
R O M A N I A
JUDETUL ALBA
COMUNA PIANU

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A
nr. L20 din 14.122011

Aprobarea Regulamentului de Organizarc gi Funcfionare a Consiliului Local Pianu

Consiliul Local al comunei Pianu, judetul Alba intrunit in qedinla ordinar[ din
14.12.2011.

Ludnd in dezbatere :
-expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre privind aprobarea Regulamentului de Organizare gi
Funcfionare Consiliului Local al comunei Pianu;
-raportul de specialitate nr.5459109.12.2011 intocmit de insp. Cindroi Elena '
-avizul favorabil al comisiei pe domenii .

Avdnd in vedere prevederile Ordonan{ei nr.3512002 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare gi funcfionare a consiliilor locale, ale Legii nr.5212003
privind transparenta decizionald in administrafia public6, a prevederilor Legii 39312004 privind
Statutul alegilor locali, ale Legii nr. 16 112003 privind conflictul de interese qi regimul
incompatibilitd{ilor in exercitarea demnitd{ilor publice gi funcliilor publice , coroborate cu
prevederile art.36 alin.2lit.a gi alin.3 lit.adin Legea nr.2l5l200l privind administrafia publicd
local6, repub^licat6.

In temeiul art.45 aliniat I si art.l 15 aliniat I litera b) din, Legea nr.21512001 2001
privind administralia publicd local6, republicatd.

Consiliului Local al comunei Pianu adoptd prezenta:

HOTARARE

Articol unic : Se aprob[ Regulamentul de Organizare gi Funclionare a Consiliului Local al
comunei Pianu.

Contrase mneazd, pentru legalitate :
ECRETARUL COMUNEI PIANU.PRE$EDINTE $ED-'NTA, ;-
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Anexd la HCL nr.l20ll4.l2.20ll

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE $I FUNCTIONARE
AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PIANU

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Secliunea I

Regimul general al Consiliului Local al comunei Pianu ca autoritate a administraliei publice
locale

Art.l. (1) Administrafia publicd in comuna Pianu, judeful Alba, se organizeazd, gi func{ioneazd,in
temeiul principiilor descentralizdrii, autonomiei locale, deconcentrdrii serviciilor publice,
eligibilitdfii autoritdlilor administraliei publice locale, legalitdlii gi al consultdrii cetdlenilor in
problemele locale de interes deosebit.
(2) Autonomia local[ este numai administrativd gi financiard, fiind exercitatd pe baza gi in
limitele legii.
(3) Autonomia local[ privegte organizarea, func(ionarea, competenfele gi atribu{iile, precum gi
gestionarea resurselor, care potrivit legii aparlin Comunei Pianu.
(4) Prin autonomie locald se intelege dreptul gi capacitatea efectivd a autoritdtii administrafiei
publice locale de a solutiona gi de a gestiona, in numele qi interesul colectivitdfli locale din
comuna Pianu, treburile publice, in condifiile legii.

(5) Prin colectivitate locald se inlelege totalitatea locuitorilor din Comuna Pianu.
(6) Aplicarea principiilor prevdzute la alin. | - 4 nu pot aduce atingere caracterului de stat
nafional, suveran gi independent, unitar gi indivizibil al Romdniei.

Art.z. (l) Autonomia local6, administrativd pi financiard a comunei Pianu se exercitd de cdtre
Consiliul Local al comunei Pianu, ca autoritate deliberativd qi Primarul comunei Pianu, ca
autoritate executivd.
(2) Drepturile qi capacitatea efectivd de a gestiona gi soluliona, in numele gi interesul colectivitafii
locale treburile publice, nu aduc atingere dreptului de a recurge la consultarea locuitorilor prin
referendum sau prin orice formd de participare directi a acestqra la treburile publice, in condiliile
legii.

Art.3.(l) Comuna Pianu este persoand juridicd de drept public, are personalitate gi capacitate
juridicd deplin6, precum gi patrimoniu propriu.
(2) Comuna Pianu este subiect juridic de drept fiscal, titular al contului de inregistrare fiscald gi al
conturilor deschise la unitatea teritoriald de trezorerie.
(3) Comuna Pianu este titular al drepturilor gi obligaliilor ce decurg din contractele privind
administrarea bunurilor ce aparlin domeniului public Ai privat in care acesta este parte, precum gi



titular al drepturilor gi obligaliilor ce decurg din raporturile legal incheiate cu alte persoane frzice
sau juridice.
(a) In justifie, Comuna Pianu este reprezentatd de Primar sau Secretar, sau in condifiile legii, prin
angajarea unui avocat.

Art.4. (1) Consiliul Local al Comunei Pianu este autoritate deliberativ6 ce funcfioneazd ca
autoritate administrativd autonomd gi rezolvd treburile publice in Comuna Pianu, in condi{iile
legii.
(2) Consiliul Local al Comunei Pianu se constituie in condi{iile Legii privind administralia
publici locald gi se compune din consilieri aleqi in conditiile Legii pentru alegerea autoritdlilor
administra{iei publice locale gi a Statutului alegilor locali.

Art.s. (l) Consiliul Local al Comunei Pianu gi Primarul Comunei Pianu exercitd, in condiJiile
legii, competente exclusive, competen{e partajate gi competen{e delegate.
(2) Autonomia locald confer[ autoritdfilor administraliei publice locale dreptul ca, in limitele
legii, sd aibl iniliativd in toate domeniile, cu exceplia celor care sunt date in mod expres in
competenla altor autoritdli.

Art.6 (1) Relaliile dintre Consiliul Local
date de lege.

al Comunei Pianu gi Primarul Comunei Pianu sunt cele

(2) Raporturile dintre autoritdfile administraliei publice locale ale Comunei Pianu se bazeazd pe
principiile legalitdlii, responsabilitAfli, cooper[rii gi solidaritdlii in rezolvarea problemelor
Comunei Pianu.

Art.7. (l) in cadrul politicii economice najionale, Comuna Pianu are dreptul la resurse financiare
proprii, corelate cu competenlele gi atribu{iile legale, pe care autoritaflle administraliei publice
locale le stabilesc, le administreazd gi le utilizeazd, pentru indeplinirea competenfelor gi
atribuliilor ce le revin, in conditiile legii.
(2) In scopul asigurdrii autonomiei locale, autoritdfile administra{iei publice locale au dreptul sd
instituie gi si perceapd impozite gi taxe locale, sd elaboreze gi sd adopte bugetele locale, in
condi{iile legii.
(3) Autorit[1ile administraliei publice locale administreazd gi dispun de resursele financiare,
precum gi de bunurile proprietate publicd sau privatd ale Comunei Pianu, conform principiului
autonomiei locale

Art.8. (l) in condiliile legii, Comuna Pianu are dreptul sd coopereze gi s[ se asocieze, formAnd
asociatii de dezvoltare intercomunitard, ca persoane juridice de drept privat gi de utilitate publicd.
(2) Asocialiile de dezvoltare intercomunitard se finanleazd prin contributii din bugetele locale ale
unitafllor administrativ-teritoriale membre, precum qi din alte surse. Consiliul de administraJie al
asociafiei de dezvoltare intercomunitard se compune gi este condus conform legii. Organizarea gi
funclionarea lui sunt stabilite prin actul de infiinlare gi statutul asocialiei de dezvoltare
intercomunitard, aprobate prin hotdrdrea Consiliului Local a Comunei Pianu gi hot[r6rile
celorlalte consilii locale sau judelene asociate.
(3) Comuna Pianu are dreptul sd incheie acorduri gi sd participe, inclusiv prin alocarea de

fonduri, la inilierea gi la rcalizarea unor programe de dezvoltare zonald sau regionald in baza
hotdrdrii Consiliului Local al Comunei Pianu.



(a) in condiliile legii, Comuna Pianu are dreptul sd coopereze gi sE se asocieze cu unitdli
administrativ-teritoriale din strdin6tateo prin hotfudrea Consiliului Local.
(5) Cu respectarea dispoziliilor legale, Comuna Pianu are dreptul de a adera la asociafii nationale
pi internationale.

Art.g. in condiliile legii, Consiliul Local al Comunei Pianu poate hotdri asupra participdrii cu
capital sau bunuri, in numele gi in interesul colectivitlfii locale, la infiinfarea, functionarea gi
dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice gi de utilitate public6 de interes local.

Art.lO. (l) La nivelul Comunei Pianu, alegii locali sunt Primarul gi consilierii locali, ce
indeplinesc o funcfie de autoritate publicd gi beneficiazd de dispoziliile legii cu privire la
persoanele care indeplinesc o funcfie ce implicd exercitiul autoriEtii de stat.
(2) Mandatul primarului gi al Consiliului Local al Comunei Pianu este de patru ani gi se exercitd
in condiliile legii.
(3) Consiliul Local gi Primarul ales in cursul unui mandato ca uffnare a dizolvdrii Consiliului
Local sau a vacanlei postului de primar, incheie mandatul precedentei autoritiili a administraliei
publice locale gi igi exercitti mandatul numai pene la organizarea urm[toarelor alegeri locale
generale.

Art.ll. (1) in scopul oryanizhrii gi func{iondrii Consiliului Local al Comunei Pianu se adoptl de
acesta, ca autoritate deliberativi, Regulamentul de organizare gi func{ionare al Consiliului Local
al Comunei Pianu.
(2) Regulamentul nu poate contraveni legii, autoritatea deliberativd av0nd obligafia de a proceda,
la modificarea gi completarea lui, in acord cu legislafia in vigoare.

Secliunea aII-a

Constituirea Consiliului Local al Comunei Pianu

Art.lz. (l) Consiliul Lgcal al Comunei Pianu este ales prin vot universal, egalo direct, secret gi
liber exprirtrato de cdtre cet[tenii cu drept de vot din Comuna Pianu, in condifiile Constitutiei gi
Legii pentru alegerea autorittifilor administrafiei' publice locale.
(2) Numdrul membrilor Consiliului Local al Comunei Pianu se stabileqte in condifiile legii prin
Ordin al Prefectului jirdefului Alba. in prezent, Consiliul Local al Comunei Pianu este constituit
din 13 de consilieri, inclusiv viceprimarul comunei Pianu.

