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CAPITOLUL I

Constituirea Consiliului Local Chiajna

Art.l Consiliul Local Chiajna, denumit in continuare C.LC, este constituit, conform prevederilor

l-egii nr. 21512001 privind administralia publica locald, republicatb, modificatA Ei completatd, cu

respectalea prevederilor Legii nr.39312004 privind statutul alegilor locali, modificatd gi completatd.

precum gi a celorlalte acte normative in materie.

Art.2

(l) Consiliul Local Chiajna. este compus din consilieri alegi prin vot universal, egal, direcr. secret

gi liber exprimat, in condifiile stabilite de legea privind alegerea autoritdlilor administraliei publice

locale.

(2) in asigurarea liberului exerciliu al rnandatului lor, consilierii indeplinesc o funclie de autoritate

publicS, beneficiind de dispoziliile legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o tLrnclie ce

inrplicd exerciliul auroriEtii de stat.

Art.3

( I ) in confbrmitate cu prevederile Legii nr. 21512001 , constituirea C.L.CHIA.INA. se face in ternren

de 20 de zile de la data desldgurdrii alegerilor, dup[ indeplinirea prevederilor ut.47 alin. (l) $i (2)

dir.r Legea nr. 33412006 privind finanlarea paltidelor politice gi a campaniilor electorale. republicati,
cu modificir.ile gi completdrile ulterioare.

(2) Convocarea consilierilor declarali alegi pentru gedinla de constituire se face de cdtre pref'ectul

Judelului Ilfov.

(3) La gedinla de constituire pot participa Prelectul Judefrilui llfov sau reprezentantul sdu, precum

:;i Primarul Comunei. chiar dacd procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizatd.
(4) $cdinla de constituire este deschisd de cdtre Prefectul Judelului Ilfov sau de reprezenrantut

acestuia 9i este declaratd legal constituitd dacf, se constatd prezenla a cel pulin doud treimi din
numirul consilierilor declarali alegi. Dacd qedinta de constituire nu este declarati. legal constituiti,
Pref'ectul .ludelului llfov procedeazd conform prevederilor art. 30 alin. (2)-(5) din Legea nr.
21512001 9i prevederilor o.c. nr. 3512002 aprobatd cu modificdri prin Legea nr. 67312002.
(5) Dacd gedinla de constituire a fost declaratd legal constituiE, prefectul Judetului Ilfov inviti sd

conduca gedinla pe cel mai in virsti consilier, asistat de 2 consilieri, cei mai tineri din consiliu.
(6) Dupd indeplinirea formalitdlilor prevdzute la alin. (5), se ia o pauzd in timpul cdreia se consrituie
grupurile de consilieri. Grupurile de consilieri vor fi alcdtuite din consilierii alegi pe listele
Ibrnialir.rnilor politice care formeazd Consiliul Local Chiajna.



(7) Secretarul comurrei va prezenta pregedintehri de virstd qi asistenlilor acestuia dosarele

corrsilierilor dectarali alegi gi pe cele ale supleanlilor lor. a$a cum acestea au fost primite de la biror.rl

electoral de circr"rmscripfie.

(8) Dosarele vol fi insolite de opliunile scrise ale consilierilor alegi ce ocupi funclii incompatibile.

polrivit legii, cu calitatea de consilier.

(9) in sinralia in care primarul declarat ales a candidat qi pentru funclia de consilier $i a obtinut

mandatul, dosarul acestuia va fi insolit de opliunea scrisd pentru una dintre cele doud funclii, nunrai

dacd procedula de validare a mandatului de primar a fost tlnalizatd.

Art.4

( l) I-a reluarea lucrdrilor, consilierii declarali alegi vol alege, prin vot deschis, o comisie de validare

alcdtuiE din 3 consilieri. Comisia este aleasA pe intreaga durati a mandatului.

(2) Desemnarea candidalilor pentru comisia de validare se face de cdtre grupurile de consilieri.

Numdrul de locuri cuvenite fiecdrui grup se determine in funclie de numirul de mandate oblinute

de grupul in cauzd.

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

consilierilor prezenfi la gedinta de constituire. iar rezultatul va fi consemnat in HotlrArea nr. I
(an.4.alin 3, din O.G.35/2002 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare si fr-rncqionare

a consiliilor locale).

(4) Comisia cle validare a mandatelor alege din rAndul membrilor sdi un pregedinte $i un secrerar.

individual, prin votul deschis al majoritelii consilierilor prezenli la gedinta de constituire a conrisiei.

Art.5

(l) Dupe alegerea comisiei de validare preqedintele dispune o noud pauzi, in tirnpul cdreia va ll

examinatd de cdtre comisie legalitatea alegerii fiecdrui consilier, pe baza dosarelor prezentate de

pregedintele de vArstd, 9i vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. in

acest scop se incheie un proces-verbal conform modelului aprobat prin O.G. nr.35/2002.

(2) Daca primarul, al cdrui mandat a fost validat, a fost ales qi consilier gi opteaze pentru firnclia de

prinrar, sau dacd consilierii care delin funclii incompatibile opteazd in scris pentru renun{area la

ftrnclia de consilier. va fi examinat, in vederea validdrii, dosarul supleantului, respectiv supleanlilor.

cle pc acecagi lista. in ordinea in care cei in catzd au fost inscrigi pe lista de candidali.

(3) in cazul in care, pAnd la data validdrii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul

pe a cdrei listd a fost ales, la cererea scrisi a partidului, din care a frcut parte consilierul in cauzi,

mandatul acestuia nu va fi validat, umAnd a fi validat urmitorul candidat allat pe lista paltidului.



(4) In validarea alegerii unui consilier poate fi propusd de comisia de validare numai dacd aceasta

a constatat cd au lbst incdlcate condiliile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacd alegerea

s-a licut prin fiaudd electoralA constatath de cdtre biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr'.

1 I 5/2015. lnvalidarea mandatului se va propune gi in cazurile prevezute la alin. (2).

(5) Consilierii care lipsesc motivat de la gedinla de constituire pot fi validati sau invalidali in lipsi,

cu condilia depunerii .iurimAntului in qedinla imediat urmdtoare.

Art.6

( l) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabeticd, prin votul deschis al majoritdfii

consilierilor prezenti la gedinld. Persoana al carei mandat este supus validirii sau invalidarii nu

pafticipe la vot.

(2) Rezultatul validdrii mandatelor se consemneazd in HotIrArea nr.2(afi.7,alin2, din O.G.35/2002

pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare si funclionare a consiliilor locale). care se

conrr"rnicd de indatd consilierilol care au absentat motivat.

Art.7

(l) Dupa validarea mandatelor a cel pulin doua reimi din nurndrul de consilieri stabilit potrivit legii

se va proceda la depunerea urmdtorului j urdmdnt: "Jur sd respect Constilulia si legitc ldrii Si sd.fac

cu bund-credinl(i tot ceea ce std in puterile Si pricepereo mea pentru binele locuitorilor Comunei

('hiajna. ASa sd-mi ajute Dumnezeu!"

(2).lurdmdntul se depune dupd urmdtoarea procedurd: Secretarul comunei va da citire jurdmdntului,

dupi care consilierii validaqi se vor prezenta, in ordine alfabeticd, in fa{a unei mese special

amenajate, pe care se afld un exemplar din Constitulie gi Biblia. Consilierul va pune mdna st6lgd

atat pe constitulie crit 9i, daca este cazul, pe Biblie, va pronunJa cuvantul 'jur", dupd care va semna

.jurdmdntul de credinfd. care va fi imprimat pe un formular special.

(3) .lurdmAntul se sernneazl in doud exemplare. Un exemplar se pAstreaza Ia dosarul de validare, iar

al doilea se inmdneazl consilierului.

(l) Corrsilierii pot depune jurdmdntul lird tbrmula religioasa. in acest caz jurdmdntul va fi imprinrar

pe fbm.rular lird aceastd formuld.

(5) Consilierii cale refuzd sd depund j urdmdntul sunt considerali demisionali de drept, i'apt care se

consemneazd in procesul-verbal al gedinlei. in acest cur, se va supune validdrii mandatul primului

supleant de pe lista partidului politic, alianlei politice sau alianlei electorale respective, dacd pdna

la validarea mandatului partidele politice 9i alianlele politice confirmi in scris apartenenla la particl

a consilierului in cauzd.

