat la mandat in condiiile prev5zute la art. 115 din Codul Administrativ;f) nu a fost ales prin frauda electoralS constata in condifiile legii privind alegerea
autoritSfilor administrafiei publice locale, dovedit! prin ddcumentele plivind
rezultatele alegerilor inaintate de cEtre biroul electoral de circumscriplie, Judec5toriei
Sinaia.
(3) Consilierii locali declarafi alegi au obliga[ia transmiterii catre secretarul general al
oragului Sinaia a documentelor doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prjv5zute la
alin' (2) lit. a)-e) in cel mult 15 zile de la data desfSguiErii alegerilor, pentru care li se
elibereaz5 o confirmare de primire. Termenul de 15 zile este tlrmen'de dec5dere, cazin care secretarul general al oragului Sinaia transmite judecfitoriei documentele carei-au fost puse la dispozilie in5untrul acestui termen, precum 9i o adres5 prin cirepropune validarea consilierilor care au depus documentele prev5zute la alin. (2) sau,
dupE caz, invalidarea consilierilor care nu au depus aceste documente.
(4) Secretarul general al oragului Sinaia are obligalia de a transmite Judec5toriei Sinaia
documentele doveditoare pentru indeplinirea conOigiitor prev5zute la .tin. 1Z; lit. a) - e) intermen de 2 zile de la implinirea termenului prev5zut la alin. (3), in ueder.u vatid5rii
mandatelor consilierilor locali declarali alegi.
(5) tncheierea judec5toriei privind validarea sau dupE caz invalidarea mandatelor
consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale c5ror mandate au fost validategi se comunic5 de indat5 prefectului 9i secretarului general al oragului Sinaii. 

-in-priru
zi lucr5toare ulterioar5 comunic5rii intheierii, secret-arul general ai oragului informeaz5consilierii locali d.eclarali alegi cu privire la validarea manfatelor lor, supleanlii acestoracu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declarali alegi gi partidlle politice
sau organizatiile cetEtenilor aparlin6nd minoritElilor nalionalL. tnltreierea judec5torieiprin care sunt invalidate mandatele este comunicat5 9i respectivilor coniilieri localideclarati alegi.
(6) In termen de 3 zile de la comunicare cei interesali pot formula apel impotrivaincheierii judec5toriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se solulioneaz5
de tribunalul in a c5.rui circumscriplie se aflS judec5toria care a prbnungat inctreierea intermen de 5 zile de la depunerea apelului, in procedur5 necontencioas5, fErE u riaplicabilS procedura de regularizare a'cererii, hot516rea fiind definitiv5, HotE16rea se
comunic5 de indat5 de la pronunlare prefectuiui, secretarului general al oragului Sinaiagi consilierului local declarat ales.
(7) Pronuntarea incheierii judec5toriei, respectiv pronunlarea hot516rii tribunalului sepoate am6na, o singur5 dat5, cel mult 24 de ore, iartermenul pentru motivarea
incheierii, respectiv a hot5rdrii este de cel mult 48 de ore de la pronunlare.



Art' 7.(1) Consilierul local declarat ales poate renunta la mandat in in cel mult 10 zilede la data desfS.gur5rii alegerilor, situagie in care comunic5, in acelagi termen, subsemn5turS, decizia sa secrefarului generit at oragului sinaia.(2) Secretarul general al oragului Sinaia transmite judec5toriei Sinaia 9i prefectului
declaratiile semnate de consilierii locali declaragi alegii prevEzuli-la alin. (1), in termenulprev5zut la art. 6 arin. (4) din prezentur regurament.

Art'8'(1)Pentru fiecare consiliu local din jude!, prefectul convoacE consilierii localipentru gedinta privind ceremonia de constitJire i consiliului local in cel mult 5 zile de lacomunicarea incheierii judec5toriei prev5zute la art. 6 alin. (5) ori a comunic5riihotEr6rii tribunalului in condiliile art..6 alin. (6) si (7), dupd caz, in situalia in carenum5rul mandatelor de consilier local, validaie, este mai mare dec6t primul num5rnatural strict mai mare dec6t jum5tate din numErul membritoi consiliului local stabilitpotrivit art. 5 din prezentul regulament.
(2)Prefectul ii comunic5 secretarului general al oragului Sinaia data 9i ora stabilitepentru gedinta privind ceremonia de ionstituire a consiliului local, la care participEprefectul, subprefectul sau un reprezentant al instituliei prefectului desemnat prin ordinde c5tre prefect. tn..situalii motivate.l cu respectarea dispoziliilor alin. (1) prefectulpoate comunica o alt5 datE 9i o altE or5.
(3)Secretarul general al oragului Sinaia, comunic5 consilierilor locali ale cEror mandateau fost validatL data, ora 9i locul gedinlei piiriro ceremonia de constituire convocat5de prefect.
(4)$edinla pentru ceremonia de constituire este condus5 de cel mai in v6rst5 consilierlocal al cErui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali alecEror mandate au fost validate.
(S)consilierii locali ale c5ror mandate au fost validate depun jurEm6ntul prev5zut la art.f-in cadrul gedin$ei privind ceremonia de constituire a consiliului local.(6)In cazul ?n care num5rul consilierilor locali care au depus jur5m6ntul in condiliilealin' (5) este mai mic decSt primul num5r natuiit strict mai maie dec6t jum6tate dinnum5rul membrilor consiliului local stabilit potrivii art. 5, prefectul convoac5 consilieriilocali pentru o a. doua Sedin!5 privind ceremonia de constituire in termen de 20 de zilede la data primei gedinge,
(7)ln cadrul celei. de a doua gedinle.pot depune jur5m6ntul consilierii locali validali careau absentat de la. prima gedin!5 gi suplebnlii ale c5romunJut"' au fost validate inconditiile art' 11 9i consilierii loiali-valida[i in'conJigiile art. 6 atin. (6) si (7) si care nuau fost convocali la prima gedinl5 de constituire a ionsiliului local.(8)Prin exceplie de la dispoziliile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a pututdepune jurEmSntul, ca urmire a.. auiengei peniru motive temeinice, poate depunejurdm6ntul in cadrul primei gedinle , ".o,iriiirlri local. suni considerate motivetemeinice spitalizarea sau imobilizarea la pai, doveditS prin certificat medical, orisitualii precum deplasarea in str5in5tate in'interes de- serviciu, Lvenimente de forl5majorS, cum ar fi inundalii sau alte catastrofe care au ?mpiedicat deplasarea, deces infamilie ori alte situalii simllare.

(9)consilierul local al cErui mandat a fost validat care nu depune jurEm6ntul nici in ceade a doua gedin!5 privind ceremonia de constituire ori in.oniig-iile'ir"u6.ute la alin, (g)sau care refuz5 sE depun5 jurEm6ntul este considerat demisionat de drept,(10)Locurile consilierilor locali declarali alegi ale cEror mandate nu au fost validate saucare sunt considerati demisiona$i de drept 9i care nu_po! fi completate cu supleanli sedeclarE vacante prin ordin al pre-fectului in termen de 5 zile de la prima gedinl5 ordinarEa consiliului local.



Art.9. (1) Consilierii locali alesi al c5ror mandat a fost validat depun urmatorul
juramant in limba romdn5 : Jur sa respect Constitugia gi legile [5rii gi sE fac, cu bun5-
credintS, tot ceea ce st6 in puterile gi priceperea mea pentru binele locuitorilor oragului
Sinaia, jude[ul Prahova. Aga sE imi ajute Dumnezeu! Formula religioas5 de incheiere va
respecta libertatea convingerilor religioase, jurimSntul putdnd fi depus gi fErE formula
religioasS. Jur5m6ntul se imprim5 pe un formular special gi se semneazE, in dou6
exemplare, de fiecare ales local.
(2)Un exemplar al jurEm6ntului se p5streazd la dosarul de constituire, iar al doilea se
inm6neaz6 consilierului local ales. Dosarul de constituire se p5streazE de c6tre
secretarul general al unit5gii administrativ-teritoriale Sinaia.

Art.1O.(1)Consiliul local este legal constituit dac5 numErul consilierilor locali care au
depus jurEm6ntul in conditiile art. 8 alin. (5)-(7) este mai mare dec6t primul numEr
natural strict mai mare dec6t jum5tate din numErul membrilor consiliului local, stabilit
potrivit art. 5
(2)Data constituirii consiliului local este considerat5 data desfSgurErii primei gedinle
privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, du[5
caz.
(3)tn termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, in condiliile alin. (2),
prefectul emite un ordin privind constatarea indeplinirii condiliilor legale de constituiie a
consiliului local, care se comunic5 secretarului general al unitEfii administrativ
teritoriale gi se aduce la cunogtin!5 public5,
(a)tn situalia in care consiliul local nu este legal constituit in condiliile alin. (1), in
termen de 3 zile de la implinirea termenului prev5zut la art. B alin. (6), prefectul emite
un ordin privind constatarea neindeplinirii condiliilor legale de constituire a consiliului
local, in care se menlioneaz5 motivele neconstituirii acestuia.
(5)Ordinul prefectului prev5zut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dac5 este cazul,
9i situatiile in care este necesar5 validarea mandatelor suplean[ilor. Ordinul prefectului
care cuprinde situatiile in care este necesar5 validarea mandatelor supleanlilor se
comunic5 judec5toriei Sinaia, partidelor politice gi organizagiilor cetElenilor upj4inenO
minoritS[ilor nalionale care au propus candidati gi-secre[arului general al' oiagului
Sinaia.

Art.11. (l)Mandatele- supleanlilor sunt validate de judec5toria Sinaia, in procedur5
necontencioasS, prin incheiere pronunlat5 in camera de consiliu, fErE a fi aplicabilE
procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanlilor se realizeazd in
conditiile art.6 alin. (2), cu respectarea prevederilor legii privind ilegerea autoritSlilor
administratiei publice locale in situalia in care consilierul iocal declaiat ales se an8 in
una dintre urm5toarele situalii:
a)nu este validat ca urmare a neindeplinirii condiliilor prev5zute la art. 6 alin. (2);
b)este considerat demisionat de drept, potrivit art. g arin. (9);
(2)ln cazul prev5zut la alin. (1) lit. a), mandatele supleanlilor sunt validate in termen
de 10 zile de la data rEmSnerii definitive a incheierii Oe invalidare a mandatului
consilierului local declarat ales.
(3)tn cazul prev5zut la alin. (1) lit. b), mandatele supleanlilor sunt validate in termen
de 10 zile de la comunicarea ordinului prefectului prev5zut l-a art. 10 alin, (5).
(4)Supleantii au obligatia transmiterii c5tre secretarul general al oragului t a
documentelor doveditoare pentru indeplinirea condiliilor prev5zute la art. o aiin. (3j cu
cel putin 7 zile inainte de implinirea termenului prev5zut la alin. (2) sau (3), dup5 iaz,
pentru care li se elibereaz5 o confirmare de primire. Termenul pentru transmiterea
documentelor c5tre secretarul general al oragului Sinaia este termen de dec5dere, caz



in care secretarul general transmite judec5toriei documentele care i-au fost puse la
dispozitie in5untrul acestui termen, precum gi o adres5 de informare prin care propune
validarea supleantilor care au depus documentele prev5zute la art. 6 utin. 1Z; sau, dup5
caz, invalidarea supleantilor care nu au depus aceste documente.
(S)Secretarul general al oragului Sinaia transmite judecEtoriei documentele doveditoare
pentru indeplinirea condiliilor prev5zute la art. 6 alin. (2) lit. a)-d) cu cel pulin 7 zile
inainte de implinirea termenului prevEzut la alin. (2) sau'1s;, dupd iaz.
(6)Supleantul al c5rui mandat a fost validat in condiliile prezentului articol depunejurEm6ntul in a doua gedin!5 privind ceremonia de- constituire a consiliului local
prev5zutS la art. B sau in prima gedinlE a consiliului local, dupE caz,
(7)Prevederile alin. (6) se aplic5 in mod corespunzEtor supleantului declarat ales alctrui mandat a fost.invalidat de judec5toria competentS, in primS instan!8, dar care a
fost validat prin hot6r6rea tribunalului.
(8)Supleantul al cErui mandat a fost validat, care
alin. (6) sau, dup5 caz, alin. (7) ori care refuz5 sE
demisionat de drept.

nu depune jurEm6ntul in condiliile
depun5 jur5m6ntul, este considerat

(9) Prevederile art. 10 alin.(3) se aplic5 in mod corespunz5tor.