Art.l3. (l) Constituirea Consiliului Local al Comunei Pianu se face in termen de 20 de zile de la
data desf6guriri i ale geri I or.
(2) Convocarea consilierilor alegi pentru gedinfa de constituire se face de citre Prefectul judefului
Alba, in conditiile legii. Primarul ales va fi convocat la gedinla de constituire chiar dacd
procedura validdrii mandatului sdu nu a fost finalizatL.
(3) La qedinfa de constituire participd Prefectul sau reprezentantul sdu .

Art.l4. (l) Consilierii declarafi alegi sunt obligati sd se prezinte la gedinla de constituire.



(2) Absenla consilierilor de la gedinfa de constituire este motivati dacd se face dovada unei boli
ce a necesitat spitalizare sau care a fbcut imposibilS prezentd, a unei deplasdrii in str[in[tate in
interes de serviciu sau a unui eveniment de forfd major6.
(3) Primarului convocat la Ordinul Prefectului ii sunt aplicabile dispoziliile alineatelor
precedente.

Art.ls. (1) $edinfa este legal constituiti dacd participd cel pufin 213 din numdrul consilierilor
declarati alegi.
(2) Prefectul judefului Alba sau reprezentantul sdu face apelul nominal al consilierilor declara[i
admigi gi constatdndprezenla acestora, declard gedin{a legal constituitd.
(3) In cazul in care nu este intrunitd aceastd majoritate gedinla se va organiza peste trei zile, in
aceleagi condilii legale. Dacd nici la a doua convocare qedinJa nu este legal constituitd, se va
proceda la o noud convocare, de cdtre Prefectul judefului Alba peste alte trei zile, in aceleagi
condilii.
(a) in cazul in care Consiliul Local nu se poate reuni nici la ultima convocare datoritl absenlei,
ftrd motive temeinice a consilierilor, Prefectul va declara vacante, prin Ordin, locurile
consilierilor alegi care au lipsit nemotivat gi acegtia vor fi inlocuifi de supleanfi inscrigi pe listele
de candidali respective.
(5) in canrl in care locurile declarate vacante nu pot fi ocupate de supleanli se vor organiza
alegeri pentru completare, in termen de 30 de zile, in condi{iile legii pentru alegerea autoritdlilor
administra{iei publice locale.
(6) Ordinul Prefectului prin care se declard vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat
poate fr atacat de cei in cauzd la instan{a de contencios administrativ in termen de 5 zile de la
comunicare. Hotdr6rea instanfei este definitivd gi irevocabild.

Art.l6.(l) Cu cel pufin trei zile inainte de data gedin{ei de constituire Secretarul Comunei Pianu
va prezenta celui mai in vdrstd dintre consilierii declarati admigi procesul verbal al Biroului
electoral de circumscrip{ie gi dosarele complete cuprinzdnd procesele verbale, contesta}iile gi
intdmpindrile depuse la Birourile electorale ale sectiilor de votare, in vederea validdrii
consilierilor declara{i admigi.
(2) Secretarul Comunei Pianu va prezenta scris eventualele cazuri de incompatibilitate, cu
ardtarea incompatibilit[fi, pentru fiecare dintre consilierii declarafi admigi.

Art.l7. (1) Dupe ce a fost constatat[ legalitatea procedurii prevdzute la art.l5 din Regulament,
conducerea gedintei este preluat[ de cel mai in vdrstd dintre consilierii declara]i admigi, asistat de
doi consilieri dintre sei mai tineri.
(2) Prefectul sau reprezentantul sdu pot participa la gedintd in continuare.

Art.l8.(l) Pentru validarea mandatelor de consilier, la propunerea grupurilor de consilieri, se
alege o Comisie de validare compusd din 5 membri.
(2) Alegerea membrilor Comisiei de validare se face cu vot deschis de majoritatea consilierilor
prezen{i la gedinfa de constituire a Consiliului Local.
(3) Componenla Comisiei de validare va reflecta pe cdt posibil configuralia politicd a Consiliului
Local al Comunei Pianu.

Art.19. (l) Comisia de validare igi alege dintre membrii s6i un pregedinte gi un secretar.



(2) Comisia de validare va functiona pe intreaga duratd a mandatului Consiliului Local cu
atribufiile prevdzute de lege gi prezentul Regulament.
(3) Comisia de validare verificd legalitatea alegerii fiecdrui consilier gi propune nominal
validarea sau invalidarea acestora
(4) Invalidarea mandatului de consilier poate fi propusd in cazul in care se constat[ incdlcarea
condiliilor de eligibilitate ori dacd alegerea consilierului s-a fdcut prin fraudd electoral6 constatatd
in condifiile Legii privind alegerea autorit[1ilor administrafiei publice locale.
(5) Propunerea de validare sau invalidare a mandatelor de consilieri se adoptd cu votul majoritalii
membrilor Comisiei gi se motiveazd.

Art.20. (l) Validarea sau invalidarea mandatelor de consilier se face de Consiliu, in ordine
alfabeticd, cu votul deschis al majoritefli consilierilor prezenli la gedin{6.
(2) Persoana al cdrei mandat este supus validdrii sau invaliddrii nu voteazd.

Art.21.(l) Hotdrdrea de validare sau invalidare adoptatd in conditiile art. 20 poate fi atacatd de
cei interesali la instanfa de contencios administrativ in termen de 5 zile. Termenul curge de la
dataadoptdrii pentru cei prezenti qi de la data comunicdrii pentru cei absen{i la gedin{d.
(2) Instanla de contencios se pronunlE in termen de cel mult 30 de zile, in condi{iile legii,
hotdrdrea astfel pronunlatd este definitivd qi irevocabild.

Art.22. Consilierii ale cdror mandate au fost validate depun in fafa Consiliului Local, in condiliile
legii urmdtorul jurdmdnt in limba romdnd:
"Jur sd respect Constitu{ia gi legile ldrii gi sd fac, cu bund-credintd, tot ceea ce std in puterile gi
priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Pianu. A$a sd-mi ajute Dumnezeu!".
Jur6mdntul poate fi depus gi fbrd formula religioasd.

Art.23. (1) Consilierii care refuzd sd depund jurdm6ntul sunt considerali demisiona{i de drept gi
aceasta se consemneazdin procesul verbal al gedinlei.
(2) in cazul in care consilierul a decl arat cd renunld la mandatul sdu inainte de validare sau refuzd
sd depund jurdmdntul, se supune validdrii mandatul primului supleant inscris pe listele de
candidati respective.
(3) in cazul in care locurile r[mase vacante nu pot fi completate cu' supleanli, iar num[ru] de
consilieri se reduce sub jumdtate plus unu, se vor organiza alegeri pentru completare, in termen
de 90 de zile, in condiliile legii.

Art.24. (l) Consiliul Local al Comunei Pianu este legal constituit dupd validarea mandatelor gi

depunerea jurdmdntului de majoritatea membrilor s[i.
(2) Constituirea Consiliului Local se constatd prin hotdrdre adoptatd cu votul majoritdlii
consilierilor municipali validaf i.
(3) Constatdnd indeplinite conditiile legii, consilierul care a condus gedinla declard Consiliul
Local al Comunei Pianu legal constituit.

Art.25. (1) Dupe declarareaca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii sdi prin vot

deschis al majoriteili consilierilor in funclie un pre$edinte de gedinp. El va conduce gedinfa

Consiliului qi va semna hotdrdrile sale.
(2) Odat[ cu alegerea acestuia, functia consilierului ales in condiliile art. 17 din Regulament
inceteazL.



(3) Consilierul ales in condiliile alin. I poate indeplini funcfia pe o perioadd de cel mult trei luni.

Art.26. (l) Dupd depunerea jurdm6ntului de credin!6 consilierii validali intrd in exerciliul
mandatului de consilier.
(2) in exercitarea mandatului consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale gi indeplinesc o
funcfie de autoritate publicd, in condiliile legii.

Art.27. (l) Dupd alegerea pregedintelui de gedin!6, judecdtorul desemnat de pregedintele
Judecdtoriei Sebeq aduce la cunogtin{a Consiliului Local hotdrdrea instanfei privind rezultatul
validdrii sau invaliddrii alegerii Primarului.
(2) Primarul ales pi validat in condiliile legii va depune in fala Consiliului Local jurdmdntul de
credinfd in forma prevdzutd pentru consilieri.
(3) Primarul care refuzd sd depund jurdmdntul este considerat demisionat de drept.

Art.28. (l) Calitatea de Primar este incompatibild cu cea de consilier, precum gi cele prevdzute de
Legea nr.2l5l200l republicatd gi cu modificdrile ulterioare privind administralia public[ locald gi
de Legea nr.l6ll2003 privind conflictul de interese gi regimul incompatibifitafllor in exercitarea
demnit[1ilor publice gi funcfiilor publice.
(2) Primarul indeplinegte o functie de autoritate public6. El este qeful administraliei publice locale
gi al aparatului propriu de specialitate al acesteia pe care il conduce gi controleazd.
(3) Primarul particip6 la gedinlele Consiliului Local al Comunei Pianu gi are dreptul de a-gi
exprima punctul de vedere asupra problemelor supuse dezbaterii.

Art.29. (l) Primarul ales gi validat in condifiile legii, dupd depunerea jurdmdntului de credinfd,
intrdnd astfel in exerciliul mandatului, are obliga{ia sd prezinte opfiunea exprimatd la validarea
mandatului sdu de Primar in camera de consiliu a Judecdtoriei Sebeg dacd frgureazd gi pe listele
de consilieri declarati admigi.
(2) Dacd a optat pentru calitatea de primar, pregedintele de gedin!6 constatd, in condiliile legii gi
Regulamentului, cd un loc de consilier este vacant gi va propune validarea de pe lista de suplean{i
a partidului, a alian{ei politice sau alianfei electorale pe care fusese ales.
(3) Validareain funclia de consilier se face dupd procedura prevdzut6 de lege gi de art.19-23 din
Regulament, in ordinea listei, incepdnd cu primul supleant.

