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In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificz ti i:

. maloritatea - numarul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ colrgial
pentru adoptarea unui act administrativ, stabilit in conditiile legii;

. maloritatea absoluta - primul numar natural strict mai mare decat ji,umatate din to,,alul
membrilor in functie ai organului colegial;

. majoritatea calificata - primul numar natural care este mai mare decat valoilrea
numerica rezultata in urma aplicarii fractiei/procentului stabilite/r,;tabilit prin le5le la
totalul membrilor organului colegial stabilit in conditiile legii;

. majoritatea simpla - primul numar na1;ural mai mare decat juLmatate din tol,alul
membrilor prezenti la o sedinta a organuluLi colegial, cu conditia indeplinirii cvorumr rltLi.

CAPITOLUL I

Constituirea Consiliului Local al comunei PLUGARI, iudetul lasi

ART.l.Consiliul Local al comunei Plugari, judr:tul Iasi este constituit cc,nform prevederilor
OUG nr. 57 /20L9 privind Codul administrativ.

ART.2.Consiliul Local al comunei Plugari, judetul Iasi se compune din consilieri locali ale si in
conditiile stabilite de legea pentru alegerea autoritatilor administatiei publice lor;:ale,

ART.3.(1) Consiliul Iocal se constituie in cel mult 60 de zile de la data desfasurarii alegerilor
autoritatilor administatiei publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandrtt:le
consilierilor locali declarati alesi sunt validate in conditiile prevazute de art. 1'J,4 din C oclul

administrativ.

(2) Dupa validarea mandatelor de consilier local este organizata o sedintzr privind cerem r:ttia
de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun juramantul,

ART.4.(1) Prefectul convoaca consilierii locali pentru sedinta prirrind ceremoni:r de

constituire a consiliului local in cel mult 5 zile de la comunicarea incheierii juder;:atoriei prevazu le la
arl..11.4 alin.[5) din Codul adminstrativ,ori a comunicarii hotararii tribunalu]ui iin conditiile art 114
alin,[6) si [7) din Codul administrativ, dupa caz,in situatia in care numarul martdatelor de conr,ilier
local, validate, este mai mare decat primul numar natural strict mai mare rdecat jumatate clin
numarul membrilor consiliului local stabilit potrivit att.1,12 din Codul administrativ.

(2) Prefectul comunica secretarului general al unitatii administrativ-teritoariale data si, ora
stabilite pentru sedinta privind ceremonia de constituire a consiliului locaLl, la care participa
prefectul, subprefectul sau un reprezentant al institutiei prefectului desemnat prin ordin de r,:a1:re

prefect. In situatii motivate, cu respectarea dispozitiilor alin,[lJ , prefectul poate comunica c alta
dzrta si o alta ora.



(3) Secretarul general al unitatii administratlv-teritoariale comunica consilierilor localj ale
caror mandate au fost validate data si ora sedintei privind ceremonia de constitrrire
convocata de prefect, care are loc Ia sediul consiliului local.

(4) Sedinta privind ceremonia de constituirr: este condusa de cel ma.i in varsta consilier
local al carui mandat a fostvalidat, ajutat de doi dintre cei mai tinerji consilieri locall, ale
caror mandate au fost validate.

(5) Consilierii locali ale caror mandate au fost validate depun juramarrtul prevazut la art.
1'17 din Codul administrativ in cadrul sedintei privind ceremonia de constitui'e a
consiliului local.

(6) In cazul in care numarul consilierilor locali care au depus juramantul in cadrul sedintei
de constituire a consiliului local, este maLi mic decat primul numar natural strict mai
mare decat jumatate din numarul membrilor consiliului local stabiillit potrivit art. l',12
din Codul administrativ, prefectul convoitca consilierii locali pentru o a doua sedjinta
privind ceremonia de constituire in termen de 20 de zile de la de la diata primei sedir rtt:,

(7) In cadrul celei de a doua sedinte pot depune juramantul consilieriji locali validati t:are
au absentat de la prima sedinta si suplr:antii ale caror mandate au fost validatr,: in
conditiile art. LL9 din Codul administrativ si consilierii locali validati in conditiile art,
114 alin.[6) si [7) din Codul administrativsi care nu au fost convocati la prima sed jinta

de constituire a consiliului local.

(B) Prin exceptie de la dispozitiile alin.[7), consilierul local declarat a]es care nu a putut
depune juramantul, ca urmare a absentei pentru motive temeiuice, poate dep,u11g
juramantul in cadrul primei sedinte a consiliului local. Sunt r:onsiderate mc li.,ze

temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedita prin cer'ltificat medical, ori
situatii precum deplasarea in strainatate in interes de serviciu, e'v'enimente de forta
majora, cum ar fi inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat cleplasarea, decers in
familie sau alte situatii similar.