Art.12.(1)in situalia in care consiliul local nu a fost constituit in condiliile art. 10 dinprezentul regulament, synt organizate alegeri parliale de completare in conaifiite-tegiiprivind alegerea autorittlilor administragiei public-e locale pentru locurile consilierilor
locali declarate vacante potrivit art. g atin. (f O) .

(2)Alegerile prev5zute la alin. (1) se organizeazE in termen de 90 de zile de la emitereaordinului prefectului prev5zut la art. 1b alin. (4), in condiliile legii privind alegereaautorit5tilor administraliei publice locale. Stabiliiei datei p"nip organizarea alegerilor
se face de c5tre Quvgrn, la propunerea autoritSlilor cu atri'bulii in organizarea alelerilor
locale pe baza solicitErii prefectului.

Art'13. (1) Parti.dele politice sau organizaliile cetSlenilor aparlin6nd minorit5lilornationale confirmS, sub semn5tura pLrsoanelor din cadrul conducerilor acest6ra,calitatea de membru a consilierilor declarali alegi gi a supleanlilor, in urmEtoaiete
conditii:
a) in termen de 3 zile de la incheierea, de c5tre biroul electoral de circumscriplie, inconditiile legii privind alegerea autoritSlilor administra!iei publice locale, a proceluiui-
verbal privind constatarea rezultatului alegerilor gi atribuirea mandatelor;
b) in termen de 3 zile de la comunicarea iicheierii prev5zute ta art. o alin. (5);
c) in termen de 1 =il" de la primirea ordinului prefectului prev6zut la art. 10 alin.(5);d) in termen de 3 zile de la solicitarea secretarului general al oragului Sinaia, in situafiavacantei mandatelor de consilieri al_egi pe liste de tandidagi coniiit.U prin'noUrare' uconsiliului local sau prin ordin al prefectului.
(2) confirm5rile !e- la alin' (1) sunt transmise, in termenele prev5zute, secretaruluigeneral al oragului Sinaia.
(3) Secretarul general al UAT Sinaia transmite de indatS confirmSrile primitejudec5toriei Sinaia in vederea valid5rii mandatelor consilierilor locali declarali a'leji, inconditiile art. 6 sau a valid5rii mandatelorsupleangilor, in.onJ6iit"-urt. r1 sau art. 14.

Art'-14' (1)tn caz de vacan!5 a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatuluiconsiliului local, mandatele supleanlilor sunt validate in termen 'de 10 zile de la dataincetSrii mandatului consilierului locil,..in condiliile art. 204 din codul administrativ, dec5tre judec5toria sinaia in procedur5 necontlncioasS, prin inineiere pronunlat5 in



camera de consiliu, fErE a fi aplicabil6 procedura de regularizare a cererii. Validarea
mandatelor supleanlilor se realizeazi cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) gi art,
13 alin. (1) lit. d), alin. (2) Si (3). Supleantii au obligatia transmiterii c6tre secretarul
general al oragului Sinaia a documentelor doveditoare prev5zute la art. 6 alin. (2) lit.
a)-d) cu cel putin 5 zile inainte de implinirea termenului de 10 zile. Dispoziliile art. 6
alin. ( )-(7) din regulament, se aplic5 in mod corespunz5tor.
(2)Consilierul local al cErui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local
depune jur5m6ntul in fata consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care
secretarul general al oragului Sinaia l-a informat cu privire la validarea mandatului sEu.
(3)Consilierul local declarat ales al cErui mandat a fost invalidat de judec5toria
competentS, in primE instan!8, dar care a fost validat prin hot516rea tribunalului
depune jur5mdntul in fata consiliului local, in termen de 15 zile de la data la care i-a
fost comunicat6 hot5rArea tribunalului.
(4)Consiliul local se convoacE in condiliile art. L34 alin. (1) pentru respectarea
termenului prev5zut la alin. (2) sau (3) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2OLg privind
Codul administrativ, dupE caz.
(S)Consilierul local al c5rui mandat a fost validat in condiliile alin. (2) sau (3) care nu
depune jur5m6ntul in termenul de 15 zile ori care refuzd sE depun5 jurEmintul este
considerat demisionat de drept, cu exceplia cazului in care se afl5 in una dintre
situatiile prev5zute la art.8 alin, (8).
(6)tn cazul in care consilierul local al cErui mandat a fost validat in condiliile alin. (2)
sau (3) se afl5, pe perioada celor 15 zile prev5zute de aceste alineate, infr-una dintre
situaliile prev5zute la art. B alin. (8), termenul pentru depunerea jurHm6ntului se
prelungegte p6n5 la incetarea acestei situalii.

cAPrroLUL rrr : oRGANTZAREA coNsrLruLur LocAL srNArA
Secliunea 1 - Pregedintele de gedinfd

Art.15.(1)DupE declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sEi, in
termenul stabilit prin regulamentul de organizare 9i funclionaie a consiliului local, un
pregedinte de gedintS, pe g perioad5 de cel mult 3 luni, care conduce gedinlele
consiliului gi semneazE hot5r6rile adoptate de acesta. Pregedintele de gedin!5 ie atlge
prin vot deschis cu majoritate simplS.
(2)Consilierul local ales in condiliile alin. (1) poate fi schimbat din funcfie, la iniliativa a
cel putin unei treimi din numErul consilierilor locali in funclie, prin troUi-aie adofitat5 cu
majoritate absolutS.
(3)tn cazul in care pregedintele de gedin!5 lipsegte, la propunerea consilierilor locali, din
r6ndul acestora este ales un alt pregedinte de ged'ing5, prin hotErAre aaoptit* cu
majoritate simplS, care conduce gedinla respectivS. Acesta exercit5 pentru aceast5
gedintd atributiile prev5zute de prezentul regulament pentru pregedintele de gedin!8,
(4)Pregedintele de gedin!5 exercitd urmitoarete atribulii principate:
a)conduce gedintele consiliului local;
b)supune votului consilierilor locali proiectele de hot5r6ri 9i anun!5 rezultatul vot5rii, cu
precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriv5 9i a ablinerilor numErate 9i evidenliate
de secretarul general al oragului sinaia in procesul-verbil al gedinlei;
c)semneaz5 procesul-verbal al gedinlei;
d)asigur5 mentinerea ordinii, in condiliile regulamentului de organizare gi funclionare a
consiliului local;
e)supune votului consilierilor locali orice problemE care intr5 in competenla de
solutionare a consiliului local;



f)aplic5, dac5 este cazul, sancliunile prev5zute la art. 65 din prezentul regulament sau
propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni, dup5 caz;
g)suspend5 gedinla pdn5 la restaurarea climatului de ordine 9i disciplinE in gedin!5
h)indeplinegte alte atribulii prev5zute de lege, de regulamentul de organizare gi
functionare a consiliului local sau alte ins6rcinSri date de c5tre consiliul local.

Secliunea a II-a - Alegerea viceprimarului
Art.16. (1)Viceprimarul este subordonat primarului gi, in situaliile prevtzute de lege,
inlocuitorul de drept al acestuia, situalie in care exercitS, in numele primaruiui,
atributiile ce ii revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribuliile sale
viceprimarului.
(2)Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolutS, din rdndul membrilor
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.
(3)Exercitarea votului se face pe bazE de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se
realizeaz5 prin hot516re a consiliului local.
(4)Eliberarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hot516re
adoptatS, prin vot secret, cu majoritatea a dou5 treimi din num5rul consilierilor in
functie, la propunerea temeinic motivat5 a primarului sau a unei treimi din num5rul
consilierilor locali in functie. Eliberarea din funclie a viceprimarului nu se poate face in
ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.
(5)La deliberarea gi adoptarea hot516rilor care privesc alegerea sau eliberarea din
functie a viceprimarului participE gi voteaz5 consilierul local Care candideaz5 la funclia
de viceprimar, respectiv viceprimarul in funclie a cErui schimbare se propune.
(6)Pe durata exercit5rii mandatului, viceprimarul igi pEstreaz5 statutul de consilier
local, fErE a beneficia de indemnizalia aferent5 acestui statut, fiindu-i aplicabile
incompatibilit5tile specifice funcliei de viceprimar prevEzute de cartea I titlui IV din
Legea nr. L6t/2003, cu modificErile gi complet5rile ulterioare.
(7)Durata mandatului viceprimarului este egal5 cu durata mandatului consiliului local.
In cazul in care mandatul consiliului local inleteaz6 sau inceteazE calitatea de consilier
local, inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaz} de drept gi mandatul
viceprimarului, fErE vreo alt5 formalitate.
(8) Viceprimarul poate infiin[a in limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul
viceprimarului in conditiile prevazute de partea a VI-a, titlui III, capitolul II din OUG.
s7/2019 .

Art.17. (1)in caz de vacan!5 a funcliei de primar, in caz de suspendare din funclie a
acestuia, precum gi in situatiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribrgiit"
ce ii sunt conferite prin Codul administrativ, sunt exercitate de drept de viceprimarj cu
respectarea drepturilor gi obligaliilor corespunz5toare funcliei. Pe perioada'exerciiSrii
de drept a atribuliilor de primar, viceprimarul igi p5streazi dreptul de vot in cadrul
consiliului local gi primegte o indemnizalie lunar5 unic! egalS cu cea a funcliei de
primar.
(2)Consiliul local poate hot5ri inlocuirea viceprimarului care exercita calitatea de
inlocuitor de drept al primarului
(l)in situalia prev5zut6 la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hot5rdre, din
rdndul membrilor sEi, un consilier local care indeplinegte- temporar atribuliile
viceprimarului, cu respectarea drepturilor gi obligaliilor corespunzEtoare funcliei. pe
perioada exercit5rii functiei de viceprimar, consilierul local beneficiazE de ; unicE
indemnizatie lunarE egalS cu cea a funcliei de viceprimar.



(4)Consiliul local poate hot6ri retragerea deleg5rii consilierului local care indeplinegte
temporar atribuliile viceprimarului desemnat in conditiile alin. (3), inainte de incetarea
situatiilor prev5zute la alin. (1).
(5)tn situalia in care sunt suspendali din funcfie, in acelagi timp, at6t primarul, c6t 9i
viceprimarul, precum 9i in situatiile de imposibilitate de exercitare de cStre acegtia a
mandatului, consiliul local deleag6 un consilier local care indeplinegte at6t atributiile
primarului, c6t gi pe cele ale viceprimarului, p6n5 la incetarea situatiei respective, cu
respectarea drepturilor gi obligatiilor corespunz5toare functiei de primar. Pe perioada
exercitErii atributiilor de primar, precum gi de viceprimar, consilierul local beneficiaz5
de o unicE indemnizatie lunarE egalS cu cea a functiei de primar.
(6)DacE devin vacante, in acelagi timp, at6t functia de primar, c6t gi cea de viceprimar,
consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin, (1) Si (3) aplic6ndu-se pdnE la
alegerea unui nou primar.

Secliunea a III-a Comisiile de specialitate

Art, 18, (1)DupE constituire, consiliul local igi organizeazi comisii de specialitate, pe
principalele domenii de activitate in gedinla de constituire sau, cel mai t6rziu, in prima
gedinlE dupE constituire.
(2)Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.
(3)Operatiunile desfSgurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de
specialitate, domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate,
num5rul gi denumirea acestora, num6rul membrilor fiectrei comisii 9i modul de stabilire
a locurilor ce revin fiec5rui grup de consilieri sau consilieri independenli, precum 9i
componenta nominalS a acestora se stabilesc prin hot516re a consiliului local, cu
respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale. NumErul membrilor unei
comisii este intotdeauna impar.
(4)Num5rul locurilor ce revine fiec5rui grup de consilieri sau consilierilor independenli in
fiecare comisie de specialitate se stabilegte de cEtre consiliul local, cu respectarea
configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.
(5)Nominalizarea membrilor fiec5rei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a
consilierilor independenli de c5tre consiliul local, av6ndu-se in vedere, de regulS,
optiunea acestora, pregEtirea lor profesionalS gi domeniul in care iSi desfSgoarE
activitatea. In functie de numErul membrilor consiliului, un consilier poate face parte
din cel putin o comisie gi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de baz6.
Art. 19. (1)Comisiile de specialitate au urm5toarele atributii principale:
a)analizeaz5 proiectele de hot5r6ri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;
b)intocmesc avize scrise asupra proiectelor de hot616ri gi asupra problemelor
analizate, care pot fi : favorabile, favorabile cu obiectiuni si nefavorabile, acestea din
urma fiind motivate, pe care le prezint5 consiliului local;

c)indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare 9i funclionare
a consiliului local sau ins5rcinEri date prin hot516ri ale consiliului local, dacE acestea au
leg5turE cu activitatea lor.
(2)Comisiile de specialitate adoptE avize cu majoritate simplS.