(6) Dup[ depunerea jurimdntului de cltre majoritatea consilierilor validali ca #h



l.ocal. preqedintele de vdrstd declard consiliul legal constituit. Declararea Consiliului ca legal

constituit se conshtA prin Hotirirea nr. 3.( afi.8,alin.5,din O.G.35/2002 pentru aprobarea

regularnentului-cadru de organizare si funclionare a consiliilor locale).

CAPITOLUL II

Organizarea Consiliului Local Chiajna

SECTIUNEA I

l)re;edintele de qedin{i

Art.8

(l) Dupb declararea Consiliului Local Chiajna ca legal constituit, se procedeazd la alegerea

preqedintelui de 9edin1n. Alegerea se face prin votul deschis al majoritdlii consilierilor in funclie.

Durata mandatului preqedintelui de gedinld nu poate fi mai mare de 3 luni.

(2) Dupa alegerea pregedintelui de gedin!5 acesta preia conducerea lucrdrilor consiliulr.ri.

(3) Rezultatul alegerii preqedintelui de gedin{d se consemneazd in Hotirirea nr.4 (art.9, alin.3, din

O.C.35/2002 pentru aprobarea regulamentului-cadru de organizare si funcgionare a consiliilor

Iocale).

(4) Hotnririle nr. l-4 se semneaze de preEedintele de virstf, gi de cei 2 asistenJi ai acestuia gi se

contrasemneazd de secretarul comunei. Aceste hotdrdri au caracter constatator. Ele nu oroduc efecte

.iuridice, neputand forma obiectul unor acJiuni in justilie.

(5) Dupa preluarea conducerii lucririlor Consiliului Local de cdtre pregedintele de qedin{d se trece

la ceremonia de depunere a jurdmdntului de cdtre primarul comunei, dacd procedura de validare a

nrandatului acestuia a lbst finalizat6. in a"est scop. .iudecatorul sau altd persoana desemnata de

preqedintele Tribunalului Ilfov prezintd in fala consiliului local hotararea de validare.

(6) Dupa depunerea jurdmdntului, Primarul comunei intrd in exerciliul de drept al mandatului. El

va ocupa un loc distinct in sala de qedin[h.

(7) Grupulile de consilieri (care au un numir de cel puJin trei rnembri) igi aleg prin votul cleschis al

rnajoritalii grupului respectiv cdte un lider.

(8) in situalia in care preqedintele de gedinld in exerciliu nu poate participa la gedirila de consiliu,

din rdndul consilierilor se alege, prin hotdldre adoptati cu votulmajoritdfii consilierilor prezenlr. un

plegedinte de gedin{d care va conduce lucrdrile gedinlei respective.



Art.9

( l) Pregedintele de qedinld exercita urmatoarele atribuJii principale:

a) conduce Eedinlele C.L.Chiajna.;

b)supune atenliei consilierilor locali conlinutul ordinii de zi, inscrierea unor puncte

suplirnentare,daca este cazul qi supune spre aprobare ordinea de zi.

c) supune votului consilierilor locali proiecte de hotdrdri impreund cu propunerile rezultate in

runna dezbaterilor;

d)asigur[ numararea voturilor qi anun!6 rezultatul votdrii cu precizarea voturilor pentru, a voturilor

contra gi a ablinerilor;

e)semneazd hotdrArile adoptate de consiliul local, chiar dacd a votat impotriva adoptdrii acestora,

precum qi procesul verbal;

1)asigurd menlinerea ordinii si respectarea regulamentului de desflsurare a gedintelor;

g)supune votului consilierilor local orice problemd care intrd in competenla de solulionare a

consiliului local;

h)aplica, daca este cazul, sau propune Consiliului Local aplicarea sancliunilor prevazute de legea

39312004 privind Statutul alegilor locali.

i) in cazul in care deslEgurarea lucrdrilor este perturbatd, pregedintele de gedinld poate intrerupe

dezbatelile

i)'indeplineqte orice alte atribulii prevazute de lege, de prezentul regulament sau insarcinari date de

consiliul local (art.l0 alin.l si 2 din O.G.nr.3512002 penftu aprobarea regulamentului-cadru de

organizare si funclionare a consiliilor locale).

Art.l0

in exercitarea atribuliilor sale cu privire la menlinerea ordinii 9i respectdrii cadrului legal gi a
regulamentului in timpul gedinlelor, pregedintele de gedintd poate aplica urmrtoarele sanc{iuni:

a) avertismentul:

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvdntului;

d) eliminarea din sala de gedin@.

e) excluderea temporard de la lucrdrile consiliului gi ale comisiei de specialitate.

f) retragerea indemnizaliei de gedinta, pentru l-2 gedinfe.

Eliminarea din sala de qedinld echivaleazl cu absenfa nemotivatd de la gedin1d.
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Art.t I Inainte dc expirarea mandatului preqedintelui de gedinld, la iniliativa a cel pulin unei treirni

din numirul consilierilor, se poate alege un alt consilier pentru aceasta funclie, in condiliile
prevdzute de art. 35, alin. (2) din Legea nr. 21512001.

SECTIUNEA II

Alegerea viceprimarului

Art.l 2

(l) Consiliul Local Chiajna alege din rdndul membrilor sii viceprimarul, prin votul seclet al

nlajoritali i consil ierilor in funclie.

(2) Propunerea de candidafi pentru alegerea viceprimarului se face de cdtre oricare dintre consilieri

sau de cdtre grupurile de consilieri.

(3) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia pauza in timpul careia se completeazd buletinele de vot.

(4)Excrcitarea votului se face intr-o cabind special amenajatd, folosindu-se Llrmatoarea procedurd

oe vot:

-pe buletinul de vot se scrie cuvintul .,DA" in dreptul numelui/numelor celui/celor pe care doreEte

sd il/sd ii voteze:

(5)Este declarat viceprimar candidatul care a oblinut votul majoritalii consilierilor in f'urrcJre.

((r)in cazul in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la aliniatul (5),se organizeaza un al 6oilea

tur de scrutin, in aceeaqi gedinta, la care vor participa candidaEii situati pe primele doua locuri. La

al doilea tur de scrutin este declarat ales consilierul care a obfinut cel mai mare numdr de votun.

Art.l3

In caz de balotaj se va prooeda la un nou tur de scrutin, la care vor participa candidalii care se alla
In aceasta situalie.Va li declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.

Art. l4

( l) Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. in cazul in
care mandatul consiliului inceteazd inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza dc clrept

si rrandatul viceprimarului, fari vreo altd formalitate.

(2) Calitatea de viceprimar incereaza cle drept in cazul pierderii calitalii de membm al partidului
politic pe a carei listd a lost ales (art.9, litera hl, Legea 393) aceasta se constata de catre consiliul
local (art.9, aliniatut 3, Legea 393)

(3) Alegerea viceprimarului va fi consemnati in Hotarirea nr.5 (art.l3 din o.G.35/2002 pentru

aprobarea regulamentului-cadru de organizare si funclionare a co'siliilor locale).



SECTIUNEA III

Constituirca $i funcfionarea comisiilor de specialitate

Art.l5
(l)Dupa constituire, consiliul local igi organizeazd comisii de specialitate pe principalele domenii

de activitate (Art.54 alin.l din Legea 21512001).

(2) Avdnd in vedere specificul local si nevoile activitalii sale Consiliul Local Chiajna organizeazd,

tu'maloarele comisii pe domenii de specialitate:

-Comisia I -comisia pentru programe de dezvoltare economico-socialI, buget finan{e,

administrarea domeniului public gi privat al comunei Chiajna, agriculturi,
gospodirie comunali, protec{ia mediului, servicii si comerl.

- Comisia2 -comisia pentru invi{imant, sinatate, culturi, culte, protcc{ie sociali,

activitali sportive, de agrement si turism.

-comisia 3 -comisia pentru administrafie publicd localr, juridici, disciplini, apirarea

ordinii si liniqtii publice qi a drepturilor omului.

(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii, in exerciliul mandatului.

(4) Operaliunile desfbgurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul

9i cientlmirea acestora, numdrul membrilor fiecirei comisii gi modul de stabilire a locurilor ce revrn

fiecirui grup de consilieri sau consilieri independenfi, precum ;i componenla nominald a acestom

se stabilesc prin Hotirirea nr. 6. (art.30, din O.G.35/2002 pentru aprobarea regulamentului-cadru

de organizare si luncqionare a consiliilor locale).