Art.30. (l) Alegerea viceprimarului se face de cdtre Consiliul Local, din rdndul membrilor s6i, cu
votul secret al majoritefli consilierilor in funcfie.
(2) Durata mandatului viceprimarului este egald cu durata mandatului Consiliului Local.
Mandatul poate inceta inainte de termen in urma eliberdrii sau revocdrii din functie in condifiile
Legii nr.21512001 cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
(3) Pe durata exercitdrii mandatului, viceprimarul igi pdstreazd statutul de consilier, ftrd a
beneficia de indemnizalia aferentd acestui statut gi se supune regimului de incompatibilitdti
prevdzut de Legea nr.21512001 republicatd gi cu modificdrile ulterioare privind administra[ia
publicd locald qi de Legea nr. 16112003 privind conflictul de interese gi regimul
incompatibilitdfilor in exercitarea demnitililor publice gi functiilor publice.
(a) Pe durata mandatului viceprimarul participd la gedintele Consiliului Local al Comunei Pianu
gi are dreptul de a-qi exprima punctul de vedere asupra problemelor supuse dezbaterii.



Art.3l.(l) Propunerile pentru funclia de viceprimar se fac de gnrpurile de consilieri, constituite
pe partide sau aliante politice.
(2) Alegerea viceprimarului se face prin declararea ca ADMIS a consilierului care au intrunit
votul majoritdlii consilierilor in funcfie.

Art.32. (l) Jurdm6ntul depus in conditiile legii pi art.22 din Regulament rdmdne valabil gi pentru
noua calitate de viceprimar.
(2) in calitate de ales local, viceprimarului indeplinegte o funcfie de autoritate publicd gi este
ocrotit de lege, participarea la activitatea autoritifilor administraliei publice locale avdnd un
caracter public pi legitim, in acord cu interesele generale ale colectivit5lii in care iqi exercitd
mandatul.

Art.33. Pe toatd durata mandatului Consiliului Local, in cazul in care mandatul unuia dintre
consilieri inceteazd, pentru locul rlmas vacant se va proceda la validare in funclia de consilier
dupd procedura prevdzut[ de Legea nr.2l5l200l republicatii gi cu modificdrile ulterioare precum
gi de art. 19-23 din Regulament.

Art.34. Dupd declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei Pianu, in condi{iile
legii gi art. 24 din Regulament, mandatul vechiului Consiliu inceteazi de drept ca gi calitatea de
consilieri a membrilor sii.

Art.35. (1) Dup[ declararea aa legal constituit a Consiliului Local, consilierilor in functie li se
elibereazd o legitima{ie care atestl calitatea de membru al Consiliului Local al Comunei Pianu,
semnatd de Primar.
(2) Consilierii locali pot primii gi un semn distinctiv al calitdlii lor pe care au dreptul sd il poarte
pe toatd durata mandatului.
(3) in conditiile legii, legitimatia gi semnul distinctiv se pot pdstra cu titlu evocativ gi dupd
expirarea mandatului.

Art.36. (l) DupI depunerea jur[mdntului, Primarul va primi legitimafia care atestd calitatea sa,
semnati de pregedintele de gedintd, un semn distinctiv al calitdlii de primar gi egarfa in culorile
drapelului national al Romdniei.
(2) Egarfa va fi purtat[ in mod obligatoriu in conditiile Legii nr.39312004 privind Statutul alegilor
locali gi Legii nr.2l5/2001 republicati gi cu modificdrile ulterioare privind administrafia publicd
locald.
(3) Legitimafia gi semnul de primar se pot pdstra, cu titlu evocativ gi dupd incetarea mandatului
de primar.
(4) Modelul legitimafiei gi semnului distinctiv al calitElii de consilier precum gi modelul
legitimatiei gi semnului de primar se stabilesc in condiliile legii, prin Hot6r6re de Guvern.

Secfiunea a III-a

Constituirea Comisiilor de specialitate

Art.37. (l) Consiliul Local al Comunei Pianu legal constituit, in conditiile legii administra{iei
publice locale infiinteazl comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.



(2) Constituirea, organizarea pi functionarea comisiilor de specialitate se realizeazd in condifiile
legii gi ale prezentului Regulament.
(3) Orice modificare a Regulamentului cu privire la competenfa Consiliului prevdzutd la aliniatul
precedent se face prin hotdrdre adoptatd cu votul a 213 din numdrul consilierilor in funclie.

Art.38. Consiliul Local al Comunei Pianu stabilegte urmdtoarele comisii de specialitate :
l. Comisia ecomomico-financiard , cuprinzdnd domeniile : agriculturd gi activitSli economico-
financiare;
2. Comisia social culturald, cuprinzdnd domeniile : protecfia mediului gi turism, protectie copii,
muncd gi protecfie social6, invifdmdnt, slnitate gi familie, activitdfi social-culturale, culte;
3. Comisia de disciplind , cuprinzdnd domeniile : amenajarea teritoriului gi urbanism, disciplinS,
validare, juridic.

Art.39. (l) Sunt membri ai comisiilor de specialitate doar membrii Consiliul Local al Comunei
Pianu.
(2) Orice consilier poate fi ales sd facd parte in o comisie de specialitate, fie pregedinteo secretar
sau membru.
(3) in condiliile legii, un consilier poate particip a ftrd drept de vot la lucrdrile oric[rei comisii de
specialitate.

Art.40. (l) Numirul membrilor unei comisii de specialitate este de 3 - 5 membri.
(2) Fiecare comisie de specialitate igi alege un Birou format din pregedinte gi secretar.

Art.4l.(1) incadrarea membrilor Consiliului Local pe comisii de specialitate se face pe baza'
optiunii fiecirui consilier, findndu-se seama de pregdtirea gi specializarea fiecdruia gi de
asi gurare a reprezentativitifii rezultate din alegeri, in fi ecare comisie.
(2) La incadrarea consilierilor pe comisii se va {ine seama qi de alian{ele electorale, conform
reprezentativitdlii rezultate din alegeri, pentru fiecare comisie. Criteriul se aplicd in completarea
precedentelor.

Art.42.(1) Pe bazacriteriilor prevdzute de art.39-41din Regulament, in Consiliu se hottlrigte cu
majoritatea consilierilor in funcfie componenta numeric[, pe grupuri de consilieri, pentru fiecare
comisie de specialitate, precum gi atribuirea func{iilor de pregedinte gi secretar pentru fiecare

' 
comisie.

Art.43.(l) Componenfa nominald a comisiilor de specialitate se hotirEgte de Consiliul Local, cu
majoritatea membrilor in funcfie.
(2) Votul este secret, pe buletine de vot care se intocmesc de aparatul tehnic ce indeplineqte
funcfia de secretariat, inscrierea pe buletinele de vot fEcdndu-se in ordinea propunerilor.
(3) Buletinele de vot sunt verificate de comisia de validare. Ele sunt inmdnate in ordine alfabeticd
membrilor Consiliului de cdtre pregedintele de gedint[.

Art.44. (1) Comisia de validare vaprezenta Consiliului rezultatul votului pentru fiecare comisie
in parte, in ordinea descrescltoare a voturilor obtinute.
(2) Constatarca rezultatului votului se rcalizeazd de comisia de validare cu respectarea hotdrdrii
adoptat[ in condifiile art.43 din Regulament.



(3) Dupd prezentarea rezultatului votului pregedintele de ge{infd constat[ ci au fost legal
constituite comisiile de specialitate.

Art.45. (l) Comisiile de specialitate se vor intruni distinct pentru a alege dintre membrii fiecdreia
pregedintele gi secretarul.
(2) Votul Comisiei este seuet, cu rnajoritateamembrilor sdi.
(3) Secretarul ales pentru fiecare comisie va prezenta rezultatul votului pregedintelui de gedintd,
care va anunfa in Consiliu, componenla nominal[ a Biroului fiecdrei comisii, in ordine aprevdnfid,
de art.39 din Regulament.

Art.46. (1) Participarea consilierilor locali la qedin{ele comisiilor de specialitate este obligatorie.
(2) Regimul motivdrii absen{elor este cel prevdzut de art.78 din Regulament pentru participarea la
qedinfele Consiliului Local.

4ft.47. (l) Comisiile de specialitatelucreazdin plen gi iau hotiirdri cu votul majoritdlii membrilor
lor.
(2) Votul in comisiile de specialitate este deschis. ln situatii motivate, comisia poate hot6ri dacd
votul este secret.
(3) La lucrdrile comisiei pot participa fbri drept de vot gi consilieri membrii ai altei comisii.

Art.48. (l) Comisiile de specialitate analizeazd pi avizeazdproiectele de hotdrdri din domeniul lor
de activitate.
(2) Otganizarcao funcfion area gi atribufiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin
Regulamentul de Organizare gi Funclionare al Consiliului Local al Comunei Pianu. Ele pot n '
modificate prin Hotilrdre a Consiliului Local al Comunei Pianu cu votul a 2/3 din numdrul
consilierilor in funcfie.
(3) Actele comisiilor de specialitate sunt avize gi rapoarte.

Art.49. (l) Comisiile de specialitate se intrunesc lunar in gedintd ordinard gi ori de cdte ori este
nevoie in gedinfd extraordinari.
(2) Convocarea pentru gedin{[ se face de pregedinte, in lipsa acestuia de secretar sau la cererea a
l/3 dintre membrii fiecdrei comisii
(3) Comisiile de specialitate se pot intruni in gedin{6 extraordinard pentru rezolvarea petifiilor gi a
corespondenfei venitii pe adresa acestora.
(4) Rdspunsurile scrise redactate in condifiile art. 50 alin. 3 sunt semnate de pregedinte gi secretaro
iar in lipsa pregedintelui, de secretar gi un alt membru al comisiei, desemnat prin vot de membrii
comisiei cu ocazia dezbaterilor asupra petitiilor gi corespondentei.

Art.50. (1) Pregedintele fiecdrei comisii propune, in gedinfa de comisie, ordinea de zi a qedin{ei
respective.
(2)La stabilirea ordinii de zi pregedintele comisiei poate consulta primarul sau viceprimarul , iar
in problemele tehnice sau de specialitate se ingrijegte impreund cu secretarul comisiei de
asigurarea documentafiei de la serviciile de specialitate ale Primdriei gi Consiliului.

Art.5l. (l) $edin{ele comisiilor de specialitate sunt publice.



(2) La gedinte participi frri drept de vot Primarul, viceprimarul, specialigtii din aparatul propriu,
regii autonome, servicii publice gi institufii in subordinea Consiliului Local, a ctrror consultare
comisia apreciazi cA este necesard.
(3) Reprezentanlii presei scrise gi audio-vizuale au acces neingrddit la qedintele comisiilor de
specialitate.