Art.2O,(1)Comisiile de specialitate igi aleg, prin votul deschis al majorit5tii absolute a
consilierilor locali ce o compun, c6te un pregedinte 9i c6te un secretar.
(2)Pregedintele comisiei de specialitate are urmitoarele atributii principale:



a)asigurE reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de
specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale gi cu
celelalte comisii;
b)convoacE gedintele comisiei conform procedurii prevEzute in regulamentul de
organizare gi functionare a consiliului local gi informeaz5 secretarul general al oragului
Sinaia cu privire la data gi locul gedintei;
c)conduce gedintele comisiei;
d)sustine in gedintele consiliului local avizele formulate de comisie;
e)anunt5 rezultatul vot5rii, pe baza datelor comunicate de secretar;
f)indeplinegte orice alte atribulii referitoare la activitatea comisiei, prev5zute de lege,
de regulamentul de organizare 9i funclionare a consiliului sau stabilite de consiliul local;
g)comunic5 secretarului general al oragului Sinaia in termen rezonabil, pSnE la finalul
fiec5rei luni calendaristice, prezenla gi procesele-verbale ale fiec5rei gedinle ale
comisiei de specialitate.
(3) Pregedintele comisiei de specialitate, rapoftat la data pentru care a fost convocata
sedinta consiliului local, stabileste data sedintei comisiei de specialitate si convoaca
membrii telefonic, prin SMS sau pe e-mail.
(4)Pregedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucr5rile comisiei sE
participe 9i alte persoane din afara acesteia, dac5 apreciazd cE este necesar 9i poate
participa la lucr6rile celorlalte comisii care examineazH probleme ce prezint5 imfortanlE
pentru comisia pe care o conduce.
(5)Secreta ru I com isiei indepl inegte urmdtoarele atri bugi i pri ncipa le:
a)efectueaz5 apelul nominal gi line evidenla particip5rii la gedinle a membrilor comisiei;
b)num5r5 voturile 9i il informeaz5 pe pregedinte asupra cvoiumului necesar pentru
emiterea fiecErui aviz 9i asupra rezultatului votErii;
c)asigur5 redactarea avizelor, a proceselor-verbale gi a altor documente prev5zute de
lege;

d)indeplinegte orice alte sarcini prev5zute de regulamentul de organizare gi
functionare a consiliului local sau insErcinEri stabilite de comisie sau de c5tre
pregedintele acesteia.

Art.21. (1)Comisiile de specialitate lucreaza in plen si delibereaza cu votul majoritSlii
simple a membrilor lor;
(2) Participarea membrilor comisiei la gedinlele acesteia este obligatorie. Consilierii
care nu pot pafticipa la sedin[ele comisiei anunfE pregedintele comisiei si motivul
absenfei, aspecte care se vor consemna in procesul verbal al gedinlei. Daca absenlele
continuS, fErE a fi motivate, pregedintele comisiei poate propune consiliului local
aplicarea sanctiunilor prevSzute la art. 65 din prezentul regulament.
(3) Comisia poate invita sE participe la gedinlele sale specialigti din cadrul aparatului
de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sa participe la gedinlele
comisiei 9i iniliatorii proiectelor ce stau la baza lucr5rilor comisiei. Comisia poate
invita gi alte persoane care sE participe la dezbateri.
(4) Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice.
(5) Comisia poate hot5ri ca unele gedinfe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea
de zi sa se desfSgoare cu ugile inchise.



(6) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre pregedintele acesteia cu cel pulin 3
zile inainte sau de indatS, in situalia gedinlelor convocate in condiliile art. 25 alin.(4)
din regulament.

(7) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea pregedintelui. Oricare dintre
membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(B) Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara inaintea sedintelor consiliului
local, atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de
hotarari asupra carora i se solicita avizul.

(9) Pentru dezbaterea proiectelor de hot5rSri sau a celorlalte probleme repartizate
comisiei de cEtre secretarul general al oragului Sinaia, pregedintele acesteia
desemneaz5 un consilier local care prezint5 in cadrul sedin[ei proiectele, si, dup5 caz,
celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de initiator.
(10) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul desemnat de pregedinte,
intocmegte avizul cu caracter consultativ al comisiei, pe baza amendamentelor si a
propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea
voturilor consilierilor locali prezenti.

(11) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesara atat
amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse.
(L2) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general al oragului Sinaia care
asigura transmiterea acestora catre consilierii locali, cel mai tarziu inainte de
aprobarea ordinii de zi.
(13) votul in comisii, este de regula, deschis. In anumite situatii, comisia poate hotEri
ca votul sa fie secret, stabilind, de la caz la caz, si modalitatea de exprimare a
acestuia.

ltql Lucrarile gedintelor comisiei se consemneaz5, prin grija secretarului acesteia,
intr-un proces verbal. DupE incheierea gedintei, procesul vErbal este semnat de c5tre
presedintele comisiei si secretarul comisiei.
(15) Presedintele poate incuviinta ca procesele verbale ale sedintelor sa fie consultate
de alte persoane interesate care nu au participat la gedinta, cu exceptia proceselor
verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.
(16) In situa[ii exceptionale, constatate de catre autoritatile abilitate, precum epidemii,
pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism 9i alte situatii
similare, sedintele comisiilor de specialitate ale consiliului local se pot desfasura prin
mijloace electronice, printr-o platforma on-line de videoconferinta. Rezultatul
votului/avizului va fi transmis anterior desfasurarii sedintei consiliului local, prin
mijloace electronice, secretarului general al oragului Sinaia, care asigura transmiterea
acestora catre consilierii locali si initiatori, cel mai tarziu in ziua sedintei. Avizul va fi
sustinut de catre presedintele comisiei de specialitate, in cadrul sedintei de consiliu,
desfasurate on-line.

Art.22. (1)Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiz5 gi verificare
formate din consilieri locali, pe perioad5 determinatS, la propunerea unei treimi din
numErul consilierilor locali in funclie sau a primaruiui. Componenla, obiectivele 9iperioada de desfSgurare a activitSlilor acestora se stabilesc prin hot5r6re a consiliului
local. Membrii comisiei aclioneaz5 in limitele stabilite prin hot516re.
(2)Comisia de analiz5 9i verificare prezint5 consiliului local ori primarului, dupE caz, la
termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor gi verificlrilor efectuate.
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Raportul cuprinde, dac5 este cazul, propuneri concrete de imbun6t5gire a activit5tii in
domeniul supus analizei sau verific5rii.
(3)Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativE sau din initiativa primarului, dup5
caz, comisii mixte formate din consilieri locali, functionari publici gi alti specialigti, pe
perioadE determinatS. Componenta comisiilor mixte, obiectivele 9i perioada de
desftgurare a activit5tii acestora se stabilesc prin hotE16ri ale Consiliului local Sinaia,
$edintele comisiilor mixte sunt publice.

CAPITOLUL IV: FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL
Sectiunea I. Rolul si atribufiile consiliului local

Art.23
Atribuliile consiliului local
(1)Consiliul local are initiativ5 gi hotErHgte, in conditiile legii, in toate problemele de
interes local, cu exceplia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorit6ti
ale administratiei publice locale sau centrale.
(2)Consiliul local exercit5 urmHtoarele categorii de atributii:
a)atributii privind unitatea administrativ-teritorialt, organizarea proprie, precum 9i
organizarea gi functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor
publice de interes local gi ale societSSilor 9i regiilor autonome de interes local;
b)atributii privind dezvoltarea economico-socialS 9i de mediu a comunei, oragului sau
municipiului;
c)atributii privind administrarea domeniului public Ai privat al comunei, oragului sau
municipiului;
d)atributii privind gestionarea serviciilor de interes local;
e)atributii privind cooperarea interinstitutionalS pe plan intern gi extern.
(3)tn exercitarea atribuliilor prev5zute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
a)aprob6 statutul oragului, precum 9i regulamentul de organizare gi functionare a
consiliului local;
b)alege viceprimarul orasului din rSndul consilierilor locali, la propunerea primarului sau
a consilierilor locali, in conditiile art. 16 alin. (2) din regulament;
c)aprob5, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea , organizarea gi statul
de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes
local, reorganizarea 9i statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precum gi
infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea de societ5ti de interes local gi statul de
functii al acestora;
d)exercitE, in numele unitEtii administrativ-teritoriale, toate drepturile gi obligaliile
corespunzttoare participatiilor detinute la societ5ti sau regii autonome, in condiliile
legii;
e)hot5rSgte infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice, societSli 9i regii
autonome, in conditiile legii.
(a)tn exercitarea atribuliilor prevEzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a)aprobt, la propunerea primarului, bugetul unit5tii administrativ-teritoriale, vir5rile de
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare gi contul de incheiere a exercitiului
bugetar;
b)aprob5, la propunerea primarului, contractarea gi/sau garantarea imprumuturilor,
precum gi contractarea de datorie publict localS prin emisiuni de titluri de valoare, in
numele unit5tii administrativ-teritoriale, in conditiile legii;
c)stabilegte gi aprobE impozitele gi taxele locale, in conditiile legii;
d)aprobE, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucr5rile
de investitii de interes local, in conditiile legii;
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e)aprobE strategiile privind dezvoltarea economicS, socialS gi de mediu a unit6tii
ad m i n istrativ-teritoria le ;
f)asigurE un mediu favorabil infiint5rii gi/sau dezvolt6rii afacerilor, inclusiv prin
valorificarea patrimoniului existent, precum gi prin realizarea de noi investitii care sE

contribuie la indeplinirea programelor de dezvoltare economic5 regionalS gi localS;
g)asigurE realizarea lucr6rilor 9i ia m5surile necesare implementErii 9i conform5rii cu
prevederile angajamentelor asumate de Romdnia in calitate de stat membru al Uniunii
Europene in domeniul protectiei mediului gi gospodHririi apelor pentru serviciile
fu rn izate cet5ten i lor.
(5)DacE bugetul unit5tii administrativ-teritoriale, prevHzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi
adoptat dup5 dou5 gedinte consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile,
activitatea se desfSgoarE pe baza bugetului anului precedent p6nE la adoptarea noului
buget, dar nu mai t6rziu de 45 de zile de la data public6rii legii bugetului de stat in
Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I.
(6)in exercitarea atribuliilor prevEzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
a)hot5rSgte darea in administrare, concesionarea, Tnchirierea sau darea in folosint5
gratuit5 a bunurilor proprietate public5 a comunei, oragului sau municipiului, dup5 caz,
precum gi a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
b)hot5rSgte vdnzarea, darea in administrare, concesionarea, darea in folosint5 gratuit5
sau inchirierea bunurilor proprietate privatH a comunei, oragului sau municipiului, dupE
caz, in condigiile legii;
c)avizeazd sau aprobE, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului gi