Art, | 6

(l) Conisiile de specialitate lucreazd valabil in prezenfa majoritalii membrilor gi iau liotir6ri cu

votul nrajoritdlii membrilor lor.

(2) Comisia poate invita sE participe la gedinlele sale specialiqti din cadrul aparatului de specialitate

al primarului sau din cadrul instituliilor'gi serviciilor publice de interes local aflate sub auroritates
consiliulr"ri. Au dreptul sd participe la $edinlele comisiei gi consilierii care au f;cut propunerile ce

stau la baza lucrdrilor comisier.

(3) $edinlele contisiei de specialitate sunt, de reguli, publice.

(4) Comisia poate hotari ca unele gedinfe sau dezbaterea unor puncte de pe orclinea de zi sd se

desligoare cu ugile inchise.

(5) PreEedinlii comisiilor de specialitate pot participa la qedintele celor.lalte comisii. au dr.eptul si
intervind la discuqii, lird a avea drept de vot.



Art.l7

( l) Nundrul locurilor care revine llecdrui grup de consilieri sau consilierilor independenli in flecare

comisie de specialitate se stabileqte de catre consiliu, in funclie de ponderea acestora in cadrr-rl

c.r_.c.

(2) Norninalizarea membrilor fiecdrei comisii se lace de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor

independenli. de cdtre consiliu, avdndu-se in vedere, de regul5, opJir.rnea acestora, pregAtirea lor

prof'esionald gi domeniul in care igi desfdgoara activitatea.

Art. | 8

(l) Fiecare comisie de specialitate iqi alege, prin votul deschis al majoritdlii consilierilor ce o
compun, cdte un pregedinte gi crAte un secretar.

(2) Fiecare comisie iqi poate elabora propriile proceduri de lucru, in conformitate cu prezentul

I{egulan.rent.

Art. | 9

( I ) Cornisiile de specialitate au in principal urmatoarele atribulii:

a) analizeazd proiectele de hotdrdri ale consiliului;

b) se p'onur-r1d asupra altor probleme trinrise de consiliu spr.e analizi si avizare;

c) intocnlesc avize asupra proiectelor de hotdrAri gi asupra problernelor alalizate, pe care re

prezintd consiliului local.

d) intocmeso rapoarte motivate asupra proiectelor de hotdriri qi asupra problemelor analizate. pe

carc le prezinti consiliului;

e) analizeazd solicitarile, memoriile gi contestaliile trimise comisiei, exprimdnd un puncr oe
vedere asupra necesitdlii elabordrii unor proiecte de hotdrdri, sar,r modificdrii unor hotdrdri deja
ex rstenle:

t) in cazr"rl in care aceeagi sesizare este primitd de doui sau de rnai multe comisii este necesar
un punct de vedere comun, elaborat prin acordul pregedinlilor de comisii;
g) inainteazi propuneri gi/sau solicitdri in scris, necesare indeplinirii atribuliilor ce ir revin.
secretarului comutei.

(2) Cornisiile de specialitate indeplinesc orice alte alribufii sau ?nsdrcindri date prin hoarari ale
consiliului, dac5 acestea au legdturd cu activitatea lor.

Art.20

( I ) Preqedirrtele comisiei de specialitate are in principal urmdtoarele atribulii:
a) asigur[ reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul gi cu celelalte con.risii:
h ) ctrnvoaci gedinlele cornisiei;
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c) condLrce Sedinlele comisiei;

cl) plopune ca la lucrdrile comisiei sa pafticipe gi alte persoane din afara acesteia, dacd apreciuzd cd

este necesaf:

c) parricipd la lucrarile celorlalte comisii care examineazl problerne ce prezinE importanlA pentru

cot.ttisia pe care o conduce, sau orice alti problemd de interes public ce a reprezentat subiect de

dezbatere in comisia respectiva;

l) susline in gedintele de consiliu rapoartele comisiei de specialitate, dacd este cazul;

g) susline in gedinlele de consiliu avizele formulate de comisie;

h) supune votulr:i membrilor comisiei orice problemd care intrd in competenfa de solulionare a

acestera:

i) anuntd rezultatul votdrii, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;

.i) verilica qi semneazd alituri de secretarul comisiei rapoa(ele, precum gi procesr-rl-verbal al

gedinlelor propriei comisii de specialitate;

(2) Pregedintele comisiei indeplinegte orice alte atribugii ref'eritoare la activitatea comisiei,

prevdzute de lege, de regulamentul de organizare qi funclionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

Art.2l

(l) Secretarul comisiei are in principal urmdtoarele atributii.

a) elbctueaza apelul nominal gi |ine evidenla participarii la gedinle a membrilor cornisiei;

b) num[ri voturile gi il informeazi pe pregedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea

Iiecarei hotdrAri gi asupra rezultatului votdrii;

c) asiguld redactalea rapoarlelor gi proceselor-verbale, precum gi a documentelor comisiei;

d) verifici 9i semneazd alituri de pregedintele comisiei rapoartele, precum qi procesul-verbal al

gedinlei comisiei.

(2) Secretarul comisiei indepline$te orice alte sarcini

comisiei. conlbnrr Regulamentului C.LC.

Art.22

stabilite de catre pretedintele sau rnembrii

(l) convocarea gedinlelor comisiei de specialitate se face de cdtre preqedintele acesteia.

(2) Ordinea de zi se aprobi de comisie la propunerea preqedintelui. Oricare dintre membrii comisiei

poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participalea rnembrilor comisiei la gedinlele acesteia este obligatorie. in caz de abselld cle la

$edinla colnisiei, consilierului in cauzd nu i se acordd indemnizalia de qeclinld corespunzdtoare.

Daca absenlele continua, lira a fi motivate, preqedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute
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it.t competenla sa de Statutul alegilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancliuni

statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.

(4) in cazul absenlei la lucrdrile Eedinlei de comisie a pregedintelui sau a secretarului, rnembrii

comisiei desemneazd prin vot, inlocuitori ai acestora, pentru $edinla respectivS.

Art.23

( I ) Comisiile au obligalia de a se intruni cel pqin o datA pe lund qi ori de cAte ori este nevoie, penl.ru

a analiza problemele in domeniile de activitate respective gi pentru a intocmi materialele necesare

(rapoarte) pentru qedinJa Consiliului Local Chiajna.

(2) Programul de Iucru, ziua gi ora intrunirii acestora vor fi comunicate de pregedintele/secretarul

conlisiei secretarului comunei, in vederea tlansmiterii acestor date compartimentelor din cadr.r.rl

Prirniliei Chia.lna 9i instituliilor gi serviciilor publice de interes local ale Conrurrei C6iajna, precurn

pi pentru anunlarea publicd pe site-ul instituliei in secfiunea dedicatd.

Art.24

(l) Pentru dezbaterea proiectelor de hotdrdri sau a celorlalte probleme repartizate comrsrci.
preqediutele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul gedinlei o scufia prezentare a
problemei aflate pe ordinea de zi, dacd aceasta nu este prezentati de initiator.
(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (l) sau secretarul comisiei va redacta avizul comisiei, pe baza

amendamentelor 9i a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aDrobate cu
rrra.ioritatea voturilor consilieri lor prezenli.

(3) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, arat amendamentele
qi propunerile acceptate, cdt gi cele respinse.

(4) Comisia poate solicita analizarea unui proiect de hotirdre gi de cdtre alte comisii de specialitate,
dupd caz.

(5) in vederea analizdrii gi emiterii avizului, comisia de specialitate poate solicita, in scris.
completdri sau clarifi cari.

Art.25

Votul in corrisii este deschis. in anumite situalii comisia poate hoteri ca votul si fie secret, stabilind
de Ia caz la caz 9i modalitatea de exprimare a acestuia.

Art.26

Dacd in unna dezbaterilor din gedinJa C.LC. se impun modificdri de fond in conJinutul proiectului,
prc$edintele de gedinld poate hotari cu acordul C.LC. retrimiterea proiectului pentru reexaminare
citre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmlt raportul.
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Art.27

( I ) Consiliul poate hotdri organizarea unor comisii speciale de analizd gi veriflcare, la propunerea

cortsilierilor sau a prirnarului.

(2) Componenla nominalS a comisiilor prevdzute la alin. (l). obiectivele gi tematica activitAtii

aceslora, perioada in care vor lucra gi mandatul lor se stabilesc prin hotardre a consiliului local.