Art.52. (1) Persoanele fizice gi persoanele juridice ale ctrror cereri sunt analizate in comisiile de
specialitate pot participa la dezbaterile asupra problemelor ce le privesc, la cererea acestora sau a
comisiei. In aceasti ultimtr situatie ele vor fi incunoginlate cu trei zile inainte de data gedintei,
prin grija aparatului tehnic de specialitate, punAnduli-se in vedere gi prezentarea actelor necesare
llmuririi situafiei deduse solutionlrii.
(2) ln cazul invitllrii pentru audieri la comisii, persoanele invitate pot refi.rza sd dea rela{ii dacd
intrebtrrile priveso secrete de stat sau viala personald a celui audiat ori a familiei lui.

Att.53. (l) Pregedintele comisiei conduce lucrdrile $edintei, iar secretarul il inlocuiegte la cerere
sau ln lipse
(2) Secretarul comisiei asigurd evidenp luodrilor, dishibuirea proiectelor gi a documentatiei
acestorA numirarea voturilor.
(3) Comisia este reprezentatd de pregedinte gi secretar ln raporturile cu celelalte Comisii de
specialitate, cu Primarul 9i aparatul de specialitate al acestuia.

Art.54. (1) Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru ale Consiliului Local. Ele nu sunt
persoane juridice gi nu reprezinti Consiliul Local al Comunei Pianu.
(2) Comisiile de specialitate pregetesc Ai fundamenteazd lucrlrile Consiliului Local al Comunei
Pianu. In realizarea acestor atributii pot cer€ informafii gi documente de la autoritlfile publice
locale, institulii sau orice alte persoane juridice, prin pregedintele comisiei. Persoanele de la care
s-au solicitat date, informatii sau documente sunt obligate sd rdspundlt ln termen de 10 zile de la
data solicittrrii. ln caz de refuz comisia apeleazi la Con;iliul, care hoUr4te, in conditiile legii.

fut.55. (1) Secretarul comisiei line evidenp participdrii membrilor comisiei de specialitate la
lucrdrile sale gi comunicd datele prezentei secretarului Comunei Pianu.
(2) Registrele, materialele gi evidenfele necesare activititii comisiilor de specialitate se asigurd de

. cdtre serviciile Primfuiei, sub conducerea secretarului Comunei Pianu.
(3) Secretarul Comunei Pianu, birourile gi compartimentele de specialitate, regiile autonome gi-- 
instituJiile de culturd subordonate Consiliului Local al Comunei Pianu sunt obligate sd asigure
asistenfi in domeniu Comisiilor de specialitate.

Art.56. (l) Avizele gi rapoartele Comisiilor de specialitate se redacteazd de cdtre unul sau mai
mul{i dintre membrii comisiei, anume desemnati la fiecare gedintd.
(2) Susfinerea actelor comisiei la dezbaterile in gedinta Consiliului Local al Comunei Pianu se
face de prepedinte, secretar sau un alt raportor desemnat de comisie sau se pot prezenta
Consiliului Local al Comunei Pianu de cdtre pregedintele de gedinfd din luna respectivd.

Art.57. (l) Lucrlrile comisiilor se consemneazdin procese verbale .
(2) Orice membru al Consiliului Local al Comunei Pianu poate lua cunogtintd de actele gi
documentele de la oricare dintre comisii, cu insuviinfarea prepedintelui comisiei respective, ftrd a
stdnjeni lucrdrile acesteia gi ftrd a strdmuta actele gi documentele studiate.



(3) Actele gi documentele comisiilor pot fi consultate gi de alte persoane interesate, doar cu
aprobarea comisiei qi dac6 acest fapt nu aduce atingere confiden{ialitdfii lucrdrilor gi intereselor
comunei.
(4) Actele gi documentele emise de Comisiile de specialitate se semneazd de cdtre pregedinte gi
secretar.
(5) Comisiile de specialitate pot solicita rapoarte, inform[ri gi documentalii de la autoritdlile
publice, institulii gi alte unitdli a cdror activitate intrd in sfera lor de competenf6. Ele pot efectua
anchete gi analize in limitele atribufiilor, concluziile fiind consemnate in rapoarte sau avize
inaintate Consiliului Local.

Art.58. (1) Orice Comisie de specialitate, dacd apreciazil ca necesar poate cere aviz de la alte
comisii sau de la serviciile de specialitate aflate in subordinea Primarului sau a Consiliului Local
sau de la alte autorit2lfi gi institutii de specialitate.
(2) in cazuricomplexe, inifiativele ori-sesizdrile pot fi examinate gi de doud comisii care incheie
un raport comun, cu respectarea Regulamentului.

Art.59. (1) La dezbaterile in comisii, membrii comisiei pot formula amendamente, obiectiuni gi
observafii care se rezolvl de c[tre comisie prin vot.
(2) Ceilalfi consilieri ce participd la lucrdri in condi{iile art. 48 alin 3 din Regulament pot depune
amendamente sau observa{ii asupra cdrora membrii comisiei se pronunfd prin vot.
(3) Raportul final va cuprinde amendamentele formulate de membrii comisiei, primite de la alli
consilieri sau de la alte comisii cdt gi votul dat de comisie asupra fiecirui amendament.
(a) Indiferent de solutia datd de Comisiile de specialitate asupra amendamentelor, ini{iatorii
acestora au dreptul sd le susfind in gedinfa Consiliului Local.

Art.60. (l) Comisiile de specialitate pot organiza audienfe in domeniul de competen{d. Programul
de audienfe se afiseazd la sediul Consiliului Local al Comunei Pianu.
(2) In cadrul gedintelor extraordinare organizate in condiliile art.49 alin.3 , consilierii, membri ai
comisiei de specialitate pot pune in disculia acesteia probleme deosebite ridicate de cet[leni cu
ocazia audienfelor individuale, solicitdnd Comisiei a se da un rdspuns scris din partea acesteia
pentru problema respectivI.
(3) Comisiile de specialitate, prin grija pregedintelui, intocmesc anual'un raport de activitate ce
este supus dezbaterii comisiei gi Consiliului Locdl.
(4) Comisiile de specialitate pot organiza acliuni de interes public in domeniul lor de competenfa.

Sec{iunea a IV-a

Atributiile comisiilor de specialitate

Art.6l.(l) Atributiile Comisiilor de specialitate sunt reglementate prin lege, cu privire la
atribu{iile Consiliului local gi prezentul Regulament.
(2) Avizele pi rapoartele intocmite de comisiile de specialitate cu depdgirea atribufiilor prevazute
in Regulament sunt nule.

Secfiunea aY-a



Constituirea Comisiilor speciale de analizd gi verificare gi a comisiilor mixte

Art.62. (l) in condiliile legii Consiliul Local al Comunei Pianu poate constitui comisii speciale
de analizd gi verificare pe perioadd determinatd.
(2) Constituirea acestor comisii se face la inifiativa Consiliului Local sau a Primarului.

Art.63. (l) Comisiile speciale de analizd gi verificare se constituie prin hotdrdre, cu votul
majoritdlii consilierilor in functie.
(2) Prin hotdrdrea de constituire se stabilesc atribu{iile, obiectivele, durata de func{ionare gi
competenfa comisiilor speciale de analizd gi verificare.

Art.64. (1) Comisiile speciale de analiz[ gi verificare sunt structuri proprii ale Consiliul Local al
Comunei Pianu, cu caracter temporar gi fbrd personalitate juridicd.
(2) Actele comisiilor speciale sunt rapoarte gi avize qi ele sunt supuse aproblrii Consiliului Local.
(3) in realizarea obibctivelor comisiilor speciale, membrii 

-acestora 
ac[ioneazd in limitele

prevdzute in hotdrdrea de constituire.

Art.65. in condiliile legii, din proprie iniliativd sau la iniliativa Primarului, Consiliul Loc al al
Comunei Pianu poate constitui comisii mixte, formate din consilieri locali, funcfionari publici gi
alli specialigti.

Art.66.(l) Prin hotirdrea Consiliului Local de constituire se stabilesc perioada pentru care
comisiile mixte funcfioneazd, componenfa gi obiectivele acestora.
(2) $edinfele comisiilor mixte sunt publice, iar modul acestora de funcfionare se stabilegte printr-
un regulament propriu.

Sec{iunea a VI-a

Grupurile de consilieri

Art.67. (l) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in funclie de partidele sau alianfele
politice pe ale cdror liste au fost alegi, in condi{iile legii nr.39312004 privind Statutul alegilor
locali.
(2) Grupul de consilieri locali cuprinde cel pufin trei membri.

Art.68.(l) Consilierii care nu indeplinesc condiliile prevdzute la art.67 alin.2 din prezentul
Regulament pot constitui un grup prin asociere.
(2) Prevederile art.67 alin. I li 2 din prezentul Regulament se aplicd gi consilierilor
independenfi.

Art.69. (l) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritdtii
membrilor grupului.
(2) Constituirea grupurilor de consilieri gi alegerea liderului de grup se face dupd constituirea
consiliului Local nou ales, in termen de cel mult 30 de zile.



Art.70. (l) Pentru Consiliul Local al cdrui mandat este in funcfie, termenul de 30 de zile prevdzut
la aliniatul precedent curge de la data adoptdrii prezentului Regulament.
(2) Liderul de grup poate avea functia de purt[tor de cuvdnt, in cadrul gedinfelor Consiliului
Local el ludnd cuvdntul in numele grupului de consilieri.

Art.7l.(l) Durata mandatului liderului este o problemd de ordine internd a fiecirui grup de
consilieri, reglementatd dupd regulile adoptate la acest nivel.
(2) Fiecare grup de consilieri igi stabilegte atribuliile liderului de grup, altele decdt cele ardtate in
lege gi prezentul Regulament.

Art.72. (l) Consilierii nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri
sau care nu au intrunit numdrul de voturi necesar pentru a intra in Consiliul Local al Comunei
Pianu cu cel pulin un consilier.
(2) Doud sau mai multe partide reprezentate in Consiliul Local gi care au deja constituite grupuri,
prin fuziune pot forma un grup distinct. Dispozi{iile art.67 alin.2 din Regulament se aplicd in mod
corespunzdtor .

CAPITOLUL il

Funcfionarea Consiliului Local al Comunei Pianu

Secfiunea I
Atribufiile Consiliului

Art.73. Consiliul Local al Comunei Pianu are initiativd gi hotdrdgte in condiliile legii in toate
problemele de interes local, cu exceplia celor date prin lege in competen{a altor autoritdli publice
locale sau centrale.