urbanism ale localitEtilor;
d)atribuie sau schimbS, in conditiile legii, denumiri de str5zi, de piete gi de orice alte
obiective de interes public local.
(7)in exercitarea atribuliilor prev5zute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigurS, potrivit
competentei sale 9i in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice
de interes local privind:
a)educatia;
b)serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
v6rstnice, a familiei 9i a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie socialS;
c)sEnEtatea;
d)cultura;
e)tineretul;
f)sportul;
g)ordinea publicE;
h)situatiile de urgent6;
i)protectia gi refacerea mediului;
j)conservarea, restaurarea gi punerea in valoare a monumentelor istorice 9i de
arhitecturE, a parcurilor, gr5dinilor publice gi rezervatiilor naturale;
k)dezvoltarea urbanS;
l)evidenta persoa nelor;
m)podurile gi drumurile publice;
n)serviciile comunitare de utilit5ti publice de interes local;
o)serviciile de urgentE de tip salvamont, salvamar gi de prim ajutor;
p)activit5tile de administratie social-comunitarS;
q)Jocuintele sociale gi celelalte unittgi locative aflate in proprietatea unit5tii
administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
r)punerea in valoare, in interesul colectivit5tii locale, a resurselor naturale de pe raza
unit6tii ad m inistrativ-teritoria le;
s)alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.
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(B)tn exercitarea atribuliilor prev5zute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
a)sprijinS, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
b)aprob5 construirea locuinlelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinlelor sociale
gi a utilit5tilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa.
(9)tn exercitarea atribuliilor prev5zute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
a)hot5rEgte, ?n conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice rom6ne
sau str5ine, in vederea finan!5rii 9i realizErii in comun a unor acliuni, lucr5ri, servicii
sau proiecte de interes public local;
b)hot5rEgte, Tn conditiile legii, infr5lirea oragului cu unitSgi administrativ-teritoriale din
alte t5ri;
c)hot5r6gte, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitSli administrativ-
teritoriale din tar5 sau din strEin5tate, precum gi aderarea la asocialii nalionale gi
internationale ale autorit5tilor administratiei publice locale, in vederea promov5rii unor
interese comune.
(10)tn exercitarea atribuliilor prev5zute la alin. (2) lit. a), b) gi d), consiliul local:
a)poate asigura, in tot sau in parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al
celui de administrare, lucr5rile 9i fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea gi
functionarea clSdirilor in care igi desfSgoar6 activitatea autoritSli sau institulii publice a
cEror activitate prezint5 un interes local. Bunurile achizilionate pentru dot5ii rEm6n ?n
proprietatea unit5tii administrativ-teritoriale;
b)poate asigura, in tot sau ?n parte, cu acordul institu[iei sau autoritSlii publice titulare
a dreptului de proprietate sau de administrare, lucr6ri de amenajare, dotare gi
intrelinere a clSdirilor sau terenurilor aflate in proprietatea public5 sau privat5 a
statului, in scopul cregterii nivelului de atractivitate turistic5 a unit5lii administrativ-
teritoriale, cu condilia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului sE permit6 accesul
publicului in spatiile astfel imbun5tSlite pe o perioad5 de minimum 5 ani. Bunurile
achizilionate pentru dot5ri rtm6n in proprietatea unitSlii administrativ-teritoriale.
(11)Pentru realizarea atributiilor prevEzute la alin. (2) consiliul local poate solicita
inform5ri gi rapoarte de la primar, viceprimar gi de la conduc5torii organismelor
prestatoare de servicii publice gi de utilitate public5 de interes local.
(12)Consiliul local hotEr5gte acordarea unor sporuri gi a altor facilit6li, potrivit legii,
personalului angajat in cadrul aparatului de specialitate al primarului gi serviciilor
publice de interes local.
(13)Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romdne sau str5ine cu merite
deosebite titlul de cet5tean de onoare al oragului, in baza unui regulament propriu. prin
acest regulament se stabilesc Ai conditiile retragerii titlului conferit. Acest regulament
poate fi parte integrant5 a statutului unit6lii administrativ-teritoriale.
(14)Consiliul local indeplinegte orice alte atribulii, in toate domeniile de interes local, cu
exceptia celor date in mod expres in competenla altor autoritSli publice, precum gi
orice alte atributii stabilite prin lege.

Sectiunea a II-a, Functionarea Consiliului local al oragului Sinaia
Art.24. (1)Consiliul local se intrunegte in gedinle ordinare, cel pulin o dat5 pe lun5, la
convocarea primarului.
(2)Consiliul local se poate intruni gi in gedinle extraordinare la convocarea:
a)primarului;
b)a cel putin unei treimi din numErul consilierilor locali in funclie;
c)primarului, ca urmare a solicit5rii prefectului, in cazuri care necesita adoptarea de
masuri imediate pentru gestionarea situatiilor de criz6.
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Art.25. (l)Consiliul local se convoacE dup5 cum urmeazS:
a)prin dispozitie a primarului, in cazurile prevHzute la art. 24 alin. (1), alin,(2) lit. a) 9i
c) din prezentul regulament;
b)prin convocare semnat5 de cEtre consilierii locali care au aceast5 iniliativ5, in cazul
prev5zut la art. 24 alin. (2) lit. b) din prezentul regulament
(2)Consilierii locali sunt convocati prin grija secretarului general al oragului Sinaia, cel
tarziu in ziua ulterioara primirii de catre acesta a dispozitiei primaruluiu sau
documentului de convocare initiat de cel putin o treime din numarul consilierilor locali in
functie prin e-mail 9i alte mijloace electronice.
(3)Data gedintei consiliului local precizat5 cu ocazia convoc5rii este stabilitS, cu
respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prev5zut de art. 181 din
Legea nr. 134/20L0 privind Codul de procedurE civilS, republicat5, cu modific5rile
ulterioare, astfel:
a)in termen de 5 zile de la data comunicErii dispoziliei de convocare pentru gedinlele
ordinare;
b)in termen de 3 zile de la data comunicHrii dispoziliei sau documentului de convocare
pentru gedingele extraordina re.
(4)In caz de fort5 major5 gi/sau de maxim5 urgen!5 pentru rezolvarea intereselor
locuitorilor oragului ori in alte situatii precum necesitatea adoptarii in regim de urgenta
a unor hot516ri de care depind activitati in derulare a autoritatii publice locale,
convocarea acestuia pentru gedinta extraordinarS, prin exceplie de la prevederile alin.
(3) lit. b), se face de indatS.
(S)Dispozifia si Documentul de convocare cuprind obligatoriu urmEtoarele informa[ii
despre gedintS:
a)data, ora gi locul desfSgur6rii;
b)proiectul ordinii de zi;
c)materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;
d)modalitatea prin care sunt puse la dispozilia consilierilor locali,
acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;

potrivit opliunilor

e)indicarea comisiilor de specialitate c5rora le-au fost trimise spre avizare proiectele de
hot516ri;
f)invitatia de a formula gi depune amendamente asupra proiectelor de hot5r6ri,
(6)Secretarul general al orasului Sinaia, transmite prefectului, sub semnEtura sd,
evidenta prezentei consilierilor locali la convocErile pentru gedinlele care nu s-au putut
desfSgura din lipsa cvorumului, in termen de s zite de lL dafa convoc5rii. Evidenla
transmisd prefectului precizeaz5 gi situaliile in care, urmare a ultimei absen!e, a
intervenit cazul de incetare de drept a mandatului prev5zut la art. 204 alin. (2) tit. e1
din OUG. nr.57/2079.
(7)In toate cazurile, convocarea se consemneaz5 in procesul-verbal al gedinlei.

Art.25, (1)Proiectul ordinii de zi se redacteaz5 de c5tre secretarul general al oragului
Sinaia gi..compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
ca anex5 la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor
locali, dupE caz, in condiliile legii.
(2)Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hot5r6ri care
indeplinesc condiliile prev5zute la art. 27 alin. (9) din prezentul regulament.
(3)Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotErdri,
cu mentionarea titlului gi a initiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale
consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte
rapoarte sau inform5ri ale conduc5torilor organismelor prestatoare de servicii publice
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gi de utilitate public5 din oragul Sinaia, dupt caz, precum gi orice alte probleme de
interes local.
(4)Proiectul ordinii de zi a gedinlei consiliului local se aduce la cunogtin!5 locuitorilor
oragului, prin afigarea pe pagina de internet a unit6lii administrativ-teritorible.
(S)Scoaterea unui proiect de hotHr6re de pe proiectul ordinii de zi se face in situalia in
care acesta nu indeplinegte condiliile prev5zute la art. 27 alin. (9) sau numai cu acordul
initiatorului, dacE acesta indeplinegte condiliile prevtzute la art. 27 alin. (9).
(6)Ordinea de zi a gedinlei se aprob5 cu majoritate simplE, la propunerea celui/celor
care a/au cerut convocarea consiliului local.
(7)Suplimentarea ordinii de zi se aprob5 numai pentru probleme urgente cu majoritate
simplS.
(8)tn.cazul neaprob5rii proiectului ordinii dezi, in condiliile prev5zute la alin. (6), nu se
acordH indemnizalia cuvenit5 consilierilor locali pentru SLainia respectiv5

Art.27. (1)Proiectele de hot5r6ri pot fi iniliate de primar, de consilierii locali sau de
cet5teni. Elaborarea proiectelor se face de iei care ie propun, cu sprijinul secretarului
general al oragului Sinaia gi al compartimentelor de resort Oin ciOiul aparatului de
specialitate al primarului.
(2)Proiectele de hotE16ri gi referatele de aprobare ale acestora se redacteaz5 in
conformitate cu normele de tehnic5 legislativ5.
(3)Proiectele de hot516ri ale consiliului local insolite de referatele de aprobare ale
acestora gi de alte documente de prezentare gi de motivare se inregistreaz5 gi se
transmit de secretarul general al orasului Sinaia:
a)compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in
vederea analiz5rii gi intocmirii rapoartelor de specialitate;
b)comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii gi intocmirii
avizelor.
(4)Nominalizarea compartimentelor de resort gi a comisiilor de specialitate cErora li se
transmit proiectele de hot516ri ale consiliului local, precum 9i celelalte documente,
potrivit prevederilor alin. (3), se face de c5tre primar impreunE tu secretarul general al
orasului.
(s)OdatE cu transmiterea proiectelor de hotErdri se comunic6 gi data de depunere a
rapoaftelor gi a avizelor, avdndu-se grij5 ca rapoartele compartimentelor de resort sE
poat5 fi transmise gi comisiilor Oe spelialitate inainte de pronunlarea acestora.
(6)DupE examinarea proiectului de hot5r6re, comisia de speciilitate a consiliului local
emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dup5 caz, respingerea proiectului.
(7)Avizul comisiei se transmite secretarului general al orasului Sinaia, care dispune
m5surile -corespunz5toare inaint5rii lui c5tre colnsitlerii locali gi cHtre iniliatori, dupE caz,
cel mai tdrziu in ziua gedingei.
(8) In situalii exceptionale in care sedintele consiliului local si ale comisiilor de
specialitate se desfasoara prin mijloace electronice, pe o platform on-line de
videoconferinf5, avizul comisiei de specialitate se trasmite secretarului general al UAT
Sinaia, prin mijloace electronice. In acelasi mod se inainteaza avizul iatre consilierii
locali si initiatori, dupE caz, cel mai tarziu in ziua gedinlei, anterior aprobarii ordinii de
zi.
(9)Fiecare proiect de hot5r6re inscris pe ordinea de zi a gedinlei consiliului local este
supus dezbaterii numai dac5 este insolit de:
a)referatul de aprobare, ca instrument de prezentare gi motivare, semnat de iniliator;
b)rapoartele compartimentelor de resoft din cadrul aparatului de specialitate'al
primarului;
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c)avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
d)alte documente prev5zute de legislalia specialH.
(10)Secretarul general al orasului Sinaia asigurE indeplinirea condiliilor de la alin. (9) Siaduce la cunogtinta consiliului local cazul neindeplinirii acestora fnainte de adopiarea
ordinii de zi.
(11)Rapoartele gi avizele prevSzute la alin. (9) trebuie intocmite in termenul prev5zut
la alin. (5), dar nu mai t6rziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hot5r6re
propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a gedinlelor ordinare ale consiliului
local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hot6r6re
propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a gedingelor extraordinare. In situalia
gedintelor extraordinare convocate de indatE, rapoartele compartimentelor de
specialitate se ?ntocmesc in procedur5 de urgenft, cel tdrziu odat5 cu proiectul
hotErdrii.
(l2)Initiatorul proiectului il poate retrage sau poate renunfa, in orice moment, la
sustinerea acestuia.