(3) Comisia de analizd gi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta.

raportul intocmit in urma analizelor qi verificdrilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacd este cazul,

propuneri concrete de imbunltalire a aotivitatrii in domeniul supus analizei sau verificdrii.

Art.28

La gedinlele CLC. panicipd Primarul Comunei gi viceprimarul. Aceqtia au dreptul sd iqi exprine

punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al

Primarului Cornunei/viceprirnarului se consemneaze, in mod obligatoriu, in procesul-verbal de

qed in1a.

SECTIUNEA IV

Alte dispozitii

Art.29

( I )Validarea alegerii primarului se f'ace in termen de 20 de zile de la data desfasurarilor alegerilor.
in camcra de consiliu a Judecatoriei Ilfbv de catre un judecator desemnat de catre presedintele

Judecatoriei (Art.58 alin.l din legea 215i2001).

(2)Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii Primarului se aduce la cunosrinta pref'ectului si se

plezinta i11 gedinta de constituire a consiliului local sau, dupa caz, intr-o sedinta extraordinara.de
catre un .iudecator desemnat de catre Presedintele .ludecatoriei (Art.59 alin.l din legea 215l2}0l).
(3) Prirnarul depune in fala Consiliului Local Chiajna juramdntul (Art.32 alin.l. art.60 alin I din
legea 21512001).

Art.30

Primarul Comunei Chiajna participa la Eedintele Consiliului Local si are dreptul sa iqi exprime

Pilllctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. punctul de vedere al
P'imarului se consemne.\za in mod obrigatoriu in procesul-verbal al ;edi'tei (Ar1.33, din
o.G.35/2002).

Art.3l

(I) Secretarul comurlei pafticipa in mod obligatoriu la gedinlele consiliuh.ri. Acestuia ii revin
turmitoarele atribulii principale privitoare la gedinlele consiliului local:
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a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului, la cererea Primalului Comunei sau

a cel pu{in unei treirni din nurndrul consilierilor in func{ie.

b) asigurd efectuarea IucrArilor de secretariat.

c) ef'ectueazd apelul nominal qi line evidenla participirii la gedinfe a consilierilor;

d) nurndri voturile gi consemneaze rezultatul votdrii, pe care il prezintd pregedintelui de gedinld;

e) il inlbrrleazd pe pregedintele de qedinld cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecdrei

hotlrdri a consiliului;

I) asiguld intocmirea procesului-verbal al gedinlei, la inceputul fiec[rei gedinle, sllpune spre

aplobare procesul-verbal al gedinlei anterioare;

g) asigur'5 intocmirea dosarelor de gedinp, legarea, numerotarea paginilor, semnarea 9i gtampilarea

acestora.

h) urm5re$te ca la deliberarea qi adoptarea unor hotdrari ale Consiliului sd nu ia parle consilier.ii car.e

se incadreazd in dispozi;iile art. 46, alin. ( I ) din Legea administraJiei publice locale nL. 2 I 5/1001 . il
intbrmeazh pe pregedintele de gedinld cu privire la asemenea situalii gi lace cunoscute sanctiunile

prevdzute de lege in asemenea cazuri.

i) prezintd in fala consiliului punctul sdu de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari

sau a altol'mAsuri supuse deliberdrii consiliului; dacd este cazul, lefuzd sd contrasemneze hotdrarile

pe care le consideri ilegale;

.l) contrasemneazi, in condiliile legii 9i ale prezentului regulament, hotdrdrile consiliului pe care le

considerd legale. in cazul refuzului de a contrasemna hotdrdrea, secretarul comunei este obligat sa

motiveze in scris refuzul pentru care considerd cd hotdrdrea este ilegald, intocrnind opinia sa

motivata;

k) poate propune Prirnarului Comunei inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a gedipgelor

ordinare ale Consiliului;

l) acordd membrilor consiliului asistenld 9i sprijin de specialitate in desfbgurarea activitatii, inclusiv
la redactarea proiectelor de hotdrdri sau la deflnitivarea celor discutate gi aprobate de consiliu.
m) conrunicd, in condiliile legii, hotdrArile adoptate de consiliu, Primarului gi prefectului .ludenrlui
tlfbv de indatd, dar nu mai tArziu de l0 zile lucrltoare de la adoptare;

u) centralizeaza toate solicitarile adresate C.LC. 9i are obligalia sd le inainteze spre analizd
conrisiilor de specialitate, in funclie de specificul problemei/cererii, la gedinla comisiei care va avea

loc imediat datei la care a lbst inregistrati solicitarea.

o) aduce la cunoqtinla Primarului Comunei gi a consiliului local, punctele de vederc ale pref-ectului
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Judelului lllbv ret-eritoare la hotdrdrile aprobate de C.LC., precum $i orice alte materiale care se

ret-eri la activitatea C.LC. .

p) nominalizeaza comisiile de specialitate Ei compartimentele din cadrul aparatului de specialitate

al primarului comunei, dupd caz, cdrora li se transmit spre analizd proiectele de hotdrdre.

(2) Secretarul comunei indeplinegte orice alte atribulii stabilite de lege sau insdrcindri date de CLC.

privitoare la buna organizare gi deslEgurare a qedinlelor consiliului.

CAPITOLUL III
Func(ionarea Consiliului Local Chiajna

SECTIUNEA I
Atribu{iile Consiliului Local Chiajna

Art.32

(I)CLC areiniliativigi hotdrlqte, in condiliile legii. in toate problemele de interes local, cu exceplia
celor care sunt date prin lege in competenla altor autoritdli ale administraliei publice locale sau

centrale.

(2) C.LC. exercitA urmdtoarele categorii de atribu{ii:

a) atribulii privind organizarea gi funclionarea aparatului de specialitate al prirnarului comunei. ale
instituliilor 9i serviciilor publice de interes local ;i ale societdlilor comerciale gi regiilor auronome
de interes local:

b) atribuJii privind dezvortarea economico-sociard gi de mediu a comunei chiajna:
c) atribuJii privind administrarea domeniului public ai privat al Comunei Chiajna;
d) atribu{ii privind gestionarea serviciilor furnizate cAtre cetafeni;

e) atributii privind cooperarea interinstitulionald pe plan intern gi exrern.
(3) in exercitarea atribuliilor prevazute la alin. (2) lit. a), C.LC.:
a) aproba statutul comunei chiajna, precum qi Regulamentul de organizare qi Functionare a C.LC.;
b) aprobd, in condiiiile legii, la propunerea primarurui comunei, infiinlarea, organizarea qi statur de
tunclii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituliilor gi serviciilor pr-rblice de interes
local' precum qi .eorganizarea gi statul de funclii ale regiiror autonome de interes local;
c) exercitd' in nunrele comunei chiajna, toate drepturile gi obligafiile corespunzdtoare participaliilor
delinute la societd{i comerciale sau regii autonome, in condiliile legii.
(4) in exercitarea atribuliilor prevazute la alin. (2) lit. b), C.l_C.:
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a) aproba, la propunerea Primarului Comunei, bugetul local, virdrile de credite, modul de utilizare

a rezervei bugetare gi contul de incheiere a exerciliului bugetar;

b) aprobd, la propunerea primarului comunei, contractarea qi/sau garantarea imprumutulilor, precunr

$i contractarea de datorie publicd locald prin emisiuni de titluri de valoare, in numele Comunei

Chiajna, in condiliile legii;

c) stabilegte gi aprobd impozitele qi taxele locale, in condiliile legii;

d) aprobd, la propunerea primarului comunei, documentaliile tehnico-economice pentru lucrarile de

investilii de inreres local, in condiliile legii;

c) aprobd straregiile privind dezvoltarea economicd, sociald gi de mediu a comunei Chiajna;
f) asigurd realizarea lucririlor gi ia misurile necesare implementd.rii gi conformdrii cu prevederile

anga.iamentelor asumate in procesul de integrare europeand in domeniul protec{iei mediului 5i
gospodEririi apelor pentru serviciile furnizate cetdtenilor.