(9) Consilierul local al carui mandat a fost validat care nu depune juramantul nici in cez de-
a doua sedinta privind ceremonia de constituire ori in conditiile piL:evazute la alirr.(B)
sau care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de tlrept.

(10) Locurile consilierilor locali declarati alesi ale caror mandate nu iirru fost validate siru
care sunt considerati demisionati de dreprt si care nu pot fi complet,ate cu suplean,,i se

declara vacante prin ordin al prefectului in termen de 5 zile der Ia prima sed jinta

ordinara a consiliului loca-.

ART.5.(1)Consilierii locali al caror mandat a fost validat depun urmatorull juramant in li nlta
romana: "fur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce st ir in
puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei PIUGARI. Asa sa-mi aiute
Dumnezeu!" Formula religioasa de incheiere va respecta libertatea convingerilor religic as;e,
junamantul putand fi depus si fara formula religioasa. |uramantul se imprima pe un formular special
si se semneaza,in doua exemplare, de fiecare ales local.

(2)Un exemplar al juramantului se pastreaza la dosarul de constituire, iar al doiler,r se
inmaneaza consilierului local ales, Dosarul cle constituire se pastreazar de catre secret arul
general al unitatii administrativ-teritoriale.



CAPITOLUL II

organizarea Consiliului Local al comunei pLUrcARI, iudetul Iasi

SECTIUNEA 1- Presedintele de sedinta

ART.6.(1) Dupa declararea ca legal constituit, corrsiliul local alege dintre mrembrii sai, in prinra
sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, un presedinte care conduce sedjintele consiliuhri si
semneaza hotararile adoptate de aceasta. Presedintele de sedinta se alege pr,rin vot deschir; r:u
majoritate simpla, prevazuta la art. 5,lit.e) din codul aclministrativ.

(2) In ultima sedinta anteriora datei expiriarii mandatului presedintelui ales conf,:rm
alinr.[1), se alege un alt presedinte de sedinta.

(3) Consilierul local ales in conditiile alin.[l) poate fi schimbat din functj.e, la initiativa z cel
putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie, prin hotarare adoptatit r;u
majoritate absoluta.

( )ln cazul in care presedintele lipseste, la propunerea consilierilor locali, din raldul
acestora este ales un alt presedinte de sedinta, prin hotarare adoptata cu majorit;ale
simpla, care conduce sedinta respectiva. Acesta exercita pentru aceastia sedinta atribut,;iile
prevazute de Codul administrativ pentru prersedintele de sedinta.

(5) Presedintele de sedinta exercita urmatoarelel atributii principale:

(6) Conduce sedintele consiliului local;

(7) Supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunta rezultatul votarij r:u
precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abtinerilor numarate si evidentl,al:e
de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale in procesul-verrbal al sedintei;

(8) Semneaza procesul-verbal al sedintei;

(9)Asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare si functionat e a
consiliului local;

(10) Supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta cte
solutionare a consiliului local;

(11) Aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute Ia art. 233 alin. (1) din Cc dul
administrativ sau propune consiliului local aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa czrz;

(12) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizar<: si
functionare a consiliului local sau alte insarciinari date de catre consiliul local;



SECTIUNEA a 2-a - Alegerea viceprimarului

ART.7'(1) Viceprimarul este subordonat primarului si, in situatiile prevazute de eg;e,
inlocuitorul de drept al acestuia, situatie in care exercita, in numele primarului alributiile ce ii rr,lvin
acerstuia. Primarul poate delega o parte din atributiile s;ale viceprimarului.

(2) Viceprimarul este ales, prin vot secre! cu majoritate absoluta, dirl randul memb:ilor
consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

(3) Exercitarea votului se face pe baza de huletine de vot. Alegerear viceprimarulur se
realizeaza prin hotarare a consiliului local.

(4) Eliberarea din functie a viceprimarului sel poate face de consiliul l[,0c"1, O.'n hota1are
adoptata, prin vot secret, cu majoritatea a douaLtreimi din numarul consilierilor in functjr-', la
propunerea temeinic motivata a primarului sau a unei treimi din numaruLll consilierilor Irrcali
in functie. Eliberarea din functie a viceprimarului nu se poate face in ultimele 6lunj ale
mandatului consiliului local.

(5) La deliberarea si adoptarea hotararilor care privesc alegerea sau elibelrarea din func,:ie, a
viceprimarului participa si voteaza consjilierul local care candidr.raza Ia functia rle
viceprimar, respectiv viceprimarul in functie a carui schimbare se propune.