Art.74. (l) Consiliul Local al Comunei Pianu are atribuliile reglementate prin Legea nr.2l5l200l
cu modificdrile ulterioare, cdt gi cele conferite prin legi speciale.
(2) Consiliul Local ili exercitd atribufiile in limitele conferite de lege. Actele adoptate cu
incdlcarea legii sunt nule de drept.

Sectiunea aII-a

Funcf ion ar ea Consi liului

Art.75. (1) Consiliul Local se alege pentru un mandat de patru ani, in condifiile legii. Mandatul
poate fi prelungit doar prin lege organicd, in caz de rdzboi sau catastrofb.
(2) Mandatul Consiliului incepe la data constituirii sale gi incete azd la data declardrii ca legal
constituit a Consiliului nou ales.



Art.76. (l) Consiliul se intrunegte in gedinti ordinard, lunar gi in gedinfi extraordinard ori de cdte
ori este nevoie.
(2) Convocarea pentru gedinlele ordinare se realizeazd de Primar, iar pentru gedintele
extraordinare de Primar sau de cel pufin l/3 din numdrul consilierilor in funcfie .
(3) Convocarea se realizeazd in scris prin intermediul secretarului Comunei Pianu, cu 5 zile
inailtea gedinfei ordinare gi cu cel iutin 3 zileinaintea gedin{ei extraordinare.
(a) In caz de fo46 majord sau de maximd urgent[ pentru rezolvarea intereselor locuitorilor
Comunei Pianu, convocarea se poate face de indat6.
(5) in toate cazurile convocarea se consemn eazdin procesul verbal de gedin{d.
(6) In invitalia la gedinfd se vor ardtadata, ora qi locul gedinlei precum gi ordineadezi.
(7) Ordinea de zi a gedinfei se aduce la cunogtinla locuitorilor Comunei Pianu prin afigarea
dispozi{iei de convocare a gedinfei la sediul Primdriei Comunei Pianu sau orice mijloc
publicitate.

Art.77. (l) Odatd cu convocarea, dosarele de gedinfd sunt puse la dispozitia Primarului,
viceprimarului, a consilierilor precum, gi cdnd este cazul , o conducdtorilor de direclii sau regii,
in format fizic sau in format electronic.
(2) Aceste dosare trebuie sd cuprindd proiectele de hotlrdri aflate pe ordinea de zi, inso{ite de
rapoartele de specialitate gi unde este cazul , de documenta[iade sus{inere.
(3) In cazul in care unul sau mai multe proiecte de hotdrdri lipsesc din dosar gi/sau nu sunt
insolite de rapoartele de specialitate cerute in condifiile legii gi ale Regulamentului, ele sunt
amdnate pentru o gedinti ulterioarS.

Art.78. (l) $edinfele Consiliului sunt legal constituite dac6 este prezentl majoritatea consilierilor
in funcfie.
(2) Prezenla consilierilor municipali la gedintd este obligatorie, in condiliile legii.
(3) Absenlele de la gedinf6 se considerd motivate pentru caz de boal6, deplasareain altd localitate
in interesul serviciului in probleme ce nu suportau amdnarea gi alte imprejurdri asimilate cazului
fonuit. Absenfa este motivatd gi pentru cazurile previzute de art.14 alin 2 din Regulament.
(4) Consilierii care participd la gedinfele de consiliu organizate in mod exceptional in timpul
programului de lucru, se considerd invoifi de drept, ffud a le fi afectat salariul gi celelalte drepturi
ce le revin, potrivit legii, de la locul de munc6.

Art.79. (l) in situafia in care un consilier absenteazd nemotivat de la mai mult de trei gedinle
ordinare consecutive, Consiliul Local, vdzdnd cd sunt indeplinite condi{iile prevdzute de art.9 alin
2lit. d) din Legea nr.39312004 privind Statutul alegilor locali va constata incetarea de drept a
mandatului consilierului in cauzd.
(2) in situafia in care un consilier absenteazdnemotivat de la doud gedin{e ordinare consecutive,
vor fi aplicate sancfiunile prevdzute de art.57 alin.l din Legea nr.393/2004 gi anume : a)
avertismentul; b) chemarea Ia ordine; c) retragerea cuvdntului; d) eliminarea din sala de gedin{5;
e) excluderea temporard pentru cel mult doud luni de la lucrdrile Consiliului gi ale comisiei de
specialitate; f) retragerea indemniza[iei de gedinf[, pentru 1-2 gedinfe.
(3) Sanclionarea se discut6 cu precddere pe ordinea de zi. Pentru sanc{iunile previzute de lit. a) -
d) aplicarea acestora se face de indat[ de cdtre prepedintele de gedin{d. Pentru aplicarea
sancfiunilor prevdzute la lit.e) $i 0 Consiliul va hot[ri cu votul a cel pulin 2/3 din numdrul
consilierilor in func{ie.



(a) Pe perioada aplicdrii sanctiunilor prevdzute de art.57 alin.l lit. e) li f) din Legea nr.39312004
consilierii in cauzd sunt scogi din cvorumul de lucru.

Art.80. (l) $edinfele Consiliului Local sunt conduse de un consilier ales ca pregedinte de gedinf6.
(2) Alegerea se face prin vot deschis, cu votul majoritdfii consilierilor prezen{i. peniru a se
respecta principiul egalitdlii de $anse propunerile se fac in ordinea alfabeticd a consilierilor.
(3) Prezentele dispozitii se aplicd in completarea celor prevdzut e la art.25 din Regulament.

Art.8l. (l) gedinlele Consiliului sunt publice.
(2) Lucrdrile gedinfelor Consiliului se desfEgoard in limba romdnd, limba oficiald a statului gi
toate documentele gedintelor gi actele adoptate de Consiliu se redacteaza in limba rom6nd.
(3) Dacd la lucrdrile qedinfei Consiliul Loc al al Comunei Pianu participi gi persoane fizice sau
persoane juridice strdine invitate in programele de cooperare transfrontaii"ri gi internalionald sau
in cadrul raporturilor date de participarea Romdniei la Uniunea European6, dezbaterile au loc in
limba romdnd, in prezen{a unui traducdtor autorizat. Actele incheiut. in aceste imprejurdri se
tedacteazd tot in limba rom6nd, cu posibilitatea traducerii pentru persoanele interesate.

Art.82. (l) Ordinea de zi a gedin{elor se aprobi de Consiliu la propunerea celui care a convocat
gedinla in condi{iile art. 76 din Regulament.
(2) Ordinea de zi poate fi suplimentatl numai pentru probleme urgente, care nu pot fi am6nate
pdnd la gedinfa urmitoare. Completarea ordinii de zi cu noi proiecte de hot6r6ri se poate face
numai dacd a fost asiguratd difuzarea acestora impreund cu toatd documen ta[ia de suslinere in
timp util, iar pentru aceste noi proiecte de hotdr6ri s-a efectuat procedura de'avizsau raport de
cdtre Comisiile de specialitate.
(3) Suplimentarea ordinii de zi se aprobd cu votul majoritdfii consilierilor in func{ie.
(4) Scoaterea unui proiect de hotdrdre de pe proiectul ordinii de zi se face de ini{iator ori numai
cu acordul lui.
(5) Scoaterea unui proiect de hotdrdre de pe proiectul ordinii de zi se poate face gi in situafia
legald in care acesta nu este inso{it de raportul de specialitate u .ornpurtimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului cdt gi de avizttl Comisieid" rpr.ialitate.
(6) Dispozitiile alin.5 nu sunt aplicabile in situa{ia intrunirii Consiliului in gedin{d extraordinar6
sau in cazul convocdrii lui de indatd.

Art.83. (1) Problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi dezbdtute in Consiliu doar dacd, sunt
insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu de speci alitate al
Primarului gi de avizul Comisiei de specialit ate a Consiliului.
(2) In situalia gedinfelor extraordinare gi a celor pentru care convocarea s-a frcut de indatd, actele
ardtate la aliniatul precedent nu sunt obligatorii.

Art.84. (l) Dreptul de a propune hotdrdri aparfine consilierilor, primarului, viceprimarului gi
cetd{enilor.
(2) Redactatea proiectelor de hotdr6ri de face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului
Comunei Pianu gi al birourilor gi compartimentelor din cadrul upuratutui de specialitate.
(3) Proiectele de hotdrdri se redacteazd cu respectarea principiiior de ordine publicd gi a regulilor
de tehnicd normativd prevdntte in Legea nr.24/2000 modificatd'privind normele de tehnicd
legislativd pentru elaborarea actelor normative.
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(4) Proiectele de hotirdri 9i hotdrdrile adoptate de Consiliu nu pot contraveni Constituliei giactelor normative de nivel superior.
(5) Proiectele de hotdr6ri au un preambul in care se enunfd in sintezd scopul gi dupd caz motivele
reglementdrii. Preambulul precede formula introductivd
(6) Proiectele de hotdrdri au o formuld introductivd in care se aratd temeiurile juridice generale gi
speciale ale adoptdrii actului gi in mod obligatoriu cele prevazute de Legea nr.2l5/2001
modificat[ qi republicatd.
(7) Proiectele de hotdrdri sunt in mod obligatoriu semnate de initiator. Lipsa semndturii poate ficompl in i td' pitnd la exam i narea pro iectului in comi siile de special itate.

Art'85' (l) Proiectele de hotdrdri se inscriu pe ordinea de zi a gedinfelor cu ar6tarea titlului lor gi ainifiatorului. Ele se aduc la cunogtin{a consilierilor in conOiliit e prevdzute de Regulament prinintermediul secretarului Comunei pianu.

(3) Proiectele de hotdrdri se transmit gi compartimentelor de specialitate, serviciilor publiceregiilor autonome gi institufiilor de subordonare locald pentru analizd gi intocmirea eventualelorreferate .

Art'86' (l) Ini{iatorul poate sd retragd proiectul pAnd la inceperea dezbaterilor in Consiliu asupralui.
(2) odate inceputd dezbaterea pe articole, inifiatorul poate s[ retragd proiectul p6nd in momentuladoptdrii hotdr6rii, cu votul majoritd{ii consilierilor prezenti la gedinp.
(3) Dupa adoptarea hotdr6rii de cdtre Consiliul Local, proiectul nu mai poate fi retras indiferentde votul exprimat in Consiliu.