(5) in exercitarea atribuJiilor previzute la alin. (2) lit. c), C.LC.:

a) hotdra$te darea in administrare, concesionarea sau inohirierea bunurilor proprietate publica a
Comunei Chiajna, precum gi a serviciilor publice de interes local, in condiliile legii;
b) hotdra$te vdnzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privatd a Conrunei
Chiajna. in condi{iile legii.

c) avizeazd sau aprobd' in condiliile legii, documentaliile de amenajare a teritoriului gi urbanism ale
Comunei Chia.jna;

d) atribuie sau schimbd, in condiliire legii, denumiri de strdzi, de piele qi de obiective de inreres
public local.

(6) in exercitarea atribuJiilor prevdzute la alin. (2) lir. d), CLC.
a) asigurd. potrivit competenlelor sale gi in condiliile legii, cadrul necesar pentru lurnrzarea
serviciilor publice de interes local privincl:

| . edr-rcatia;

2' serviciile sociale pentru proteclia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vdrstnice. a
lbmiliei 9i a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociald;

3. sinatatea;

4. c ultura;

5. tineretul;

6. sportul;

7. oldinea publicA;

8. situaliile de urgenta;
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9. proteclia qi reiacerea mediului;

10. conservarea, restaurarea Si punerea in valoare a monurnentelor istorice gi de arhitecturd, a

parcurilor'. glddinilor publice gi rezervaliilor naturale,

I 1. clezvoltarea urband;

I 2. eviden{a persoanelor;

13. podurile Ei drumurile publice;

14. serviciile comunitare de utilitate publicd: alimentare cu apd, gaz natural, canalizare, salubrizare,

enelgie ternricd, ilumirrat public Ai transpofi public local, dupd caz;

15. sclviciilc de urgenld gi de priur ajutor:

16. activitatile de administralie social-comunitard;

17. locuinlele sociale Ei celelalte unitdli locative aflate in proprietatea Comunei Chiajna sau in

administrarea sa;

18. punerea in valoare, in interesul comunitilii locale, a resurselor naturale de pe raza Comunei

Chiajna;

19. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) hotard$te acordarea unor sporuri $i altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar gi didactic;

c) sprijinh, in condigile legii, activitatea cultelor religioase;

d) poate solicita informdri qi rapoarte de la Primarul Comunei, viceprimar gi de la gefii organismelor

prestatoare de servicii publice qi de utilitate publicd de interes local;

e) aproba construirea locuinlelor sociale, criteriile pentru repartizarca locuinlclor sociale 9i a
utiliutilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;

f) poate solicita informari gi rapoarte specifice de la Primarul Comunei gi de la gefii organisnelor
prestatoare de servicii publice 9i de utilitate publicd de interes local.

(7)in exelcitarea atribuliilor prevdzure la alin. (2) lit. e), CLC.:

a) hotar5$te, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane j uridice romdne sau strdirre, in
vederea linanldrii 5i realizdrii in comun a unor acliuni, lucrdri, servicii sau proiecte de interes public

local:

b) hotdrdgte, in condiliile legii, infrd[irea Comunei Chiajna cu unita$ administrativ-teritoriale din

alte ldri;

c) hotaraste, in condiliile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitali adrninistrativ-teritoriale din

lara sau din strdinatate, precum qi aderarea la asocialii nalionale gi internalionale ale autoritdtilor
administra!iei publice locale, in vederea promovdrii unor interese comune.
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(8) C.LC. poate conferi persoanelor fizice romdne sau stldine cu merite deosebite titlul de cetalean

de onoare al Comunei Chiajna, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc

;i condiliile retragerii titlului conferit.

(9) C.LC. indeplinegte orice alte atribulii stabilite prin lege.

SECTIUNEA II

Desl'Igurarea qedin{elor Consiliului Local Chiajna

Art.33

(l) Consilir"rl Local Chiajna, se alege pentru un mandat de 4 ani 9i igi exercitd mandatul de la data

constituirii pdnd la data declardrii ca legal constituit a consiliului nou-ales.

(2) Consiliul Local Chiajna se intrunegte in qedinte ordinare, lunar, la convocarea Primarului

Comuneii Consiliul Local Chiajna se poate intruni qi in gedinle extraordinare, la cererea Primarului

Comunei sau a cel plltin unei treimi din numdrul membrilor consiliului.

(3) in caz de 1b4d majord 9i de maximi urgenlS pentru rezolvarea intereselor locuitor.ilor Comunei

Chiajna, couvocarea Consiliului se poate face de indati.

4) Pentru probleme deosebite, cdnd consiliul local este convocat in gedinp extraordinard, conform
legii. la solicitarea celui care a cen-tt intrunirea consiliului, comisiile de specialitate se Dot intruni in
gedin{d de lucru comuni.

(5) Convocarea Consiliul Local Chiajna se face in scris, prin intermediul secretarului comunei. cu

cel pulin 5 zile inainte de data desfbgurdrii gedinlelor ordinare gi cu cel puiln 3 zile ilainte de data

desliguririi gedinlelor extraordinare. Odatd cu notificarea convocdrii. sunt puse la dispozilia
consilierilor materialele inscrise pe ordinea de zi.

(6) Cu cel pqin 5 zile inainte de data desfiqurdrii qedinlei ordir.rare sau cu cel putin 3 zile ilainre
de data desfiguririi gedin{elor extraordinare, convocatorul va li afi5at la sediul prinidriei Comunei
Chiaina qi va fi publicat pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei.

Art.34

(l) $edintele Consiliului Local Chiajna se desfhqoard legal in prezenJa majoritalii consilierilor in
firnclie.

(2) Consilierii sunt obligali sa fie prezenli la lucrdrile consiliului gi sd-qi inregistreze prezenla in
evidenla lirruta de sccretarul comunei

(3) Consilierul care nu poate lua parte la Eedinld este obligat sa aduca la cunostinta pregedintelui de

Sedinta sau secretarului comunei aceasta situatie.

Cazu.ile in care absenta este motivata se stabilesc prin regulamentirl de orga.izare
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consiliului local. Consilierul local care absenteazi nemotivat de doud ori consecutiv este sanctionat.

in condiliile regulamentului de organizare gi funclionare a consiliului local

Art.35

Paniciparea ceEtenilor si autoritatile publice, centrale si judetene se va I'ace cu respectarea

dispoziEiilor din prezentul regulament,prevdzute la secliunea ,lccesul cetdlenilor si outoritattilor

publice. centrule si.judeyene lu Sedinlele Consiliului Local Chiajna ".
Art.36

(l) Ordinea de zi a gedinlelor C.LC. cuprinde proiecte de hotdrAri, rapoafie ale comisiilor de

specialitate, rapoarte sau informdri ale instituliilor qi serviciilor publice de interes local ale Comunei

Chia.jna aflate sub autoritatea consiliului.

(2) Proiectul ordinii de zi se intocmegte la propunerea Primarului, consilierilor. secretarului.

comisiilor de specialitate. Proiectul ordinii de zi se definitiveazd prin grija Primarului Comunei,

secretarului comtLnei, preqedintelui de gedinp gi a liderilor de grup.

Ordinea dezbaterii proiectelor irrscrise pe ordinea de zi poate fi modificatd la propunerea oricir.ui

consilier prezent, prin votul consiliului.

(3) Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amdnate

pana la gedin{a urmatoare gi numai cu votul majoritilii consilierilor prezenli. Scoaterea unui proiect

de hotdrdre de pe ordinea de zi se face doar cu acordul iniliatorului sau dacd proiectul de hotdrdre

nu indeplineqte condiliile prevdzute la alin. (4) al prezentului arricol.

(4) Ploiectele de lrotirAre inscrise pe ordinea de zi a qedinlelor Consiliul Local Chiajna nu pot ll
dezbdtute dacd nu sunt insolite de raporlul compaltimentelor de resort din cadrul apar.atului de

specialitate al primarului comunei, precum gi de avizul comisiei de specialitate a consiliului cr-r

exceplia cazurilor prevdzute la art. 39 alin. (2) 9i alin. (4) din Legea nr. 21512001 .

(5) Raportul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Comunei se iutocme$te gi se depune la secretarul comunei, inainte de intocmirea raportului cle cdtre

comisia de specialitate din cadrul CLC, spre a putea ti avut in vedere de c6tre aceasta comrsie.

(6) ordinea de zi a gedinlelor ordinare poate cuprinde un punct numit intrebari si inrerpeld'.
Art.37

( l) Dezbatelea problemelor se face in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobatd.