(6) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutu.l de consilier Lrcal,
fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut, iliindu-i aplicz bile
incompatibilitatile specifice functiei de viceprimar prevazute de carta .t titlul IV din Lcgr:a
nr. \61/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Durata mandatului viceprimarului este eg:rla cu durata mandatului q:onsiliului loca . tn
cazul in care mandatul consiliului local inceteaza sau inceteaza calitatea de consilier Lrcal,
inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de rJLrept si mand irtul
viceprimarului, fara vreo alta formalitate.

SECTIUNEA a 3'a - Organizarea si functionarea comisiilor de spr,recialitate

ART.B.(1) Oupa constituire, consiliul local jisi organizeaza comisii rjLe specialitate, I)e
principalele domenii de activitate, in termenul stabilit prin regulamentul de organizars si
functionare a consiliului local.

(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

(3) Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisijlor de specialil;ate,
domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, numaruI si
denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de s;tabilire a locur iLtr
ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si compont:,n[a
nominala a acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului local, cu respectirrea
configuratiei politice de Ia ultimele alegeri locale. Numarul membrilor unei comisii ,lste
intotdeauna impar.

(4) Numarul locurilor ce revine fiecarui grup cle consilieri sau consilierillrcr independenr,i in
fiecare comisie de specialitate se stabiles;te de catre consiliul local, cu respect:rrga
configuratiei politice de la ultimele alegeri locale.

(5) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup cle consilieri, iirr a
consilierilor independenti de catre consiliul local, avandu-se in rredere, de regtla,



optiunea acestora, pregatirea lor profesiionala si domeniul in c:are isi desfasr,rara
activitatea. In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din
cel putin o comisie si din cel mult 3 comisii, rlintre care una este comisj;r de baza.

ART.9.(1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:

(2) Analizeaza proiectele de hotarari ale consiliului local din domeniul lor de activitate
(3) intocmesc avize asupra proiectelor de hotzrrari si asupra problemelor analizate, pe ,::are

le prezinta consiliului local;
(a) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a

consiliului local sau insarcinari date prin hotarari ale consiliului local, daca acesteirr :lu
legatura cu activitatea lor.

(5) Comisiile de specialitate adopta avize cu majoritate simpla.

ART.10.(1) Comisiile de specialitate isi aleg, prin votul deschis al majoritatii absolure a
conLsilierilor locali ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar.

(2) Presedintele comisiei de specialitate are urnnatoarele atributii principale:
(3) Asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliuJ local, aparatul rle
specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale si cu celelalte
comisii;

(4) Convoaca sedintele comisiei conform procedurii prevazute in regulamelntul de organi:race
si functionare a consiliului local si informeaza secretarul general al unji'Latii administrrrtiv-
teritoriale cu privire la data si locul sedintei;

(5) Conduce sedintele comisiei;

(6) Sustine in sedintele consiliului local avizele formulate de comisie;

(7) Anunta rezultatul votarii, pebaza datelor comunicate de secretar;

(S) indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prervazute de lege cle
regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau stabilite de r:onsiliul local;

(9) Comunica secretarului general al unitatii zrdministrativ-teritoriale in termen rezonlbil,
pana la finalul fiecarei luni calendaristice, prezenta si procesele-v'r:rbale ale fieci,rrei
sedinte ale comisiei de specialitate.

(10) Presedintele comisiei de specialitate poal;e propune ca la lucrarile comisiei sa parti,:ripe
si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar si poate particip,r la
lucrarile celorlalte comisii care examineaz:a probleme ce prezinta importanta pelrtru
comisia pe care o conduce.

(11) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:

(12) Efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a nlembrilor comilriei;

(13) Numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pelrtr,u
emiterea fiecarui aviz si asupra rezultatului votarii;

(14) Asigura redactarea avizelor, a proceselor-verbale si a altor docunlente prevazute cle
lege;



(15) indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organ.izare si functio iare
a consiliului local sau insarcinari stabilite de comisie sau de catre pres erdintele acestei ,;r.

ART.11.(1) Comisiile de specialitate lucreaza in plen si delibere aza cuvotul rmajoritatii simlrler a
memobrilor lor.

(2) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie. Daca abserrterle
continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate propune consiliului loc:al
aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 233 rlin Cod.ul administrativ.

(3) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din c;drul aparatului rle
spelcialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sa participe la sr:rdintele comisir,ri si
inil-iatorii propunerilor ce stau labaza lucrarilor comisiei. Comisia poate invita si alte persoane r;are
sa participe la dezbateri.