Art. 28. (1)$edintele consiliului local se desfEgoarE legal in prezenla majoritfilii
consilierilor locali in functie.
(2)Prezenta consilierilor locali la gedin!5 este obligatorie, cu exceplia cazului in care
acegtia absenteaz5 motivat. Absenla este considerat5 motivat5 dac5 ie face dovada cE
aceasta a intervenit din cauza:
a)unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei st|ri de s5n5tate pentru care s-a
eliberat certificat de concediu medical;
b)unei deplas5ri in str5in5tate;
c)unor evenimente de fo(5 majort;
d)in cazul decesului solieilsolului consilierului local sau al unei rude de p6nE la gradul al
Il-lea a consilierului local ales ori al soliei/solului acestuia, inclusiv;
e) situatii neprevazute care impiedica prezenta consilierului la sedinta.
(3)Consilierul local care absenteaz5 nemotivat de dout ori consecutiv la gedinlele
consiliului local este sanclionat, in condiliile art. 65 din regulament.
(4)Consilierii locali .sunt obligali sE igi inregistreze prezenla in evidenla !inutE de
secretarul general al orasului Sinaia.
(S)Consilierul local care nu poate lua parte la gedinlH este obligat sE anunte secretarulgeneral al orasului Sinaia, prin Compartimentul juridic, conlencios administrativ si
administratie locala, cu privire la aceasta situatie, in scris sau prin mijloace electronice,
sa precizeze motivul absentei si sa depuna documentele doveditoare in acest sens.

Art. 29. (1)gedintele consiliului local sunt publice.
(2)caracterul public al gedinlelor consiliului local este dat de:
a)accesul celor interesa!i, in condiliile legii, la procesele - verbale ale gedinlelor
consiliului local;
b)accesul celor interesali, in condi$iile legii, la proiectele de hot5rdri, la hot516rile
consiliului local, precum gi la instrumentete de prezentare 9i de motivare a acestora;
c)posibilitatea cetHlenilor cu domiciliul sau regedinga in UAf Sinaia de a asista Ia
gedintele consiliului local gi/sau de a le urmtri pe internet.
(3)Lucrtrile gedinlelor se desfSgoart in limba rom6nE.
(4)La lucr5rile con.siliului local pot asista gi lua cuv6ntul, fErE drept de vot, prefectul,
pregedintele consiliului judelean sau reprezentanlii acestora, deputalii gi senatorii,
minigtrii gi ceilalti membri ai Guvernului, secretarii ji subsecretarii de stit, LonducEtorii
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor gi ale celorlalte organe centrale,
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conduc6torii compartimentelor de resort gi conduc5torii organismelor prestatoare de
servicii publice sau de utilitate publicE din orasul Sinaia, in problemele ce privesc
domeniile lor de responsabilitate, precum gi alte persoane interesate, in conditiile
prev5zute in prezentul regulament,
(S)Dezbaterea proiectului de hotEr6re se face, de regulS, in ordinea in care acestea
sunt inscrise pe ordinea de zi aprobat5 in conformitate cu prevederile codului
administrativ si regulamentului de organizare si functionare.
(6)Pregedintele de gedin!5 este obligat sE asigure luarea cuv6ntului de c5tre iniliator
pentru suslinerea proiectului de hot5r6re ori de c6te ori acesta o solicitE.
(7)Consilierii locali participE la dezbateri in ordinea inscrierii la cuv6nt. Consilierii locali
sunt obligali ca ?n cuv6ntul lor sE se refere exclusiv la problema care formeaz5 obiectul
dezbaterii.
(8)Pregedintele de gedin!5 are dreptul sH limiteze durata luErilor de cuv6nt, in functie
de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare
timpul alocat fiec5rui vorbitor, precum 9i timpul total de dezbatere a proiectului.
(9)Pregedintele de gedint5 permite oric6nd unui consilier local sE rEspundE intr-o
problem5 de ordin personal, in probleme prev5zute de prezentul regulament sau atunci
c6nd a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(10)Pregedintele de gedint5 sau reprezentantul oric5rui grup de consilieri locali poate
propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului local.
Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului, iar discutiile se sisteaz5 dacE
propunerea este adoptat5 cu majoritate simplS.
(11)Este interzisE adresarea de insulte sau calomnii de c5tre consilierii locali prezenti la
gedint5, precum gi dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sal5.
(12)Asupra proiectelor de hot5r6ri au loc dezbateri generale gi pe articole, consilierii
locali, precum gi ceilalti initiatori prezenti la gedint5 putdnd formula amendamente de
fond sau de form5. Amendamentele se supun votului consiliului local in ordinea in care
au fost formulate si se adopta cu majoritatea necesara adoptarii hotararii in cauza.
(13)Sinteza dezbaterilor din gedintele consiliului local, precum gi modul in care gi-a
exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneaz5 intr-un proces-verbal,
semnat de pregedintele de gedint5 gi de secretarul general al orasului Sinaia.
(14)Pregedintele de gedin!5, impreunE cu secretarul general al orasului Sinaia, iSi
asum5, prin semnEturS, responsabilitatea veridicit5tii celor consemnate.
(15)La inceputul fiec5rei gedinge, secretarul general al orasului Sinaia supune spre
aprobare procesul-verbal al gedintei anterioare. Consilierii locali gi primarul au dreptul
ca, in cadrul gedintei curente a consiliului local, sE conteste continutul procesului-verbal
9i sE cear6 mentionarea exact5 a opiniilor exprimate in gedinta anterioarS.
(16)Procesul-verbal semnat de pregedintele de gedint5 gi de c5tre secretarul general al
oragului Sinaia, precum gi documentele care au fost dezb5tute in gedinta anterioarE se
depun intr-un dosar special al gedintei respective, care se numeroteaz5 9i se sigileaz5
de pregedintele de gedint5 gi de secretarul general al oragului Sinaia, dupE aprobarea
procesu lui-verba l.
(17)in termen de 3 zile de la data aprob6rii procesului-verbal al gedinlei, secretarul
general al oragului Sinaia afigeaz5 la sediul primEriei gi public5 pe pagina de internet a

PrimEriei oragului Sinaia, o copie a procesului-verbal al gedintei.

Art.3O (1) tn situalii excepfionale, constatate de c5tre autoritSlile abilitate, precum
epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure, acte de terorism si alte
situatii similare, gedinlele consiliului local se pot desfagura prin mijloace electronic€, p€
o platforma on-line de videoconferin!5.
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Sectiunea a III-a. Procedura de vot
Art.31. (1) tn exercitarea atribuliilor ce ii revin, consiliul local adopt5 hot5rSri, cu
majoritate absolut6 sau simplS, dupH caz.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), hot5rSrile privind dob6ndirea sau
instr5inarea dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adoptH de consiliul
local cu majoritatea calificat5 de doua treimi din numErul consilierilor locali in functie.
(3)Se adopt5 cu majoritatea absolut5 a consilierilor locali in funclie urmEtoarele
hotErdri ale consiliului local:
a)hot5r6rile privind bugetul local;
b)hot5rdrile privind contractarea de imprumuturi, in condiliile legii;
c)hotEr6rile prin care se stabilesc impozite gi taxe locale;
d)hot5rdrile privind participarea la programe de dezvoltare judelean5, regionalS, zonalS
sau de cooperare transfrontalier6;
e)hot5r6rile privind organizarea gi dezvoltarea
teritoriu lu i;
f)hot5rSrile privind asocierea sau cooperarea
juridice rom6ne sau str5ine;
g)hot5rd rile privind ad min istrarea patrimoniu lui ;
h)hot5rdrile privind exercitarea atribuliilor prev6zute la art.92 din Codul administrativ;
i)hotarSrile privind regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,
precum si alte hot516ri necesare bunei function5ri a consiliului local, stabilite prin legi
speciale sau prin prezentul regulament.
(4) hotararile privind modificarea, completarea, incetarea, suspendarea, republicarea,
revocarea sau abrogarea unei hot5rSri in vigoare se adopta cu majoritatea cu care a
fost adoptatt hot5r6rea in cauzt.
(S)Votul consilierilor locali este individual gi poate fi deschis sau secret.
(6)votul deschis se exprimt prin oricare din urm5toarele modalitHli:
a)prin ridicarea m6inii;
b)prin apel nominal, efectuat de pregedintele de gedinlt;
c)electronic.
(7)Votul deschis se exprim5 de regulS prin ridicarea mdinii.
(8) In situalii excepfionale in care gedin[ele consiliului local 9i ale comisiilor de
specialitate se desfSgoarE prin mijloace electronice, pe o platforma on-line de
videoconferilE, votul deschis al consilierilor locali se exprimE prin ridicarea m6inii sau
prin apel nominal efectuat de pregedintele de gedin!5.
(9)Consiliul local poate stabili ca unele hott16ri sH fie luate prin vot secret. Hot516rile cu
caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vot secret, cu
exceptiile prevdzute de lege.
(10)Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(11)Redactarea buletinelor de vot trebuie sE fie f5rt echivoc. Pentru exprimarea
optiunii se folosesc, de regulS, cuvintele "da" sau "nu".
(12)Buletinele de vot se introduc intr-o urnE. La numErarea voturilor nu se iau in calcul
buletinele de vot pe care nu a fost exprimati opliunea consilierului local sau au fost
folosite ambele cuvinte prev5zute la alin. (11),
(13)Abtinerile se numtr5 la voturile impotriv5.
(14)DacE pe parcursul desfSgurErii gedinlei nu este intrunit5 majoritatea legalS
necesarE pentru adoptarea proiectului de hott16re, pregedintele de gedin!5 am6nE
votarea p6n5 la intrunirea acesteia,

urbanistic5 a localit5tilor 9i amenajarea

cu alte autorit5ti publice, cu persoane
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(15)DacE in urma dezbaterilor din gedinla consiliului local se impun modifictri de fond
in conlinutul proiectului de hottr6re, la propunerea primarului, a secretarului sau a

consilierilor locali gi cu acordul majorit5tii consilierilor locali prezenti, pregedintele de
gedin!5 retransmite proiectul de hot5rSre, in vederea reexamin6rii de c5tre initiator gi

de c5tre compartimentele de specialitate.
(16)Proiectele de hot5rdri respinse de consiliul local nu pot fi readuse in dezbaterea
acestuia in cursul aceleiagi gedinte.

Art. 32. (1)Dupb desf6gurarea gedintei, hot616rile consiliului local se semneaz6 de
cttre pregedintele de gedint5 gi se contrasem neaz6, pentru legalitate, de c5tre
secretarul general al oragului Sinaia.
(2)tn cazul in care pregedintele de gedin!5 refuz6, in scris, sE semneze, hot5r6rea
consiliului local se semneazt de cel putin 2 consilieri locali dintre cei care au participat
la gedint5.
(3)Secretarul general al oragului Sinaia nu contrasemneaz5 hott16rea in cazul in care
considerH cE aleasta este ilegalt. tn acest caz,in urm6toarea gedin!5 a consiliului local,
depune in scris gi expune in fata acestuia opinia sa motivat6, care se consemneaz5 in
procesul-verbal al gedintei.
(4) Hota16rile de consiliu aprobate si semnate de secretarul general 9i presedintele de
sedinta, se transmit prin grija secretarului general, in termen de 10 zile de la adoptare,
Institutiei Prefectului judelului Prahova, in vederea exercitarii controlului legalitatii
acestora.
Un exemplar se transmite Primarului oragului Sinaia pentru a lua la cunostinta.
Atat hotararile normative cat si cele individuale, se afiseazE pe site-ul oficial al Primariei
orasului Sinaia, la rubrica "Monitorul Oficial".
DupH cinci zile de la data comunicarii catre Institutia Prefectului judetului Prahova,
hot6r6rile cu caracter individual se comunica persoanelor interesate, cu confirmare de
primire, de catre secretarul general.