Pregedintele de gedi4d' dupd ce anun{5 proiectul, prezintr documentele ce insolesc proiectul de

hotdrAre' Apoi, la solicitarea primarului comunei sau a oricdrui consilier, se dd cr.rvdptul primarului

Comunei' conducdtorului compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al acestura sau

consilierului, care a iniliat proiectul de hotdrdre aflat pe ordinea de zi, pentru
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suslinerea proiectului de hotarAre de cdtle iniliator', preqedintele/secretarul/un reprczentaltt al

comisiei de specialitate a C.LC. prezintd motivatiile ce au stat la baza avizului nefavorabil, dacl

cste cazul, precum gi amendamentele cornisiei. Ulterior consilierii locali igi vol sus[ine

amendamentele pe care le-au iniliat la proiectul de hotdrdre respectiv.

(2) DupA electuarea prezentarilor prevdzute la alin. (l) se trece la dezbateri.

(3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii Ia cuvdnt.

Pleqedintele de gedinld are dreptul sd limiteze durata ludrilor de cuvdnt, in funclie de obiectul

dezbaterii. in acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi acordat fiecdrui

vorbitor, precum gi tirnpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvdntul

sau sa se ref'ere exclusiv la problema care lbnneazd obiectul dezbaterii. Pregedintele de qedinli va

urmeri ca prezenta la dezbateri sd se t'acd din partea tuturor gmpurilor de consilieri. Pregedintele de

gedinfa poate aloca un anumit timp fiec[rui grup de consilieri, in funclie de mdrimea acesrula.

Pregedintele de gedinfa poate propune consilierilor spre aprobare sistarea ludrilor de ouvAlt.

(4)Timpul acordat pentru dezbaterea fiecarui proiect de pe ordinea de zi este de 5 minute, defalcat

dupa cum urmeaza:grupul ALDE doud minute, grupul pNL un minut, pSD un minut si pMp un

mlnut.

(5) Sefii serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al prirnarr.rlui comunei participd i1 mod

obligatoriu la gedinla in care se dezbat proiecte de hotdrAre pentru care au intocmit raport de

snecialitate.

Art.38

( I ) Preqedintele de gedinli va permite oricdnd unui consilier sd rdspundd intr-o problemi de ordin
personal sau atunci cdnd a fost nominalizat de un alt vorbitor, precum gi in cazul in care se cere

cr-rvdntul in problerne privitoare la regulament.

(2) I'regedintele de qedin;a sau reprezentantul oricdrui grup cle consilieri poate propule inc6eierea

dezbaterii unei probleme puse in disculia Consiliului Local. Propunerea de incheiere a dezbaterii se

sttpune votului. Disculiile vor fi sistate dacd propunerea a fost acceptatd de ma.joritatea consilieritor
prezentl.

Art.-39

( | ) Asupra proiectelor de hotdrdri au loc dezbateri generale gi pe articole, consilierii putand fonnula
amendamente de lbnd sau de redactare. Amendamentele formulate in cadrul comisiilor de

specialitate vor fi trecute in rapoftul comisiei, urmAnd ca in timpul dezbaterilor, acestea sd fie
propuse plenului, spre aprobare. Anrendamentele propuse in cadrul dezbaterilor in plenul C.L.C.

care nu se regdseso ir.r rapofiul cornisiei de specialitate a c.LC., vor fi depuse in sc

20

Secretalul



comllnei. inainte de sllpunerea la vot a acestora. Amendamentele formulate se supun votului

cor.rsiliului in ordinea lbrmuldrii lor. Amendamentele se aprobi doar cu majoritatea prevazutd de

lcge pentru aprobarea proiectului in integralitatea lui. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte

vizind acelagi aspect se socotesc respinse ca fiind rdnrase {Erd obiect, {hr5 a se mai supune votului.

(2) Dupd incheierea dezbaterilor, pregedintele de gedinli supune la vot proiectul de hotdrAre, intdi

amendamentele, acolo unde existd, 9i in final intregul proiect de hotdrdre.

(3) DacA in sala de gedinle. dup6 apelul nominal efectuat de secretarul comunei, se constatd cA nll

nai existd cvorumul necesar des{igurdrii qedinlei,aceasta este declaratA inchisd.

(4) Hotdrdrile se adopti cu votul majoritejii consilierilor prezenli, in afara cazurilor in care prin lege

se dispune altfbl.

(5) Hotdrdrile privind patrimoniul se adoptd cu votul a doui treimi din numdrul total al consilierilor

aflali in lunc1ie.

(6) Hotirdrile cu privire la schirnbarea viceprimarului se adoptd cu votul a doud treimi din numdrul

total al consilierilor afla1i in funclie.

(7) Consiliul Local Chiajna stabile$te ca unele hotdrAri sh fie luate prin vot secret. Hotararile cr.r

caracter individual cu privire la persoane vor fi luate intot<jeauna prin vot secret, cu exceptiile

prevdzute de lege.

(tl) Dezbaterile din qedinlele consiliului. precum gi modul in care gi-a exercitat votul flecare consilier

local, se consernneaza intr-un proces-verbal care va fi semnat de cdtre pregedintele de qedinld gi

secretarul comunei, care igi asumi prin semndturd responsabilitatea veridicitatii celor conserlnare.

in situalia in care pregedintele de gedinld lipsegte sau refuzd sd semneze. procesul-verbal va fl semnat

de i consilieli.

(9) I{otdrarile adoptate de consiliu vor fl semnate de cdtre pregedintele de gedinfl gi se

contrasenmeaze, pentru legalitate, de catre secretarul comunei. Daci pregedintele de gedinfd reluzi
sd semneze, hot[rdrea va fi semnat6 de 3 consilieri.

in cazul in care pregedintele de gedin{d lipseqte, la propllnerea consilierilor locali, din rdndul acestora

este ales un alt preqedinte de gedin{d, prin hotdrdrea adoptata cu votul majoritalii consilierilor. locali
prezentl' care va conduce qedinla respectivd. Acesta exerciti atribuliile prevdzute de lege pentru
preqedinrele de ;edin1d.

(10) t,a inceputul fiecdrei qedinle, secretarul comunei supune

procesul-verbal al gedinJei anterioare. Consilierii au dreptul ca,

contlnutlll procesului-verbal gi sd ceard menlionarea exactd a

anterioara.

aprobdrii consilierilor comunei

in cadrul gedinlei. sd conteste

opiniilor exprimatc in qedinla
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Art.40

( I ) Este interzisd prof'erarea de insulte sau calomnii de cdtre consilierii prezenli la gedinla, precLun

qi dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sald.

(2) in cazul in care desfbgurarea lucririlor este perturbati, pre$edintele de gedinla poate intrerupe

dezbaterile, ludnd mdsurile prevdzute de lege pentru menlinerea si restabilirea ordinii cu ajutorul

poliliqtilor locali. El poate aplica sancliunile prevdzute de statutul alegilor locali in competenja sa,

oli poate propune consiliului aplicarea de sanc{iuni corespunzatoare.

(3) Preqedintele de gedinla poate dispune cu ajr(orul poliligtilor locali evacuarea din sali inaintea

sau in timpul qedin{ei de consiliu a persoanelor care pun in pericol buna desldEurare a gedinlei.

precum Ei a celor care sunt cunoscute ca persoane care au un istoric privind tulburarea liniqtii ;i
ordinii publice pe timpul desfiqurdrii Eedinlelor C.L.C.

SECTIUNEA III
Elaborarea proiectelor de hotiriri

Art.4l
( I ) Dreptul la iniliativd pentru proiectele de hoterari ale C.L.C. apa4ine Primarului Comunei.

viceprimarului. consilierilor, in condiliile legii.

(2) Ploiectele de hotdrdri vor fi insofite de o expunere de rnotive gi vor 1i redactate in confbrmitate

cu norntele de tehnica legistativa. in acest scop secretarul comunei va acorda sprijin gi asistenJd

tehnicd de specialitate.

Art.42

( | ) Proiectele de hotlrdri se inscriu pe ordinea de zi a qedinlelor prin menlionarea titlului, precum

$i a initiatorului.

(2) Secretarul, aduce la cuno$tinla consilierilor, proiectele de hotdrAri, cu indicarea comisiilor de

specialitate competente.

(3) [nitiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice momenr.

Ia suslinerea lor.