(4) Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice.

(5) Comisia poate hotari ca unele sedinte sau clezbaterea unor puncte de pe ordinea de :rti sa
se desfasoare cu usile inchise.

(6) Convocarea sedintelor comisiei se face de ,catre presedintele acesteir,i cu cel putin 3 zile
inainte sau de indata, in situatia sedintelor convocate in conditiile art. 134 alin. [ ) din
Codul administrativ.

(7) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Ori<,:;rre dintre menrbcii
comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(B) Sedintele comisiilor de specialitate se des;fasoara inaintea sedintelcrr consiliului Lrcrrl,
atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde sarcini s?u pr1l6is6te de hotz rarri
asupra carora i se solicita avizul.

(9) In situatia descrisa la alin.[8), convocarea sedintelor comisiilor de specialitate se va lace
cel mai tarziu in preziua indicata prin adresa de inaintarea secretarului general al uni[aiii
administrativ-teritoriale ca fiind ziua de convocare a sedintei consiliulr.rLi local,

(10) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme reparti;late
comisiei de catre secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale, presedir [ele
acesteia desemneaza un consilier local care prezinta in cadrul sedintei proiectele si, c ulta
caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de initiator.

(11) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in conformitati: r:u
alin. (10) intocmeste avizul, cu caracter conrsultativ, al comisiei, pe baza amendament:)l,lr
si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majorit,:rtr:a
voturilor consilierilor locali prezenti.

(12) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarula necesara, iitat
amendamentele si propunerile acceptate, cal si cele respinse.

(13) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general al uniltatii administr:rtiv-
teritoriale, care asigura transmiterea acestora catre consilierii locali, cel mai tarziuinainle
de aprobarea ordinii de zi.

(14) Votul in comisii este, de regula, deschir;.ln anumite situatii comisria poate hotar i r:a
votul sa fie secret, stabilind, dela cazla caz, s;i modalitatea de exprimare a acestuia.



(15) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr'-un
proces-verbal. Dupa incheierea sedinteji, procesul-verbal este semnat de c ittre
presedintele si secretarul comisiei.

(16) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultat,r rle
alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale
intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise,

ART.12.(1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiza si verificare formate din
consilieri locali, pe perioada determinata, la propunerea unei treimi din numaruLl. consilierilor lrtrclli
in functie sau a primarului, Componenta, obiectivele si perioada de desfasurare a activital,ilor
acestora se stabilesc prin hotarare a consiliului lor:al. Membrii comisiei actioneaza in lim tele
stabilite prin hotarare.

(2) Comisia de analiza si verificare prezinta consiliului local ori primarului, dupa ca r:,, la
termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectlrar;e,
Raportul cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in
domeniul supus analizei sau verificarii.

[3) Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativa sau din initiati'una primarului, c ul]a
caz, comisii mixte formate din consilieri locali, functionari publici si alti specialistJ lte
perioada determinata. Componenta comLisiilor mixte, obiectivelr:, si perioada rle
desfasurare a activitatii acestora se stabilesc prin hotarari ale consiliilor locale. Sedin[ele
comisiilor mixte sunt publice.

SECTIUNEA a 4'a - Secretarul general al un,itatii administrativ-teritoriale

ART.13.(1) Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale indepllneste, in condit;iile
Iegii, urmatoarele atributii :

(2) Avizeaza proiectele de hotarari si contrasemneaza pentru legalitate hotararile consilir-rlui
local;

(3) Participa la sedintele consiliului local;

(4) Asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul loc;:rl si
primar, precum si intre acestia si prefect;

(5) coordoneaza organizarea arhivei si evidenta statistica a hotararilor consiliului local:

(6) Asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoa rele
interesate a actelor prevazute Ia slin.[1);

(7) Asigura procedurile de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor cle
secretariat, comunicarea ordinii de zi, intocmirea procesului-verbal al sedinti:ktr
consiliului local si redactarea hotararilor consiliului local .