CAPITOLUL V: DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL

Art. 33 (l)Consiliul local se dizolv5 de drept sau prin referendum local. Consiliul local
se dizolv5 de drept:
a)in cazul in care acesta nu se intrunegte cel putin intr-o gedin[E ordinarE sau
extraordinarS, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, degi a fost convocat
conform prevederilor legale;
b)in cazul in care nu a adoptat nicio hot5rdre in 3 gedinte ordinare sau extraordinare
tinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;
c)in cazul in care num5rul consilierilor locali in functie este mai mic decSt jumStatea
numErului membrilor consiliului local gi nu a putut fi completat cu supleanti in conditiile
art. L22 din Codul administrativ.
(2)Primarul, viceprimarul, secretarul general al UAT Sinaia, prefectul sau orice alt5
persoanE interesat5 sesizeazE instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile
prev5zute la alin. (1). Instanta analizeaz5 situatia de fapt gi se pronunt5 cu privire la
dizolvarea consiliului local. Hot516rea instangei este definitiv6 gi se comunic5
prefectului.

Art. 34 (1)Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in conditiile
legii. Referendumul se organizeazd ca urmare a cererii adresate in acest sens
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prefectului de cel putin 25o/o din numErul cet6tenilor cu drept de vot inscrigi in Registrul
electoral cu domiciliul sau regedinta in orasul Sinaia.
(2)Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele gi prenumele, data 9i
locul nagterii, seria gi numErul buletinului sau ale ctrtii de identitate gi semnEtura
olograf6 ale cet5tenilor care au solicitat organizarea referendumului.

Art. 35. (1)Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportH din bugetul
unit5tii adm in istrativ-teritoria le.
(2)Referendumul local este organizat de c5tre o comisie numit5 prin ordin al
prefectului, compusE dintr-un reprezentant al prefectului, cSte un reprezentant al
primarului, al consiliului local 9i al consiliului judetean gi un judec5tor de la JudecHtoria
Sinaia. Secretariatul comisiei este asigurat de institutia prefectului.
(3)Referendumul local este valabil dac5 s-au prezentat la urne cel pulin 3Oo/o din
num5rul total al locuitorilor cu drept de vot inscrigi in Registrul electoral cu domiciliul
sau regedinta in orasul Sinaia. Activitatea consiliului local inceteaz6 inainte de termen
dac5 s-au pronuntat in acest sens cel putin jumEtate plus unu din num5rul total al
voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat in conditiile legii.

Art. 35.(1)tn termen de maximum 90 de zile de la rtmdnerea definitiv5 a hot5rdrii
judec5toregti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dup5 caz, de la
validarea rezultatului referendumului se organizeazd alegeri pentru un nou consiliu
local.
(2)Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de c6tre
Guvern, la propunerea autorit5tilor cu atributii in organizarea alegerilor locale, pe baza
solicit5rii prefectului.

Art.37. (1)P6nE la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenla acestuia,
secretarul general al UAT Sinaia rezolvE problemele curente ale oragului, cu respectarea
competentelor gi atributiilor ce ii revin, potrivit legii.

CAPITOLUL VI: DISPOZITII PRIVIND EXERCTTAREA MANDATULUI DE
CONSILIER
Sectiunea I. Drepturile alegilor locali

Art. 38.(1) DupE declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in funclie li se
elibereazE o legitima[ie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de
primar;
(2) Consilierii primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanfi alegi ai
oragului Sinaia, pe care au dreptul sE-l poarte pe intreaga durat5 a mandatului ;
(3) Legitimalia 9i Tnsemnul pot fi pHstrate de c5tre consilierii locali, cu titlu evocativ,
dup5 incetarea mandatului;
(4)Modelul legitimatiei de primar, de viceprimar si de consilier local, 9i modelul
semnului distinctiv pentru acegtia se stabilesc prin hottr6re a Guvernului;
(4)Cheltuielile pentru confectionarea legitimatiilor, semnelor distinctive, respectiv a
egarfelor se suport5 din bugetul local.

Art. 39. (1)Pentru participarea la gedin[ele consiliului si comisiilor de specialitate,
consilierii au dreptul la o indemnizalie lunarE. Primarilor si viceprimarilor nu li se acorda
indemnizafie pentru participarea la gedinte.



(2)Indemnizatia lunarE pentru consilierii locali care participE la gedinlele ordinare ori la
gedintele extraordinare ale consiliului local gi ale comisiilor de specialitate este in
cuantum de p6nd !a 1oo/o din indemnizatia lunari a primarului, in condiliile
codului administrativ si ale prezentului regulament.
(3)Consilierii locali, au dreptul la indemnizalia lunarE doar dacE participE la cel pulin o
gedint6 a autoritSlii deliberative gi o gedinl6 a comisiei de specialitate, pe lLnE,
desfSgurate in condiliile legii.
(4)Plata indemnizaliilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectueaz5 exclusiv din
veniturile sectiunii de functionare din bugetul orasului sinaia.
(5)Consilierii locali au dreptul la decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor legate de
exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazaret indemnizalia
de delegare sau deplasare, dup5 caz, precum 9i a altor cheltuieli prevSzute de lege,
altele decat indemnizatia prevazuta la alin.(1)
(6)Consiliul local poate hot5ri diminuarea cuantumului indemnizaliei prevSzute la alin.
(2) Si a cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), Tn concordanl5
cu posibilit5tile de finanlare.
(7)Drepturile bEnegti cuvenite alegilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau
cu alte venituri, in conditiile legii.
(8)Consilierii locali care participE la gedinlele de consiliu local, organizate in timpul
programului de lucru, se consider5 invoili de drept, fErS a le fi afectat salariul gi
celelalte drepturi ce le revin, potrivit regii, de la locul de munc5.

Art. 40. (1)Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local pentru
solutionarea gi gestionarea treburilor publice in interesul colectivitSlii locale p" [ur. o
reprezint5 este garantatS.
(2)Alegii locali nu pot fi tragi la r5spundere juridic5 pentru opiniile politice exprimate in
exercitarea ma ndatul ui.
(3)Retinerea, dispunerea mEsurii arestErii preventive, a arestului la domiciliu sau
trimiterea in judecat5 penalS a alegilor locali, precum gi faptele s5v6rgite 

-.ui"-u,
determinat luarea m5surilor se aduc-ia cunogtin!5 at6t autbritSlii administialiei publice
din care fac parte, c6t gi prefectului, in termen dL cel mult24 de ore, de c5tre oig;nete
care au dispus mEsurile respective.
(a)Pe intreaga durat5 a mandatului,.. alegii locali se considerE in exerciliul autorit5lii
publice gi se bucur5 de proteclia prev5zut5 de lege.
(5)De aceeagi proteclie prevSzutS la alin. (4) beneficiazE gi membrii familiei alesului
local - sot, sotie gi copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urm5regte
nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legEturE cu exercitaiea
mandatului sEu.

Art. 41. (l)Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in funclie de partidele sau
aliantele politice pe ale cEror liste au fost ale9i, dac5 sunt in numEr ie cel pulin 3.
(2)Consilierii locali care nu indeplinesc condiliile prevEzute la alin. (1) pot ionstitui ungrup prin asociere.
(3)Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al
majoritEtii membrilor grupului.
(4)Prevederile alin. (1) si (2) se apric5 9i consilierilor independenli.
(5)Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la
alegeri sau care nu au intrunit num5rul de voturi necesar pentru a intra in consiiiu cu
cel putin un consilier.
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(6)tn cazul fuzion5rii, dou5 sau mai multe paftide, care sunt reprezentate in consiliul
local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Art. 42. (1)Pe perioada exercittrii mandatului de viceprimar se suspend5 contractul de
munc5, respectiv raportul de serviciu al acestuia, in cadrul unei institu[ii sau autorit5li
publice, ori in cadrul regiilor autonome sau societ;lilor cu capital integral ori majoritar
de stat sau al unitHtilor administrativ-teritoriale, cu exceplia situaliilor prev5zute de
lege.
(2)Consilierul local al cErui raport de serviciu ori contract individual de muncb este
suspendat, in conditiile legii, la data inceperii exercit5rii mandatului, igi reia activitatea
in executarea aceluiagi raport de serviciu sau contract individual de muncE, dupE caz, la
incetarea mandatului de consilier local.
(3)Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munc5 sau a actului de numire
cadrele didactice, cercet5torii gtiintifici, persoanele care delin funclii sau desfHgoarE
activit5ti in domeniul crealiei literar-artistice.
(a)tn funcliile delinute de persoanele ale cEror contracte de munc6 sau acte de numire
au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe
durat5 determinatS.
(5)La incetarea mandatului de viceprimar, persoanele in cauz5 igi reiau activitatea in
executarea aceloragi contracte de munc5 sau raporturi de serviciu, dup5 caz. La
stabilirea clasei gi a gradului de incadrare se iau in calcul gi perioadele lucrate in
functiile de demnitate publicE alese.
(6)tn cazul in care conducerea persoanei juridice refuz5 reluarea activitElii in funclia
detinut5 anterior alegerii, persoana in cauz6 se poate adresa instanlei de ludecat5
competente, cererea fiind scutit5 de taxa de timbru judiciar.
(7)Persoanelor prev5zute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de
muncS pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data incet5rii
mandatului, cu exceptiile prev5zute de lege.

Art. 43. Alegii locali au dreptul de initiativH in promovarea actelor administrative,
individual sau in grup.

Art. 44.(t)Alegii locali au dreptul la preg6tire, formare gi perfeclionare profesionalS.
(2)Alegii locali beneficiaz5 de plata programelor de pregttire, formare gi perfeclionare
profesionalS organizate in condiliile legii, in decursul mandatului, a cheltuielilor de
transport, cazare, mas5, a indemnizatiilor de delegare sau deplasare, dup5 caz, in
conditiile legii.
(3)Autoritatea publica are obligatia sE prevad5 in bugetul local sumele necesare pentru
programele de preg5tire, formare gi perfeclionare profesionalS organizate de Institutul
National de Administratie sau alti furnizori de formare gi perfec[ionare profesionalS in
decursul mandatului, cheltuielile prevtzute la alin. (2) destinate alegilor locali,
organizate la initiativa ori in interesul autorit5tii publice.

Art. 45. (l)Dreptul alegilor locali de a avea acces la orice informagie de interes public
nu poate fi Tngr5dit.
(2)Autoritatea administratiei publice centrale gi locale, instituliile, serviciile publice,
precum 9i persoanele juridice de drept privat sunt obligate sE asigure informarea
corectE a alegilor locali, potrivit competenlelor ce le revin, asupra treburilor publice gi
asupra problemelor de interes local.



Art.46. Alegii locali se pot asocia liber in partide politice 9i ?n alte forme de asociere, in
conditiile legii.

Sectiunea a ff-a : Obligatiile alegilor locali

Art.47, (1)Alegii locali sunt obligati sE respecte Constitutia gi legile !5rii, precum 9i sE
se supun5 regulilor de curtoazie 9i disciplin6 gi sE nu foloseasc5 in cuv6ntul lor sau in
relatiile cu cet5tenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
(2)Consilierii locali sunt obligati sE respecte regulamentul de organizare 9i functionare
a consiliului local.

Art. 48. (1)Consilierii locali, precum gi viceprimarul nu pot lipsi de la lucr5rile
consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, dec6t in situafii bine
justificate 9i cu informarea in scris, in prealabil, a secretarului general al oragului
Sinaia.
(2) Se consider5 absenfe motivate, urmEtoarele cazuri :

- boalS
- delegare in interes de serviciu
- concedii de odihn5
- deplas5ri in strEin5tate
- evenimente deosebite in familie
Art. 49. Consilierii locali aflati in serviciul colectivit6tii locale, in calitatea lor de
reprezentan$i legali ai unitEtilor administrativ-teritoriale, au indatorirea de a participa,
pe durata mandatului, la exercitarea competenlelor autoritHlilor administraliei publice
locale din care fac parte sau pe care-o reprezintS, dupE cazt cu bun5-credinlE 9i
fidelitate fat5 de tarE gi de colectivitatea care i-a ales.

Art. 5O. Alegii locali sunt obligati la probitate gi discrelie profesionalS.

Art. 51. (1)tn exercitarea mandatului, alegii locali sunt obligali sH dea dovad5 de cinste
gi corectitudine; este interzis alesului local sE cear5, pentru sine sau pentru altul, bani,
foloase materiale sau alte avantaje.
(2)Alegii locali nu pot face uz gi nu se pot prevala de aceast5 calitate in exercitarea unei
activit5ti de interes personal.