Art'87' (1) Comisiile de specialitate, conform atributiilor prevdzute de Regulament, analizeazdproiecte de hotdrdri, gi emit avize .

(2) Proiectele de hotdrdri primite gi inregistrate se
specialitate cdt gi pentru avizarca de cdtrJ comisiile
Regulament.

(2) Avizul va confine amendamentele formulate in comisie gi
(3) Procesul verbal al comisiei de specialitate va consemna gi
(4) Avizul comisiilor de specialitate de admitere cu modific[ri
hotlrdre este motivat.

transmit pentru intocmirea raportului de
de specialitate in conditiile prevdzute de

cele adoptate de comisie.
ardta votul la adoptarea avizului
sau de respingere a proiectului de

(5) Procesul verb al al Comisiei de specialitate sesizate in fond impreund cu avizele de la restulcomisiilor de specialitate pi rapoartlle compartimentelor gi serviciilor de resort se inaint eazdsecretarului Comunei Pianu pentru a fi dezbdtute in Consiliu odatd cu proiectul de hotdr6re.
(6) in cazul gedintelor extraordinare proiectele de hotdrdri se analiz eizein procedura de avizarcpgi la data gi ora la care a fost convocatd gedinta.
(7) In cazul intrunirii Consiliului Local de indatd, parcurgerea procedurii de avizare nu mai esteobligatorie, analiza problemelor de pe ordinea de ,i A"antru-se la dezbaterile in Consiliu.

Art'88' (l) Proiectele de hotdrdri sau alte probleme inscrise pe ordinea de zi gi nerezolvate ingedinla in care au fost programate se transferd in ordinea prioritafii lor pentru urmrtoarea geoinla
ordinard a Consiliului.
(2) in caz de urgenfd, Consiliul Local poate stabili o gedin{d extraordinard pentru dezbaterea gi
adoptarea proiectelor de hotdrdre ardtate la alin.l.



(3) Proiectele de hotdrdri ce au fost respinse in
fi introduse pe ordin ea de zi a unei gedinle
indeplinirea tuturor conditiilor de legalitate gi
Consiliu.

unna dezbaterilor din cadrul Consiliului Local pot
urmdtoare numai dacd au fost modificate, prin
de oportunitate ardtate in cadrul dezbaterilor din

Art.89. Dezbaterile din gedin{ele Consiliului Local se consemneazd intr-un proces-verbal semnat
de pregedintele de qedinlA li de secretarul Comunei Pianu.

Art.90. (l) La inceputul fiecdrei gedinle secretarul Comunei Pianu prezintd procesul-verbal al
gedinlei anterioare gi il supune aprob[rii Consiliului.
(2) Consilierii au dreptul sd conteste confinutul procesului-verbal sau sd ceard corectarea
gregelilor constatate ori indreptarea erorilor materiale gi menlionarea exactd a opiniilor exprimate
in gedinfa anterioard.
(3) Corectarea gregelilor constatate, a erorilor materiale qi consemnarea exactd a opiniilor
exprimate, se consemneazdin anexd separatd la procesul verbal.
(4) Procesul-verbal gi documentele care au fost dezbdtute gi adoptate se depun intr-un dosar
special al gedin{ei respective care va fi numerotat, semnat gi sigilat de preqedintele de gedintd qi
de secretarul Comunei Pianu.

Art.gl. (l) Dezbaterea unui proiect de hotdrdre incepe prin prezentarea acestuia de cdtre
pregedintele de gedinf6, care solicitd pregedinlilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
sd arate care sunt avizele date de acestea.
(2) Dezbaterile continud cu prezentarea raportului comisiei de specialitate care a examinat
proiectul de hotdrdre in fond. Raportorul va prezenta temeiurile de fapt qi cele de drept gi va
menliona observaliile gi amendamentele care au fost acceptate de comisia sesizatd in fond, cdt gi
pe cele care nu au fost acceptate de aceasta.

Art.92. (l) Dezbaterile vor continua cu ludrile de cuvdnt din partea membrilor Consiliului, asupra
proiectului de hotdrdre.
(2) Pregedintele de gedinld da cuvdntul consilierilor, in ordinea inscrierii la dezbateri.
(3) Ludrile de cuvdnt se referd strict la obiectul dezbaterii, exprimd clar, logic Ai reverenfios
punctul de vedere al vorbitorului gi sunt limitate la durata a 5 minute. Pregedintele de gedin{6
poate supune la vot depdgirea acestui timp.
(4) la dezbaterile privind un proiect de hotdrdre, un consilier poate lua cuvdntul o singurl dat6.
(5) In privinfa normelor de procedur[ gi pentru dreptul la replicd se poate da cuvdntul, in orice
fazd a dezbaterilor.

Art.93. (1) Dezbaterile au loc prin prezentarea proiectului de hotiirdre pe articole, fbcutd de
pregedintele de gedinf6.
(z)Lafiecare proiect de hotdrdre membrii Consiliului Local pot face observatii de redactare.
(3) Inifiatorul are dreptul de a prezenta proiectul de hotdr6re cu amendamentele insugite gi de a
lua cuvdntul in finalul dezbaterilor, pentru fiecare problemd de fond sau de redactare.
(4) Amendamentele de fond care au fost prezentate la comisiile de specialitate gi au fost respinse
de aceasta pot fi reluate qi sustinute in qedinla Consiliului gi acesta se va pronunfa asupra lor, pe
fiecare amendament in parte, incepdnd cu cele de eliminare gi continudnd cu cele de completare
gi modificare atextului propus de inifiator.



(5) Toate amendamentele gi toate propunerile de completare gi rnodificare vor fi solufionate prin
votul Consiliului.

Art.94- (l) Dupe terminarea dezbaterii gi adoptdrii proiectului de hotlrdre pe articole, hot[rdrea se
supune votului final in totalitatea ei gi prin aceasta este adoptatd,.
(2) Pe tot parcursul dezbaterilor, sbcretarul Comunei Pianu verificd cvorumul de gedinf6 gi anunf6
public situa{ia in care el nu este indeplinit cu ocaziaexprimdrii votului.

Art.95. (1) in cazul in care, din dezbaterea generald $i pe articole a proiectelor de hotiirdri reniltd,
completdri gi modificdri justificate gi numeroase, la propunerea iomisiei sesizatii in fond, a
inifiatorului sau a unui grup de consilieri, Consiliul poate hotdri restituirea proiectului la comisia
sesizatd in fond pentru reexaminare, cu luarea in considerare a amendurn.ntelor gi observa{iilor
aduse in cadrul dezbaterilor.
(2) in aceastd situatie comisia va adopta un raport suplimentar .
(3) La reexaminareaproiectului de hotirdre, consilierii autori ai amendamentelor gi observa{iilor
vor participa la lucrdrile comisiei pentru susfinerea acestora.
(4) Dupd reexaminare proiectul de hotdrdre va fi inscris cu precddere pe ordinea de zi a
urmitoarei gedinfe ordinare de Consiliu.

Art.96. (l) Hotdrdrile Consiliului Local se adopti cu votul majoritdtii consilierilor prezenli la
pedinfd.
(2) Hotdrdrile privind adoptarea bugetului local, contractarea de imprumuturi, administrarea
domeniului public Ai privato participarea la programe de dezvoltare judileand, region ald, zonald ,
sau de cooperare transfrontalierd, organizarea gi dezvoltarea urbanisticd a Comunei pianu Si
amenajarea teritoriului, cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritd{i publice, cu
organizafii neguvernamentale, cu persoane juridice romdne sau strdine precum $i alte situalii
prevdzute expres in confinutul prezentului Regulament, se adoptb cu votul majoritdlii consilierilor
in functie.
(3) Hotdrdrile privind patrimoniul, aplicarea sancfiunilor expres prevdzute la art.S7 din Legea
nt.39312004 privind Statutul alegilor locali $i art. 126 din prezentul Regulament, precum gi cele
care privesc modificarea Regulamentului de Organizare gi Funclionare al Consiiiului Local al
Comunei Pianu pi acordarea titlului de "Cetifean de Onoare" se adopia cu votul a cel pu[in 213
din numirul consilierilor in functie.
(a) De la regula prevdnftd la alin.l se poate deroga doar prin lege gi prin Regulament, cu
respectarea principiilo? Legii administrafiei publice locale.

Art.97. (l) Hoter6rile Consiliului Local se adoptd cu votul deschis al consilierilor in func{ie.
(2) Hot[rdrile cu caracter individual cu privire la persoane se adoptd cu vot secret. De la aceastd
dispozilie se poate deroga doar prin lege.
(3) Consiliul poate hotdri ca in anumite situafii motivate votul sd se exprime secret. Aceasta
hotdrdre se adoptd cu votul majoritrfii consilierilor in funcfie.

Art.98. (l) Votul deschis se exprimd prin ridicarea mdinii, prin apel nominal sau electronic.
(2) Votul prin apel nominal se ixprimS prin cuvintele: "Peitru" Jau "Contra", dup6 ce secretarul a
dat citire numelui gi prenumelui fiecdrui consilier.
(3) votul secret se exprimd prin buletine de vot sau prin bile.



(4) Modalitatea de vot se hotdrdgte de Consiliu, la propunerea pregedintelui de gedinf6, in afarb de
cazurile in care legea sau Regulamentul stabilesc o anumitd modalitate de vot.

Art. 99. (l) Nu poate lua parte la deliberdri gi la adoptarea hotdrdrilor consilierul care, fie
personal, fie prin sot, sotie, rude sau afini pdnd la gradul al-IV-lea inclusiv are un interes
patrimonial in problema supusl dezbaterilor Consiliului Local.
(2) In aceastd situalie consilierii sunt obligafi sd anunfe, la inceputul dezbaterilor interesul
personal in problema respectivd.
(3) Anunlarca interesului personal gi ab{inerea de la vot se consemneazd in mod obligatoriu in
procesul verbal al gedintei.
(a) In conditiile Legii nr.39312004 privind Statutul alegilor locali, consilierii sunt obligali s[ facd
publice interesele personale printr-o declaralie pe proprie rdspundere. Noliunea de interes
personal are confinutul pi reglementarea dat[ de lege.
(5) Hotdrdrile adoptate cu nerespectarea aliniatelor precedente sunt nule de drept. Nulitatea se
constatd de instanla de contencios administrativ.