Art.43

(l) Orice proiect de lrotdrdre ce se inainteazi spre dezbatere si adoptare cdtre C.LC. trebuie si
cuprinda urmdtoarele documente:

a) textul hotlrdrii propuse intocmit potrivit normelor de tehnicd legislativd;

b) expunerea de motive a iniliatorului;

c) raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al Primanrlui Comunei cale poate

Zo M A,,--rg-,--.v1
* ,/ r=a:=-\Y

22



fl intocmit in comun cu instituliile gi serviciile publice de interes local al Comunei Chiajna. dupa

caz:

d) rapoartele comisiilor de specialitate;

e) alte documente cerute de lege, in Iunclie de obiectul proiectului de hotirAre.

(2) in cazut qedinlelor de Consiliu Local extraodinare sau de indatd, proiectele pot fi dezbatute si

supuse aprobdrii frrd a fi insolite de raportul de specialitate al primlriei Chiajna qi de raportul

con.risiei de specialitate a consiliului.

SECTIUNEA IV

Procedura de vot

Art.44

( I ) Votul consilierilor este individual gi poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprimd public prin apel nominal.

Art.45

( I) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. Redactarea buletinelor de vot va fi

clard qi precisi, confinand propunerile forrnulate in plen.

(2) Exercitarea votului se face cu respectarea caracterului secret al acestuia, convenindu-se asupra

uneia dintre urmdtoarele proceduri:

a) bararea cu o linie orizontald a numelui tuturor candidafilor pe care consilierul nu doregte si ii
aleaga, pe buletin rdmdnAnd nebarat numele consilierului sau consilierilor pe care tioreste sd il/ii
aleagl votantul;

b) inscrierea pe buletinul de vot a cuvantului "DA" in dreptul numelui/numelor celui/ celor pe care

dore5le sd il/ii aleaga votantul:

c) alte modalitdli. la alegerea consiliului.

(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urn5. Buletinele de vot pe care nu a fost exprimata opliunea

clara a consilierului nu se iau in calcul la numirarea voturilor acestea urmand a fi anulate.

Art.46

(l) Votarea prin apel nominal se desfEsoard in modul urmator: pregedintele de gedinli explicd

obiectul votirii gi sensul cuvintelor ,,pentru", ,,contra" gi ,,ab1inere", conform aft. 50 din o.G. nr..

3512002 Secretarul comunei va da citire numelui gi prenumelr.ri fiec[mi consilier, in ordine

altabeticd. consilierul nominalizat se ridicd qi pronunld cuvantul ,,pentru", ,,contra" gi ,,ab1inere,'ip

funclie de opliunea sa. se repetd numele gi prenumele consilierilor care nu au rdspuns.

(2) Ab!inerile se contabilizeaza la voturile ,,contra"
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Art.47

(l) Consilierii au dreptul sd solicite secretarului comunei ca in procesul-verbal si se consemneze

exples modul in care au votat.

(2) Consilierul nu poate lua parte la deliberarea gi adoptarea unei hotdrdri dacd are un iuteres

patrimonial, fie personal, fie prin sot, so1ie, afini sau rude pdnd la gradul al patrulea inclusiv, in

ploblema supuse dezbaterii.

(3) in situalia prevazute la alin. (2) consilierul este obligat sd anunle la inceputul dezbaterilor ca nu

isi va exercita dreptul de vot.

(4) Anunlul prevdzut Ia alin. (3) 9i ablinerea de la vot se consemneazi obligatoriu in procesul-verbal

al qed in1ei.

Art.48

Proiectele de hotdrdri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia

in cadrul aceleiagi gedinle.

SECTIUNEA V

Accesul ceta{enilor, autoritatilor publice centrale si judetene la gedin{ele

Consiliului Local Chiajna

Art.49

(l)La lucrdrile Consiliului pot asista gi lua cuvdntul, lErd drept de vot, Prelectul Judelului Ilfov,

Pleqedintele Consiliului Judefean Ilfov sau reprezentantul acestora, prezentand notificare sau

delegatie, deputalii gi senatorii, minigtrii 9i ceilalli membrii ai guvernului, secretarii gi subsecretarii

de stat, gefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor gi ale celorlalte organe centrale cu

sediul in Judelului llfbv, in problemele ce privesc doneniile de responsabilitate a acestor servicii.

precum gi persoanele interesate invitate de primar.Acestia vor ocupa un loc distinct in sala de gedinti

(Art.32 alin3 din O.G.35i2002).

(2)De asemenea la qedin{ele consiliului local, poate asista orice cetatean cu domiciliul in Comuna

Chiajna. ffra dreptul de a lua cuvAntul la dezbaterile lucrdrilor qedingei. cu condilia si anunte in scris

cu cel pulin 5 zile inainte de qedinla de Consiliu, la registratura primariei participarea sa.

(3)Consilieri locali, la intrarea in sala de qedintd au obligalia sa prezinte legitimalia de consilier.
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Art.50

Accosul cetalenilor interesali, cu domiciliul in Comuna Chiajna, Ia sedintele Consiliului Local

Chia.ina. se va face in limita locurilor disponibile in sala de qedinli, in ordinea ir,scrierii la

registratura primdriei. (legea 52l2003).

Art.5l

(l)Este interzis cu desdvArgire ca in timpul qedinlelor de consiliu, cetalenii care asistd. precum si

consilierii locali sd inregistreze video sau audio lucrdrile consiliului local.

(2) Nerespectarea acestui articol (51), poate atrage dupl sine evacuarea din sala de qedinld a celor

in cauzd.

Art.52

( I ) Este interzisd proferarea de insulte sau calomnii de cdtre consilierii prezenli la qedinld, precum

;i dialogul dintre vorbitori gi persoanele aflate in sald.

(2) in cazul in care deslEgurarea lucrdrilor este perturbate, pregedintele de gedinld poate intrerupe

dezbaterile. ludnd rndsurile prevf,zute de lege pentru menlinerea si restabilirea ordinii cu ajutorul

poliligtilor locali. El poate aplica sanctiunile prevdzute de statutul alegilor locali in competenta sa,

ori poate propune consiliului aplicarea de sancliuni corespunzetoare.

(3) Preqedintele de qedinld poate dispune cu ajutorr.rl poliliqtilor locali evacuarea din sali inaintea

sau in timpul Eedinfei de consiliu a persoanelor care pun in pericol buna deslbgurare a gedinlei,

precun, Ei a celor care sunt cunoscute ca persoane care au un istoric privind tulburarea liniqtii qi

orclinii publice pe timpul desfbgurdrii qedin{elor C.L.C

CAPITOLUL IV

Intrebiri, interpeliri, petifii 9i informarea consilierilor locali

Art.53

(l) Consilierii pot adresa intrebdri gi interpeldri Primarului. viceprimarului, secretarului, precum gi

setii selviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau instituliilor gi serviciilor'

publice de interes local ale Comunei Chiajna.

(2) I'rin intrebare se solicitd informalii cu privire la un fapt necunoscut. Cei intrebali vor rdspunde,

de reguld, imediat sau, dacd nu este posibil, la urmdtoarea gedinlS a consiliului.

(3) Interpelarea constd intr-o cerere prin care se solicitd explicaJii in legdturi cu un lapt cllnoscut.

Cel interpelat are obligalia de a rdspunde in scris, pAnd la urmdtoarea gedinli a consiliului, sau oral,

la proxirna gedinli, potrivit solicitdrii autorului interpelZirii.
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Art.54

(l) Consilierii pot solicita Primarului , viceprimarului, secretarului, precum gi sefii serviciilor din

cadrr"rl aparatului de specialitate al Primarului sau instituliilor gi serviciilor publice de interes local

ale Comunei Chiajna informaliile necesare exercitdrii mandatului.

(2) Inlbnnaliile pot fi cerute gi comunicate in scris sau oral.

(3) Prinarul, prin intermediul secretarului, va purre la dispozilia consilierilor, itr cel mult l0 zile

lucritoare infbrmaliile solicitate.

Art.55

(l ) Orice persoan6 fizicd sau.iuridicd are dreptul sd se adreseze cu petilii C.LC. Acestea se inscriu

intr-un registru special la secretarul comunei, care le va centraliza gi inainta. spre analiza comisiilor'

de specialitate in functie de specificul soliciErii, care le vor analiza in prima gedinla. Petiliile vor fi

prezentate la aceeagi datd de cdtre secretar gi primarului, spre informare.

(2) Sernestrial cor,siliul analizeazA modul de solulionare a petiliilor.