Art' 52. (1)Alegii locali sunt obligali ca, in exercitarea mandatului, sE organizeze
periodic, cel putin o dat5 pe trimestru, intdlniri cu cetElenii, sE acorde audienle gi sE
prezinte in consiliul local o informare privind problemele ridicate la int6lnirei cu
cet6tenii.
(2)Fiecare consilier local, precum 9i viceprimarul sunt obligali sE prezinte un raport
anual de activitate, care este f5cut public prin grija secretarului general al orasului
Sinaia.
(3)in urma efectuErii unor deplas5ri in strEinHtate pentru exercitarea unor atribulii
stabilite prin lege, alegii locali sunt obligali sE prezinte la prima gedinlE ordinar6 a
autorit5tii deliberative o informare privind deplas5rile efectuate. Termenul maxim de
prezentare a informErii este de 45 de zile de la data incheierii deplasErii.
(5)tn cazul nerespect5rii prevederilor alin. (3), alegii locali suport5 cheltuielile
deplasErii.
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Art. 53. (1)Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al oragului
Sinaia 9i al aparatului de specialitate, sE punE la dispozitie consilierilor locali, la cererea
acestora, in termen de cel mult 10 zile lucrttoare, informatiile necesare in vederea
indeplinirii mandatului in conditiile legii.

(2)Consilierii locali pot adresa intrebEri gi interpelSri primarului, viceprimarului si
secretarului general al oragului Sinaia.

(3)R5spunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulS,
imediat sau, dac6 nu este posibil, la urm6toarea gedintE a consiliului local.
( )Cel interpelat are obligalia de a rEspunde in scris sau, dup6 caz, oral p6nE cel mai
t6rziu la urm5toarea gedint6 a consiliului local.

Sectiunea a III-a Suspendarea 9i incetarea mandatului de consilier local

Art. 54.
(1)Mandatul de consilier local se suspendH Tn urmttoarele situatii:
a) a fost dispusH m6sura arest6rii preventive;
b) a fost dispusH m5sura arestului la domiciliu;
c) a fost ins6rcinat de cEtre consiliul din care face parte, cu exercitarea unei misiuni in
tar5 sau in str5in5tate.
(2)MEsurile prev5zute la alin. (1) lit. a) Si b) dispuse in conditiile Legii nr. t3512010, cu
modific5rile 9i complet5rile ulterioare, se comunicE de indat5 de c5tre instanta de
judecat5 prefectului care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la
comunicare, constat6 suspendarea mandatului.
(3)Documentele corespunz5toare situatiei prev5zute la alin. (1) lit. c) se comunic5 de
c5tre emitent, in termen de 5 zile lucr6toare de la desemnare, secretarului general al
oragului Sinaia 9i primarului oragului Sinaia, iar in prima gedint5 ulterioarE comunic5rii
consiliul local, ia act de aceastE situatie, prin hotErdre.
(4)Suspendarea dureazE p6n6 la incetarea situatiei prev5zute la alin. (1).
(S)Ordinul de suspendare emis pentru situatiile prev6zute la alin. (1) lit. a) Si b),
respectiv hot5r6rea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului in
conditiile alin. (1) lit. c) se comunict de indatt consilierului local,in termen de
maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hot5r6rii consiliului, dup6 caz.
(6)ln cazul in care falE de consilierul local al ctrui mandat a fost suspendat in condiliile
alin. (1) lit. a) gi b), a fost dispust clasarea ori renuntarea la urm5rirea penalS sau
instanta judecEtoreascE a dispus achitarea sau incetarea procesului penal, acesta are
dreptul la desp6gubiri, in conditiile legii.

Art. 55. (1) Mandatul viceprimarului se suspenda de drept in urm5toarele condigii :

a) a fost dispusE m6sura arestarii preventivel
b) a fost dispus5 mEsura arestului la domiciliu.
(2) Masurile prevazute la alin.(1), dispuse in conditiile Legii L35/20L0 privind Codul de
procedura penala, cu modificarile si complet6rile ulterioare, se comunic6 de indat5 de
c5tre instanla de judecatE prefectului , care, prin ordin, in termen de maximum 48 de
ore de la comunicare, constatE suspendarea mandatului.
(3)Ordinul de suspendare se comunict in termen de maximum 48 de ore de la emitere,
primarului.
(4)Suspendarea dureaz5 p6n5 la incetarea situatiei prevazute la alin.(1)
(5)In cazul in care fa!5 de viceprimarul suspendat din functie a fost dispus5 clasarea
ori renun[area la urmErirea penalS sau instan[a judecatoreasca a dispus achitarea
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sau incetarea procesului penal, acesta are dreptul, in condiliile legii, la plata drepturilor
salariale corespunzatoare perioadei in care a fost suspendat.

Art.56. (1)Calitatea de consilier local inceteaz6 la data declarErii ca legal constituit a

noului consiliu ales.
(2)Calitatea de consilier local inceteaz5 de drept inainte de expirarea duratei normale a

mandatului, in urm5toarele cazuri :

a)demisie;
b)constatarea gi sanclionarea, in conditiile Legii nr. L76120L0, cu modific6rile gi

complet5rile ulterioare, a unei sttri de incompatibilitate;
c)schimbarea domiciliului intr-o alt5 unitate administrativ-teritorialS, inclusiv ca

urmare a reorganiz5rii acesteia;
d)lipsa nemotivat5 de la mai mult de 3 gedinte ordinare gi/sau extraordinare

consecutive ale consiliului, desf5gurate pe durata a trei luni calendaristice;
e)lipsa nemotivat5 de la 3 intruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni

calendaristice, care determinH imposibilitatea desfEgurHrii, in conditiile legii, a
gedintelor ord inare gi/sau extraordinare;

f)imposibilitatea exercit5rii mandatului pe o perioad5 mai mare de 6 luni
consecutive, cu exceptia cazurilor prevHzute de lege;

g)condamnarea, prin hot616re judec5toreasc5 rEmas5 definitivS, la o pedeaps5
privativ5 de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a execut5rii
pedepsei;

h)punerea sub interdictie judec5toreascE ;
i)pierderea drepturilor electorale;
j)pierderea calitEtii de membru al partidului politic sau al organizatiei minorit5gilor

nationale pe a cErei list5 a fost ales;
k)condamnarea prin hotE16re judecStoreasc5 rEmas5 definitivt pentru stvdrgirea

unei infractiuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul c5ruia a fost ales,
indiferent de pedeapsa aplicat5 9i de modalitatea de individualizare a execut5rii
acesteia;

l)deces.
(3)Data incet5rii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) gi
l), este data aparitiei evenimentului sau a implinirii conditiilor care determinE situatia
de incetare, dup5 caz.
(4)Data incet5rii de drept a mandatului, in cazul prev5zut la alin. (2) lit. b), in situatia
in care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de
incompatibilitate nu a fost contestat5, este data expir6rii perioadei ?n care consilierul
local are dreptul sE conteste raportul de evaluare, in conditiile Legii nr. 776/20LO, cu
modifictrile gi complet5rile ulterioare.
(5)Data incet5rii de drept a mandatului in cazul prev5zut la alin. (2) lit. j) este data
comunic5rii cEtre prefect, secretarul general al UAT 9i c5tre consilierul local, a hot5rdrii
forului competent sE decid5 asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a
organiza$iei cetEtenilor apa(in6nd minoritSgilor nationale pe a c5rei listE consilierul local
a fost ales, in situatia in care legalitatea acesteia nu a fost contestatE.
(6)tn situaliile prev5zute la alin. (2) lit. a), c)-f) gi l) constatarea incet5rii de drept a
mandatului de consilier local, precum gi vacantarea locului de consilier local se
realizeaz5 printr-o hot516re de constatare a consiliului local, la propunerea primarului
sau a oric5rui alt ales local, adoptat5 in prima geding5 desfSguratE dupE aparitia
evenimentului. Hot5rSrea este comunicat5 de indat5 judec5toriei competente sE
valideze mandatul supleantului, precum gi consilierului local.
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(7)Consiliul local are obligatia de a adopta hot5rdrea prev5zut5 la alin. (6) ?n termen de
30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat
de primar 9i de secretarul gsneral al UAT, cu privire la una dintre situaliile prev5zute la
alin. (2) lit. a), c)-Q gi l). In termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului
stabilit pentru consiliul local, constatarea incet5rii mandatului, precum gi vacantarea
locului de consilier local se realizeazd de c5tre prefect prin ordin, in baza referatului
constatator comunicat de c5tre secretarul general al oragului Sinaia, in situalia
neadoptErii acestei hot516ri de c5tre consiliul local .

(8)in situaliile prev5zute la alin. (2) lit. b), g)-k) constatarea incetErii de drept a
mandatului de consilier local, precum gi vacantarea locului de consilier local se fac de
cEtre prefect prin ordin, in termen de maximum 30 de zile de la data ingtiin!5rii
transmise prefectului de c5tre autoritatea responsabilH de asigurarea integrit5[ii in
exercitarea demnit5tilor 9i functiilor publice gi prevenirea corupliei institulionale sau de
c6tre instan!5, dup5 caz.
(9)Ordinul prefectului emis in situaliile prevtzute la alin. (7) Si (8) se transmite de
indat5 judec5toriei competente sE valideze mandatul supleantului, consilierului local gi
secretarului general al UAT Sinaia,
(10)HotErSrea consiliului are la bazl, pentru situaliile prev5zute la alin. (2) lit. a), c)-f),
h) 9i l), un referat constatator, intocmit in maximum 3 zile de la aparilia evenimentului
gi semnat de primar gi de secretarul general al oragului Sinaia. Referatul este insolit de
acte justificative.
(11)Ordinul prefectului are la baz6, pentru situaliile prev5zute la alin. (2) lit. g), i), k),
ingtiint5rile transmise prefectului de c5tre instan!8.
(12)in cazul prev5zut la alin. (2) lit. j), in termen de 30 de zile de la data comunic5rii
hot5rdrii forului competent sE decid5 asupra excluderii unui membru al partidului politic
sau a organizatiei cet5tenilor aparlin6nd minoritSlilor nalionale pe a cErei list5
consilierul local a fost ales, prefectul constatE, prin ordin, incetarea mandatului
consilierului local inainte de expirarea duratei normale a acestuia gi declarE vacant locul
consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de indat5 judecltoriei competente sE
valideze mandatul supleantului, in condiliile art. t22 din Codul administrativ,
consilierului local gi secretarului general al UAT Sinaia.
(13)tn cazurile prev5zute la alin. (2) lit. c)-f) hot5rdrea poate fl atacatE de consilierul
local in cauz5 la instanla de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la
comunicare. Instanta se pronunt5 in termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilS
procedura de regularizare a cererii. in acest caz, procedura prealabilS nu se mai
efectueazS, iar hot516rea primei instanle este definitiv5.
( 14)tn toate cazurile, hot5rdrea instan!ei se comunicE pErlilor, prefectului gi
secretarului general al oragului Sinaia, care are obligalia afig5rii aiesteia'la sediul UAT
Sinaia, in termen de maximum 2 zile de la comunicare.
(15)Funclia constatat5 vacant5 in condiliile alin. (6)-(8) se completeaz5 cu supleantul
desemnat de partidul politic, alianla politic5 sau alianla electoralS respectivS, care este
valirlat 9i depune jurEm6ntul, ulterior r5m6nerii definitive a hot5r6rii instanlei.
(16)incetarea mandatului de consilier local, in cazul schimbErii domiciliului in alt5
unitate administrativ-teritorialS poate interveni numai dupE efectuarea in actul de
identitate al celui in cauzd a mengiunii corespunzEtoare, de c5tre organul abilitat
potrivit legii.
(17)tncetarea mandatului de consilier local, in cazul demisiei, se constat5 in prima
gedint5 a consiliului desfSgurat5 dupE aparilia evenimentului gi in baza demisiei scrise
inaintate secretarului general al UAT., primarului si pregedintelui de gedin!5. Hot516rea
consiliului prin care se ia act de demisie 9i se declarE vacant locul consilierului local, se



comunicE de indat5 judec5toriei competente sE valideze mandatul supleantului, ?n

conditiile art. t22 din Codul administrativ.
(18)Prevederile alin. (2) Iit. g)-i) gi k) devin aplicabile numai dupE rEmdnerea definitiv5
a hot5rdrii judec5toregti. In aceste cazuri, data respectiv5 este 9i data la care inceteaz5
de drept mandatul.
(19)tn situalia in care este contestat6 legalitatea actului prev5zut la alin. (4) sau a

hot6rdrii prevEzute la alin. (5), data incet5rii de drept a mandatului este data rEm6nerii
definitive a hot616rii judec5toregti.
(20)De la data incet6rii mandatului, consilierul local :

a)nu mai poate fi luat in calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru
gedintele autorit5tii deliberative din care face parte;

b)nu mai poate participa la vot in cadrul gedintelor autoritEtii deliberative din care
face parte, precum gi in cadrul comisiilorde specialitate organizate de aceasta;

c)nu mai are dreptul la indemnizatia lunarS.