Art.l0O. (l)Pregedintele de gedinld anuntd rezultatul votului gi aratd dac[ proiectul de hotirdre a
fost admis sau respins.
(2) in procesul verbal al gedintei Consiliului Local este consemnat in mod obligatoriu rezultatul
votului, precum gi modul in care gi-a exercitat votul fiecare consilier.

Art.l0l. (l)Hotdrdrile Consiliului Local se semneazd de pregedintele de gedintd gi se
contrasemneazd, pentru legalitate de secretarul Comunei Pianu. in cazul in care pregedintele de
gedintd lipsegte sau refuzd sd semneze, hotdrdrea Consiliului se semneazd de 3 consilieri.
(2) In sazul in care secretarul Comunei Pianu considerd cd hotdrdrea Consiliului este ilegald sau
c[ depdgegte competenfele prevdzute de lege Consiliului Local nu va contrasemna hotdrdrea. in
aceastd situatie va expune opinia sa motivatd Consiliului, care va fi consemnatd in procesul
verbal al gedinfei.

Art.llz. (l) Hotdrdrile Consiliului Local se comunicd de cdtre secretarul Comunei Pianu
Primarului gi Prefectului deindatl,dat nu mai tArziu de l0 zile lucdtoare de la dataadoptdrii.
(2) Comunicarea se face in scris, insotiti de eventualele obiecfiuni priviird legalitatea hotdrdrii, in
condiliile Legii nr.2l5l200l republicatd gi cu modific[rile ulterioare.
(3) In termen de trei zile de la data gedinfei Consiliului Local, secretarul Comunei Pianu va afiga
pe pagina de internet a Comunei Pianu o copie a procesului verbal al gedintei.

Art.l03. (1) Hotdrdrile normative devin obligatorii gi produc efecte juridice de la datapublicdrii
lor.
(2) Aducerea la cunogtintd publicd a hotdrdrilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile
de la data comunicdrii cdtre Prefect.
(3) Hot[rdrile cu caracter individual produc efecte de la data comunicdrii.
(4) Comunicarea hotdrdrilor cu caracter individual se face prin gnja secretarului Comunei Pianu.

Art.l04. Pregedintele de gedintd exercitIo in afara atributiilor prevlzutela art.25, 88, 90-92, 100-
l0l din Regulament gi cele care privesc supunerea la vot a proiectelor de hotdrdre cu aritarea
votului exprimat de cdtre consilieri, supunerea la vot a oriclror alte probleme ce tin de
competenfele Consiliului Local, menlinerea ordinii gi respectarea Regulamentului pe tot parcursul



gedintei, sens in care poate propune Consiliului adoptarea uneia dintre sancfiunile prevdzute de
Statutul alepilor locali.

Art.l05. (1) La lucririle Consiliului Local, consilierii pot formula interpeldri gi pot adresa
intreblri Primarului, viceprimarului, secretarului Comunei Pianu, precum gi gefilor
compartimentelor din aparatul propriu sau ai serviciilor gi unitdfilor subordonate.
(2) Inscrierea la ordinea de zi a gedintei a adresdrii intrebirilor gi interpelirilor se face cu
prioritate.
(3) Timpul alocat pentru intrebdri gi interpeldri poate s[ fie limitat la cinci minute pentru fiecare
consilier local.
(a) Cei intrebati vor rlspunde, de reguld, imediat. Rdspunsul la interpeldri poate fi dat gi in scriso
pdnd la urmdtozrea gedint6.

Art.l06. Semestrial, in Consiliu se analizeazd modul de solufionare a petitiilor adresate de c[tre
cet6{eni Consiliului Local al Comunei Pianu.

Art.l 07 . La lucrdrile Consiliului Local pot asista pi lua cuvdntul , frri drept de vot Prefectul,
Pregedintele Consiliului Judetean sau reprezentan[ii acestora, senatorii gi deputatii, minigtrii gi
ceilalli membrii ai Guvernului, gefii serviciilor publice deconcentrate, precum gi persoanele
interesate invitate de Primar.

Art.l08. in cazurile in care nu este intrunit cvorumul de gedinf[ sau prezenla la qedin!6 nu asigur[
cvorumul de vot, gedinfa Consiliului se amdnl pentru o dat[ ulterioard.

Sec{iunea a III-a
Dizolvarea Consiliului Local

Art.109. (l) Consiliul Local se dizolvd de drept sau prin referendum local.
(2) Consiliul Local al Comunei Pianu se dizolvd de drept in cazul in care nu se intrunegte timp de
doud luni consecutive sau nu a adoptat in trei gedinte ordinare consecutive nici o hotiirdre, cdt gi
in situatia in care numirul consilierilor se reduce sub jumdtate plus unu gi nu se poate completa
prin supleanti.
(3) Situafiile ce atrag dizolvarea de drept sunt sesizate Tribunalului Alba - Seclia Contencios
Administrativ de cdtre Primar, viceprimar, secretarul Comunei Pianu sau orice persoan[
interesat[.
(a) in condifiile legii, instanta pronunfi o hotdrdre definitivi gi se comunici Prefectului judefului
Alba.

Art.l10. (l) Consiliul Local al Comunei Pianu se dizolvlprin referendum local in conditiile legii
gi cu procedura prevdzutd de art.55 alin.3-8 din Legeanr.2l5l200l republicatd qi cu modificdrile
ulterioare privind administrafia public[ locall"
(2) Pdn[ la constituirea noului Consiliu Local, Primarul iar in absenfa acestuia secretarul
Comunei Pianu rczolvdproblemele curente ale Comunei Pianu, conform legii.



CAPITOLUL M

MANDATUL DE CONSILIER

Art.l11. (l) Mandatul de consilier este de 4 ani.
(2) Consilierii validafi intrd in dreptul deplinei exercitirii a mandatului la data declardrii ca legal
constituit a Consiliului Local al Comunei Pianu qi mandatul inceteazd de drept la data declardrii
ca legal constituit a Consiliu Local nou ales.
(3) In exercitarea mandatului consilierii indeplinesc o funcfie de autoritate publicd in condiliile
Legii nr.2l5/2001 republicatd gi cu modificdrile ulterioare, Legii nr.393/2004 privind Statutul
alegilor locali gi art. 26 din Regulament.
(a) Dupe declarareaca legal constituit a Consiliului Local, consilierii primesc o legitimalie gi un
semn distinctiv al calitElii lor de reprezentanli alegi ai comunitElii locale, in condiliile Legii
nt.2l5/2001 republicatd gi cu modificirile ulterioare, Legii nr.393/2004 privind Statutul alegilor
locali gi art. 35 din Regulament.

Art.l 12. (l) Calitatea de consilier este incompatibiH cu funcfiile, calitdtile gi demnitefile publice
prevdzute de art. 88-90 din Legea w.16112003 privind conflictul de interese gi regimul
incompatibilitefllor in exercitarea demnitdlilor publice gi func{iilor publice.
(2) Incompatibilitatea intervine numai dupd validarea mandatului. Persoana in cauzd, in termenul
legal opteazd, intre calitatea de consilier gi cea cu care aceasta este incompatibil6. Termenele gi
procedura privind intervenirea stirii de incompatibilitate sunt cele prevdzute de art.9l din Legea
nr.l6l2003 privind conflictul de interese gi regimul incompatibilitaf lor in exercitarea
demnitd{ilor publice gi funcliilor publice
(3) Consilierului validat care nu a optat pentru aceastd calitate ii incete azd mandatul de drept gi
Prefectul va emite un Ordin prin care se constatd incetarea de drept a mandatului la implinirea
termenelor de 15 zile, dupd caz 60 de zile,la propunerea secretarului Comunei Pianu, ce poate fi
sesizat de orice persoand interesatd.
(4) Ordinul Prefectului poate fi contestat in condiliile prevdzute de art.91 alin.S din Legea
nr.l6ll2003 privind conflictul de interese gi regimul incompatibilitdfilor in exercitarea
demnitSlilor publice gi functiilor publice.
(5) In urmdtoarea gedin!6 de Consiliu, pregedintele de gedinti constat$hd locul vacant va supune
validarea mandatului supleantului in condifiile ait. 19-23 din Regulament.
(6) Incompatibilit6tile calitiilii de consilier sunt de domeniul legii. Consiliul Local constatl
intervenirea incompatibilitdtii, ldri a ad[uga sau elimina din lege.

Art.l 13. Calitatea de consilier inceteazd de drept inainte de expirarea duratei normale a
mandatului in urmitoarele cazuri: a) demisia; b) incompatibilitate; c) schimbarea domiciliului
intr-o altd unitate administrativ-teritoriali inclusiv ca unnare a reorganizdrii; d)lipsa nemotivat;i
la mai mult de trei gedinfe ordinare consecutive ale Consiliului; e) imposibilitatea exercit[rii
mandatului pe o perioadd mai mare de 6 luni consecutive cu exceplia cazurilor prevdntte de lege;
f) condamnarea prin hotdrdre judecdtoreascd definitivL, la o pedeapsd privativd de libertate; g)
punerea sub interdicfie judecdtoreascd; h) pierderea drepturilor electorale; hl) pierderea calitefii
de membru al partidului politic sau al organizaliei minoritdlii nafionale pe a clrei listl a fost ales;
i) deces.



Art. 114. (l) incetarea de drept a mandatului consilierilor se constatd prin hotdrare de Consiliu la
propunerea Primarului sau oricdrui consilier.
(2) Hotdrdrea Consiliului adoptatd in cazurile prevazute de art.ll3 lit. c) - e) 9i hl) poate fi
atacatd de consilieri , la instanfa de contencios administrativ in termen de l0 zili de la
comunicare. Procedura prealabild nu se efectu eaz6. Instan{a se pronun{d in cel mult 30 de zile.
Hotdrdrea instantei este definitivI gi irevocabili.
(3) incetarea mandatului de consilier in caanl schimbdrii domiciliului in altd, localitate va
interveni numai dupl efectuarea in actul de identitate a menfiunii corespun zdtoare de c6tre
organul competent.
(4) Prevederile art. ll3 lit. e) nu se aplicd in cazul in care acesta a executat o misiune oficial6, din
insdrcinarea Guvernului sau Parlamentului, in {ari sau strdinitate. Pe durata exercitirii misiunii
incredinlate exercitarea mandatului se suspendd.
(5) Prevederile art. I 13 lit. 0 - h) se aplici dupl rdmdnerea definitiv[ 9i irevocabila a hotdrarii
judecdtoreqti.