CAPITOLUL V

Drepturile Ei obligafiile consilierilor

Art.56

Dreptut'ife 9i obligaliile consilierilor au la bazd Legea nr. 21512001 privind adrninistra{ia publicd

Iocald, republicatd, cu modilicdrile 9i cornpletdrile ulterioare, O.G. nr. 35/2002 aprobatd prin Legea

nr. 67312002, Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, cu modificdrile 9i completirile

ufterioare 9i Legea nr.52/2003, republicatd.

Art.57

( I ) in exercitarea mandatului consilierii sunt in serviciul colectivitelii locale, fiind ocrorili de lege.

(2) Dupn validarea alegerilor, consilierilor li se elibereazi legitimalia de consilier gi semnul

distinctiv confbnn legii.

(3) Libertatea de opinie qi de acjiune in exercitarea mandatului consilierilor este garanhta.

Art.58

( l) Pentlu participarea la gedinlele consiliului local gi ale comisiilor de specialitate consilielii

primesc o indemnizalie de gedinld in cuantumul gi in condiliile stabilite de legea (15312017).

(2) Consilierii au dreptul, dupd caz, la diurna de deplasare gi plata cheltuielilor de transport gi de

cazare pentru aotivita(ile prilejuite de exercitarea mandatului.

N l<

X$

26



Art.59

Schimbllile survenite in activitatea consilierului, in timpr-rl exercitdrii mandatului. care sunt de

naturA sa at'ecteze activitatea sa in cadrul consiliului. se aduc la cunogtinld Consiliului in termen de

cel mult 10 zile de la data apariliei acestora. de cdtre consilierul in cauzd.

Art.60

(l) Participarea consilierilor la qedinlele consiliului qi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

(2) Consilierii pot lipsi de la gedinlele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte.

dupd ingtiin{area scrisd depusd la pregedintele de gedinld sau la secretarul comunei, respectiv la

preqedintele comisiei, si numai dupa ce a oblinut aprobarea consiliului, respectiv a pregedintelui

cornisiei. dacdL ar: motive temeinice.

(3) Se considerd absenld din motive temeinice situafia in care consilierul se atld in concediu rnedical.

concediu de odihnd, deplasare in interes de serviciu, situalii familiale deosebite (ex: nagtere.

casAtorie, deces) - prevedere aplicabilh doar pentru rudele de gradul Ill, examene, toate aceste

situa{ii urmAnd a ll conrunicate in scris secretarului cornunei, insolite de documente j ustificative.

(4) Secretarul oornunei sau preqedintele comisiei are obligalia de a transmite comunicarea prevAzuta

Ia alin. (2) pregedintelui de qedinld, pdnb cel t6rziu in ziua qedinlei.

(5) Consilierul local care absenteaz5 nemotivat la doud gedinle consecutive va fi sanclior.Iat. potrivit

prevederilor Statutului alegilor locali.

Art.6l

(l) Consilierii sunt obligali ca in indeplinirea mandatului lor s5 organizeze periodic intdlniri cu

celAlenii gi sa acorde audienle.

(2) Consilierii vor parlicipa anual la cursuri de pregAtire in domeniul administraliei publice locale.

CAPITOLUL VI

Rispunderi, abateri gi sanc{iuni

Art.62

Raspunderile, abaterile, obligatiile Ei sanc{iunile consilierilor locali se regasesc in Legea nr.

39312004 privind Statutul aleqilor locali, precum gi in Legea nr.21512001 privind administra{ia

ptrblicd locali, cu modificdrile Ei completbrile ulterioare 9i O.G. nr. 3512002 aprobatd prin Legea nr.

673t2002.

Art.63

( 1 ) Mandatul de consilier se suspendd de drept numai in caz ul in care acesta a fost arestat preventiv.

Misura arestdlii preventive se comunicd de indatd de catre instanla dejudecatd
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ordin. in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constata suspendarea Inandatulttl.

(2) Suspendarea duleazd pdnd la incetarea situaliei prevdzute la alin. (1).

Ordinul de suspendare se comunicS consilierului in termen de maximum 48 de ore de la emiterea

ordinului.

(3) Calitatea de consilier inceteazd de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatr"rlui, in

unndtoalele cazuri :

a) demisie;

b) incornpatibilitate;

c) sclrimbar.ea dorniciliului intr-o altA ur.ritate administrativ-teritoriald, inclusiv ca urmare a

reorganizdrii acesteia;

d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 gedinfe ordinare consecutive ale consiliului;

e) imposibilitatea exercitdrii mandatului pe o perioadd mai mare de 6 luni consecutive. cu exceptia

cazurilor previzute de lege;

f) condamnarea, prin hotlrdre judecatoreascd ramasd definitivd, la o pedeaps[ privativA de libertatel

g) punerea sub interdictie.iudecdtoreascd;

li) pierderea drepturilor electorale;

i) pierderea calit5tii de membru al partidului politic sau al organizaliei minoritalilor nalionale pe a

cirui listd a fost alesl

j) deces.

(4) Cu exceplia cazului prevdzut de alin. (3) lit. i), in situaliile de incetare a mandatului inainte de

exnirarea duratei normale a acestuia, in prima gedinJd ordinari care are loc dupd intervenirea

situaliei incetdrii de drept a mandatului, la propunerea primarului, pe baza referatului constatator

intocnrit de secretar, consiliul adoptd o hotarere prin care ia act de situalia aparutA 9i declard vacaut

locul consilierului in cauzd.

(5) in cazul prevazut de alin. (3), lit. i). incetarea de drept a mandatului de consilier inainte de

expirarea duratei normale a acestuia se constatd, in termen de 30 de zile de la data sesizarii partidului

politic sau a organizaliei cetllenilor aparlinind minoritalilor naJionale pe a cdrei listi a fbst alcs

consilierul local, de cdtre prefect, prin ordin, care totodata declard vacant locul consilierului '

(6) Candidatii inscrigi in liste, care nu au fost alegi, sunt declaraJi supleanli in listele respective' in

caz de vacantd a mandatelor de consilieri alegi pe liste de candidali, supleanlii vor ocupa locurile

clevenite vacante. in ordinea in care sunt inscriqi in liste dacd, pani la data valid5rii mandatului

pentru ocuparea locului vacant. panidele politice sau organizaliile cetSlenilor apa{inand

minoritalilor naliorrale din partea carora au candidat supleanlii confirmd in scris, sub semnatura
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conducerilor .judelene ale partidelor politice sau ale organiza{iilor cetatenilor apaninand

minorit[1ilor nalionale, ca supleantii f'ac parte din partidul politic respectiv sau din organizalia

cetd{eni lor apa4inand minorit6lilor nalionale.

CAPITOLUL VII

Dispozifii finale

Art,64

(1) Secretarul comunei pregate$te gedin{ele consiliului, asigurd documentarea gi infbrmarea

consilierilor locali, intocmirea Ei difuzarea cetre ace$tia a dosarelor de gedinp gi a oricdror alte

materiale.

(2) Aprobarea, modiflcarea sau abrogarea prezentului Regulament se lace pe baza proprurerilor

consilierilor locali, prin hotdrire adoptatd cu votul a doud treimi din numdrul consilierilor generali

in functie.

(3) Prezentul Regulament de organizare gi lunclionare al Consiliului Local Chiajna a fost intocmit

in baza Legii nr.21512001 privind administralia publicd locali, republicatd, cu rnodificirile 9i

corrrpletdrile ulterioare, qi a Regulamentului-cadru de organizare gi I'unclionare a consiliilor locale

aprobar prin O.G. nr. 3512002, modificatd 9i aprobatd prin Legea nt. 61312002, cu respectarea

prevederilor Legii nr. 39312004 privind Statutul aleqilor locali, cu modificdrile 9i completdrile

rrlterioare, 9i ale Legii nr.5212003, republicatd.

(4) in confbrrnitate cu prevederile legale, precum gi cu cele ale prezentului regttlament, votttl

comisiilor de specialitate, precum gi votul plenului Consiliului Local Chiajna asupra proiectelor de

hoterari este exprimat exclusiv asupra oportunitdlii proiectului in cauzd, pentru dezvoltarea

corespunzitoare qi uliformd a Comunei Chiajna 9i pentru imbundtdlirea condiliilor de via15 ale

cetatenilor sAi.

PRESEDINTE DE $EDINTA, CONTRASEMNEAZA,
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