Art. 57. (1)tncetarea mandatului de consilier, in condiliile art. 57 alin. (2) din
regulament, are ca efect incetarea de drept, la aceeagi dat5, 9i a mandatului de
viceprimar,
(2)Mandatul de viceprimar poate inceta inainte de termen in urma eliber5rii acestuia
din functie in conditiile art. 57 alin.(2) din prezentul regulament.

cAprToLUL Vrr: TNcoMPATTBTLTTATILE ALE$TLOR LOCALT 9t CONFLTCTUL DE
INTERESE

Art. 58. (1)Regimul incompatibilit5tilor aplicabil functiei de viceprimar 9i consilier local
este cel prev5zut in cartea I titlul IV din Legea nr. 16!/2003, cu modificErile gi

com pletE rile u lterioare.
(2)Constatarea gi sanctionarea st5rii de incompatibilitate gi a conflictului de interese
pentru persoanele care ocupE functiile prev5zute la alin. (1) se fac in conditiile Legii nr.
176/20L0, cu modific5rile gi complet6rile ulterioare, gi ale Ordonantei de Urgenta a
Guvernuluinr. 57 /2O19 privind codul administrativ.
(3)Prin activit5ti in domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfSgura, in
conditiile legislatiei speciale privind unele m5suri pentru asigurarea transparentei in
exercitarea demnitEtilor publice gi a functiilor publice, se inteleg activit5tile prev5zute la
art. 462 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind codul
administrativ.

Art. 59. (l)Alesul local aflat in conflict de interese in conditiile prev5zute de cartea I
titlul IV din Legea nr. LGL/2003, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare, are obligatia
sH se abtinE de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului
administrativ, de la incheierea sau participarea la incheierea actului juridic respectiv,
care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

a)sot, sotie sau rude ori afini p6nE la gradul al II-lea inclusiv;
b)orice persoanE fizicd sau juridict fat5 de care alesul local are calitatea de debitor

al unei obligatii;
c)o societate la care detine calitatea de asociat unic ori functia de administrator

sau de la care obtine venituri;
d)o altE autoritate din care face parte;
e)orice persoan5 fizicd sau juridicS, alta dec6t autoritatea din care face parte, care

a f5cut o platE c5tre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;
f)asociatie sau fundatie din care face parte.
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(2)in exercitarea funcliei, consilierul local aflat in una dintre situaliile prev5zute la alin.
(1) are obligatia sE anunte la inceputul gedintei consiliului local interesul personal pe
care il are la adoptarea hottr6ril respective, anunt care se consemneaz5 in mod
obligatoriu in procesul-verbal al gedintei.
(3)Ulterior anun!5rii interesului personal, consilierul local nu mai este luat in calcul
pentru cvorumul necesar adopt5rii hot6rSrii consiliului cu privire la care acesta gi-a
anuntat interesul gi nu are drept de vot la adoptarea acestei hot5rSri.
(4)Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice incheiate cu inc5lcarea
prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolut5 in conditiile Legii nr. L7612010, cu
modific5rile 9i complet5rile ulterioare.
(5)Fapta alegilor locali de a incElca prevederile alin. (1) Si legislatia in materie privind
conflictul de interese constituie abatere disciplinarE 9i se sanctioneaz5 cu diminuarea
indemnizatiei cu 10o/o pe o perioad5 de maximum 6 luni.

Art. 6O.
Alegii locali au obligatia sE intocmeascS, st depunE 9i sE actualizeze declaratii de avere
gi declaratii de interese in conformitate cu prevederile Legii nr. 776/2010, cu
modific6rile 9i complet5rile ulterioare.

Art. 61.
Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaratiei de
avere gi de interese prev6zute de lege atrage sanctiunile prev5zute de Legea nr.
L76/20L0, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare.

CAPITOLUL VIII : RASPUITIDEREA ALE$ILOR LOCALI
Art. 62.
Alegii locali r6spund, dupE caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele s5v6rgite in
exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii 9i ale Ordonantei de Urgenta a
Guvernuluinr. 57 12019 privind codul administrativ.

Art. 63. (1)Consilierii locali r5spund in nume propriu, pentru activitatea desf5gurat5 in
exercitarea mandatului, precum gi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac
parte 9i pentru hot5rSrile pe care le-au votat.
(2)ln procesul-verbal al gedinlei consiliului local se consemneazt rezultatul votului, iar,
la cererea consilierului local, se mentioneaz5 in mod expres votul acestuia.

Art. 64. Sanctiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali
(l)Pentru inc6lcarea de c6tre consilierii locali a prevederilor din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, a prevederilor legale referitoare la
conflictul de interese 9i a prevederilor regulamentului de organizare gi functionare a
consiliului local, consiliul local poate aplica urm5toarele sanctiuni disciplinare:
a)avertismentul;
b)chemarea la ordine;
c)retragerea cuv6 ntului ;
d)eliminarea din sala de gedint6;
e)excluderea temporar6 de la lucr5rile consiliului gi ale comisiei de specialitate;
f)diminuarea indemnizatiei lunare cu 10o/o pentru maximum 6 luni;
g)retragerea indemnizatiei lunare pentru una sau dou5 luni.
(2)Sanctiunile prev5zute la alin. (1) lit. a)-d) se aplic5 de c5tre pregedintele de gedin!5,
iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de c6tre consiliul local, prin hot5rdre.

28



(3)Sanctiunile prevtzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile gi viceprimarului.
(4)Pentru aplicarea sanctiunilor prev5zute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei
de specialitate care are in obiectul de activitate gi aspectele juridice, aceasta
prezentdnd un rapoft intocmit pe baza cercetirilor efectuate, inclusiv a explicatiilor
furnizate de cel in cauz5.

Art. 65. La prima abatere, pregedintele de gedin!6 atrage aten$ia consilierului local in
culp5 gi il invitE sE respecte regulamentul.

Art. 56. (1)Consilierii locali care nesocotesc avertismentul gi invitalia pregedintelui de
gedint5 9i continu5 sH se abatE de la regulament, precum gi cei care incalcE in mod
grav, chiar pentru prima datE, dispozitiile regulamentului sunt chemati la ordine.
(2)Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de gedintE.
(3)inainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de c6tre pregedintele de
gedintt sE igi retragE sau sE explice cuv6ntul ori expresiile care au generat incidentul gi

care ar atrage aplicarea sanctiunii.
( )DacE expresia intrebuintat5 a fost retrast ori dac5 explicatiile date sunt apreciate de
pregedintele de gedintH ca satisf5cHtoare, sanctiunea nu se mai aplicE.

Art.67.
ln cazul in care, dup5 chemarea la ordine, un consilier local continu5 sE se abat5 de la
regulament, pregedintele de gedintt ii va retrage cuvdntul, acesta nemaiput6nd lua
cuv6ntul pe perioada desf6gurErii gedinlei consiliului. in situalia in care un consilier
persist5 st se abat5 de la regulament, pregedintele de gedint6 il va elimina din sal5.
Eliminarea din sal5 echivaleazt cu absenta nemotivat5 de la gedintS.

Art.68. (l)tn cazul unor abateri grave, s6v6rgite in mod repetat, sau al unor abateri
deosebit de grave, consiliul local poate aplica sanctiunea excluderii temporare a

consilierului local de la lucrHrile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate.
(2)Gravitatea abaterii este stabilit6 de comisia de specialitate care are ?n obiectul de
activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.
(3)Excluderea temporarE de la lucr6rile consiliului local si ale comisiilor de specialitate
nu poate dep5Si dou5 gedinte consecutive.
(4)Excluderea de la lucrErile consiliului local gi ale comisiilor de specialitate are drept
consecint5 neacordarea indemnizatiei lunare.
(5)in caz de opunere, interzicerea participErii la gedinle se executE cu ajutorul
personalului care asigur5 ordinea public5 localS.

Art. 59. Aplicarea sanctiunilor
(1)Sanctiunile prev5zute la art.65 alin. (1) lit. e) 9i f) se aplic5 prin hot5r6re adoptat5
de consiliul local cu majoritatea absolutS.
(2)Pe perioada aplic5rii sanctiunilor prev5zute la art.65 alin. (1) lit. e) gi f), consilierii
locali in cauzt nu vor fi socotiti la cvorumul pentru gedintS.
(3)Pentru mentinerea ordinii ?n gedintele comisiilor de specialitate, pregedintii acestora
au aceleagi drepturi ca gi pregedintele de gedintt. Acegtia pot aplica sanctiunile
prevEzute la art. 65 alin. (1) lit. a)-d).
(4)Sanctiunile prev6zute la art. 65 alin. (1) se pot aplica in mod corespunz5tor si
viceprimarului pentru abaterile s5v6rgite in calitatea lui de consilier local.
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Art. 7O. Sanctiuni aplicabile viceprimarului
(1)Pentru abateri grave gi/sau repetate, sEvArgite in exercitarea mandatului de
viceprimar, persoanei Tn cauzH i se pot aplica urm5toarele sanctiuni:
a)mustrare;
b)aveftisment;
c)diminuarea indemnizatiei cu 5-10o/o timp de 1-3 luni;
d)eliberarea din functie.
(2)Sanctiunile prev5zute la alin. (1) lit. a)-c) se aplicS, prin hotE16re a consiliului local,
la propunerea motivatE a primarului. Motivele care justifict propunerea de sanctionare
sunt aduse la cunogtint5 consilierilor locali cu cel putin 5 zile inaintea g.edintei.
(3)tn cazul sanc[iunilor prev5zute la alin. (1), hot5r6rea se adoptE prin vot secret cu
majoritatea calificat5 de dou5 treimi din num5rul consilierilor locali.
(4)Prin exceptie de la prevederile alin. (3), aplicarea sanctiunii prev5zute la alin. (1) lit.
d) se face cu respectarea prevederilor art. 16 din prezentul regulament.
(S)tmpotriva sancliunilor prev5zute la alin. (1) lit. c) Si d) persoana in cauz6 se poate
adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilS nu este
obligatorie.
(6)Aplicarea sanctiunii prev5zute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra
mandatului de consilier local al viceprimarului

Art.7L. (1)Pregedintele de gedint5 al consiliului local, prin semnare, investegte cu
formulS de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate in
exercitarea atributiilor care ii revin potrivit legii.
(2)Aprecierea necesitEtii gi oportunitatea adoptErii gi emiterii actelor administrative
aparline exclusiv autorit5tilor deliberative, respectiv executive. Intocmirea rapoartelor
sau a altor documente de fundamentare prevtzute de lege, contrasemnarea sau
avizarea pentru legalitate 9i semnarea documentelor de fundamentare angajeazt
r5spunderea administrativ5, civilt sau penalS, dupE cazt a semnatarilor, in cazul
inc5lc5rii legii, in raport cu atributiile specifice.
(3)tn cazul in care printr-un act administrativ al autoritEgilor administraliei publice
locale emis sau adoptat fErE a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de
vedere tehnic sau al legalit5tii s-au produs consecinte v5t5m5toare, este angajat5
rispunderea juridic5 a autorit5tii deliberative, dup6 caz, in condiliile legii gi ale codului
administrativ.

Contraventii 9i sancliuni
Art.72.
(1)Constituie contravenlie neprezentarea alegilor locali a rapoartelor prev6zute de
lege, din culpa lor.
(2)Constatarea contravefiei, instituirea masurilor de remediere, urmarirea indeplinirii
masurilor de remediere si aplicarea amenzilor se fac de catre prefect, in calitatea sa de
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