Art.l15. (l) in toate cazurileprevizute de art.l 13 din Regulament, Consiliul Local al Comunei
Pianu adoptii in prima gedin{d ordinard , la propunerea Primarului, o hotdrare prin care se ia act de
situalie apdrutd gi se declard vacant locul consilierului in cauzd,.
(2) Hotirdrea va avea labazd un referat constatator semnat de Primar gi de secretarul Comunei
Pianu ce este inso{it de acte justificative.

Art.l16. (1) Consilierii locali pot demisiona , anunfdnd in scris pregedintele de gedin[d,, care va
lua act.
(2) Pregedintele de gedintd propune adoptarea unei hotdrdri prin care se ia act de demisie gi se
declard locul vacant.
(3) in toate cazutilede incetare a mandatului inainte de expirarea duratei normale, dup6 adoptarea
hot[rdrii prin care se ia act de demisie sau prin care se constatil incetarea de drept a mandatului,
pentru locul rdmas vacant se va proceda la alegerea unui consilier ?n condifiiie art. 19-23 din
Regulament.

Art.1l7.(l) Mandatul de consilier se suspendd de dreptnumai in cazul arpst6rii preventive.
(2) M6sura arestdrii preventive se comunici de indata de citre Parchet sau instan{6, prefectului,
care prin Ordin, constatd suspendarea mandatului.
(3) Suspendatea dureazd pdnd la soluJionarea definitivd" a cauzei. Ordinul de suspendare se
comunicd de indatd con'silierului.
(4) Consilierul suspendat care a fost g[sit nevinovat are dreptul la despdgubiri in condi{iile legii.

Art.ll8. (1) in exercitarea mandatului, consilierii sunt in serviciul colectivitefi fiind ocroti{i de
lege.
(2) Libertatea de exprimare gi acfiune in exercitarea mandatului de consilier este garantatl.
(3) Consilierii locali nu pot fi tragi la rispundere pentru opiniile politice exprimate in exerc itarca
mandatului.
(4) Dreptul de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingrddit. Autoritdfile
administrafiei publice centrale gi locale sunt obligate si asigure lnform area corecti. potrivit
competen{elor ce le revin.



(5) Dreptul de asociere este garantat prin lege. Structurile asociative legal constituite ale
consilierilor vor fi consultate de c5tre autoritdlile administrafiei publice centrale in toate
problemele de interes local.

Art.tlg. (l) Pe intreaga duratd a mandatului, consilierul se considerd in exerci{iul autoritdlii
publice gi se bucuri de protectia ptevdnfiAde lege.
(2) De aceeagi protec{ie juridicd beneficiazl gi membrii familiei, in condifiile reglementate expres
de Legea nr.393/2004.
(3) Refinerea' arestarea sau trimiterea ?n judecat6 penall ori contraven{ional6 a alegilor locali,
precum gi faptele sivdrgite care au determinat luarea mdsurilor se aduc la cunogtin{a Consiliului
Local al Comunei Pianu gi Prefectului, in termen de 24 de ore, de c[tre organele care au dispus
luarea mdsurii.

Art.l2O. (l) Consilierii locali sunt obliga{i siprezinte anual un raport de activitate,care este fbcut
public prin grija secretarului Comunei Pianu, prin afigarea lui pL pagina de internet a Comunei
Pianu.
(2) obliga{ia prevdzuta la alin.l incumbd gi viceprimarului.
(3) Consilierii sunt obligafi sd organizeze intdlniri cu cetdfenii gi sd acorde audien{d , in condifiile
Legii nr.2l5/2001 republicatl 9i cu modificdrile ulterioare gi Legii nr.393/2004 privind Statutul
alegilor locali.
(4) Consilierii sunt obligafi la probitate gi discretie profesio nal6, sd dea dovad6 de cinste gi
corectitudine. Consilierilor le este interzis sI cear6 pintru sine sau pentru altul bani, foloase
materiale sau alte avantaje.
(5) Consilierii nu pot face uz gi nu se pot prevala de aceastl calitate in exercitarea unei activiteti
private.

ArL121. (l) Consilierii sunt obliga{i sd men{ioneze expres situatiile in care interesele lor
personale contravin celor generale.
(2) in cazul in care interesul personal nu are caracter patrimonial, Consiliul poate permite
participarea la vot a consilierului.
(3) La intrarea in exerciliul mandatului consilierii sunt obliga{i s6 declare ?n mod public,
interesele personale, pe propria rdspundere, declarafia plstrdnAJ-sl in'registrul de interese linutde secretarul Comunei Pianu. Confinutul nofiunii de intires personal gi efJcble produse sunt cele
reglementate expres de lege.
(a) Refuzul de depunere gi reactualizare a declarafiei de interese se sancti oneazdconform art.gl-
82 din Legea nr.393/2004 privind statutul alegilor locali.

Art.lz2. (1) Pentru participarea la lucrlrile Consiliului Local gi ale comisiilor de specialitate,
consilierii au dreptul la indemniza[ie de gedinfd.
(2) Cuantumul indemnizafiei este de pdnd la 5Yo din indemniza[ia lunard a primarului. plata
indemnizaliei se face exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.
(3) Indemniza[ia se acordd pentru participarea li o gedinfd ordinard de Consiliu gi l-2 gedin{e ale
comisiilor de specialitate organizate intr-o lund.

1lrt.123. (l) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueazd in indeplinirea
mandatului, in conditiile legii. Intrd in aceastd situalie intotdeauna pregitirea in domeniul



administrafiei publice locale prin cursuri de formare gi perfectionare organizate de institulii
abilitate, precum gi deplasdrile in cazul in care gedinfa Consiliului are loc in alt[ localitate.
(2) Drepturile b[negti cuvenite consilierilor, pot fi cumulate cu pensia sau alte venituri in
condiliile legii.

Art.lzL. (l) Consilierii au obligafia de a se prezenta la gedin{ele Consiliului Local gi ale
comisiilor de specialitate in condifiile legii gi prezentului Regulament.
(2) Absen{a nemotivat6 de la gedinfele Consiliului se sancfioneazd conform legii gi art.79 din
Regulament.
(3) Pentru desftgurarea activitdlii curente, a gedintelor comisiilor de specialitate gi a programului
de audien{e, consilierii locali au la dispozilie, prin grrja Primarului, spa}ii special amenajate cu
toate dotdrile necesare activitdlii.

Art.lzs. (l) Respunderea administrativd, civil[ sau penald a consilierilor pentru faptele s[vdrgite
in exercitarca mandatului este reglementatii de lege.
(2) Consilierii rdspund in nume propriu pentru activitatea desfbguratd in exercitarea mandatului gi
solidar pentru activitatea Consiliului gi pentru hot[rdrile pe care le-au votat.

Art.l26. (l) inc[lcarea de cdtre consilieri a prevederilor Legii nr.2l5/2001 republicatii gi cu
modificdrile ulterioare pi ale Legii nr.39312004 privind Statutul alegilor locali aftage aplicarea
sancfiunilor expres prevdzute la art.57 din aceastd ultimd lege: a) avertismentul; b) chemarea la
ordine; c) retragerea cuvdntului; d) eliminarea din sala de gedin{d; e) excluderea temporard de la
lucrdrile Consiliului gi ale comisiilor de specialitate; f) retragerea indemnizafiei de gedinfd pentru
l-2 luni.
(2) Sanc{iunile prevdzute la lit. a) - d) se aplicd de cdtre pregedintele de gedinf[ gi cele prevdzute
la lit. e) gi 0 se aplicd de cdtre Consiliul Local, prin hotdrdre adoptatd cu votul a cel pulin 213 din
numdrul consilierilor in funcfie.
(3) in cazul aplicdrii sancliunii de cdtre Consiliu, hotdrdrea poate sd fie adoptatd doar dupd ce a
fost propunerea de sanctionare a fost dezb[tutd pi avizatd de Comisia de disciplind, juridicd,
comisie de specialitate competentd in materie va care va stabili gi gravitatea faptei gi va ardta ce
sancfiuneurmeazd a fi propus6.
(a) Dispoziliile art.l26 se completeazd gi au infelesul dat de art. 57 - 68 din Legea nr.39312004
privind Statutul alegilor locali.

Att.lz7. (1) in raporturile Consiliului Local al Comunei Pianu cu terfii, consilierii au dreptul s[
participe la delega{iile ce reprezintd autoritatea deliberativd in raporturile sale pe plan intern gi
internafional, confonn competenfelor date de lege.
(2) Componenta delegatiilor care efectueazd deplasdri sau primesc delegalii strdine se hotdr6gte in
Consiliu,pebaza consultdrii prealabile a liderilor grupurilor de consilieri gi a pregedin{ilor, ori in
lips[ a secretarilor comisiilor de specialitate.

Art.lz&. (l) Pentru buna funcfionare a Consiliului Local al Comunei Pianu, Primarul va informa
semestrial Consiliul despre aducerea la indeplinire a hotdrdrilor adoptate de acesta.
(2) Birourile gi compartimentele din subordinea Primarului, regiile autonome qi institutiile din
subordinea Consiliului vor prezenta semestrial, la cerere sau din proprie ini{iativ6, informdri
privind aplicarea hotdrdrilor Consiliului Local al Comunei Pianu.



CAPITOLUL W

DISPOZITII FINALE

Art.lzg. (1) Pe dataadoptiirii prezentului Regulament se abrog[ precedentul, astfel cum a fost
adoptat prin Hotdrdreanr.26 120.03.2002 a Consiliului Local al Comunei Pianu.
(2)Prezentul Regulament se completeazd de drept cu dispozi[iile Legii nr.2l5l200l republicatd
pi cu modificirile ulterioare privind administratiapublicd locald, ale Legii nr.39312004 privind
Statutul alegilor locali, precum gi cu legile speciale ce instituie noi competenfe ale Consiliului
Local.

Art.l3O. Prezentut Regulament aga cum a fost adoptat in gedin{a Consiliului Local al Comunei
Pianu din 14. 12.201I va fi adus la cunoptinli publicd prin grija secretarului Comunei Pianu fiind
afigat la sediul Primdriei Comunei Pianu gi postat pe pagina de internet a Comunei Pianu.

PRE$EDINTE DE $EDTNTA,
Viorel .,-"

SECRETAR,
Jr. Catargiu Camelia Cristina
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