(B) Asigura pregatirea lucrarilor supuse dezbaterii consiliului local si comisiilor cle
specialitate ale acestuia;

(9) Poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinLii dezi asedint,rklr
ordinare ale consiliului local;



(10) Efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedintele consiliului lor:al a
consilierilor locali;

(11) Numara voturile si consemneazarezultaLtul votarii, pe care il prezinta presedintel ri de
sedinta;

(12) Informeaza presedintele de sedinta cu privire la cvorumul si la rr:ajoritatea nece,,szLra
pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;

(13) Asigura intocmirea dosarelor de sedint;r, Iegarea, numerotarea paLlginilor, semnarea si
stampilarea acestora;

(14) Urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiilliului local sa rru ia
parte consilierii locali care se incadreazaL in dispozitiile art. 228 alin. [2) din C,pclul
administrativ;

(15) Informeaza presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunosr:Lrte
sanctiunile prevazute de lege in asemene a cazuri;

CAPITOLUL III

Functionarea consiliului Local al comunei I,LUGARI, iudetul Iasi

SECTIUNEA 1 - Atributiile Consiliului Local al comunei PLUGARJI, iudetul lasji

ART.14.(1) Consiliul Local al comunei Plugari, judetul Iasi exercita, in principal, urmato:rrt:le
atributii:

(2) Aproba statutul comunei Plugari, judetul lasi, precum si regulamentul de organizar,e si
functionare a consiliului local;

(3) Alege viceprimarul din randul consilierilor locali, la propunerear primarului siru a
consilierilor locali;

(4) Exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligrrtiile
corespunzatoare participatiilor detinute la societati sau regii autonome, in conditiile I:lgii;

(5) Hotaraste infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice, societati si :,egii
autonome, in conditiile legii,

(6) Aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si stattrl Ce
functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor publice de interes l:rcal,
reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local, precut:n si
infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea de societati de interes locaLl si statul de functii
al acestora;

(7) Hotaraste acordarea unor sporuri si a altor facilitati, potrivit legii, personalului angaj,lt in
cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice de interes Iocal;

(8) Aproba, la propunerea primarului, bugetul unitatii administrativ-ter:itoriale, viraril,r ,le
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheriere a exercit.ului
bugetar;
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(9) Aproba, la propunerea primarului, contractarea si,,/5su garant,irrea
imprumuturilor,precum si contractarea de datorie publica locala prirr emisiuni de titluri
de valoare, in numele unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile lep;ii;

(10) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;

(11) Aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-econonrice pentru Iucrilrile
de investitii de interes local, in conditiile legii;

(12) Aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si ile mediu a unita,tii
administrativ-teritoriale;

(13) Asigura un mediu favorabil infiintarii, si/sau dezvoltarii afacerrilor, inclusiv pt'in
valorificarea patrimoniului existent, precum si prin realizarea de noi investitii car,3 sa
contribuie la indeplinirea programelor de dezvoltare economica regionala si locala;

(14) Asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformar.ii cu
prevederile angajamentelor asumate de Romania in calitate de stat membru al Unjunii
Europene in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serv ciile
furnizate cetatenil or.

(15) Hotaraste darea in administrare, concr3sionarea, inchirierea saur darea in folor,rirLta
gratuita a bunurilor proprietate publica a comunei, dupa caz, prerJum si a servir:iilor
publice de interes Iocal, in conditiile Iegii;

(16) Hotaraste vanzayea, darea in administrare, concesionarea darea in folosinta gral,uita
sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, dupa caz,in conditiile legii;

(17) Avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriulrri si
urbanism ale Iocalitatilor;

(18) Atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de orice alte
obiective de interes public local.

t19) Aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuin,elor
sociale si a ulilitatilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;

(20) Hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persozr.ne juridice ronrane
sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni lucrari, servici sau
proiecte de interes public local;

(2L) Hotaraste, in conditiile legii, infratirea comunei cu unitati administrativ-teritoriaL,r clin
alte tari;

(22) Hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administl,rtiv-
teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la aslociatii nationa e si
internationale ale autoritatii administratiei publice locale, in vederea promovarii rrnor
interese comune;

(23) Contribuie Ia organizarea activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive s i de
agrement;

(24) Contribuie la asigurarea ordinii publice, analizeaza activitatea politiei locale si prcrp,lp
masuri de imbunatatire a acesteia;
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(25) Actioneaza pentru protectia si refacerera mediului, in scopul cresterii calitatii vjietii,
contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea in valoarre a monumenl:elor
istorice si de arhitectura, a parcurilor si a rezervatiilor naturale;

(26) Contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala, asigura protlctia
drepturilor copilului, potrivit legislatiei in vigoare;

(27) Aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; infiinteaza si asilqutra
functionarea unor institutii de binefacere de interes local;

(28) infiinteaza si organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, ):taze
sportive si asigura buna functionare a acestora;

(29) Sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

(30) Consiliul Local al comunei Plugari, judertul Iasi exercita si alte atributii stabilite prin
lege;

SECTIUNEA a 2-a Desfasurarea sedintelor Consiliului Local al comunei
PLUGARI, iudetul Iasi

ART.15.(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani in conditiile legii prirzind
alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

(2) Mandatul consiliului local se exercita de la data la care consiliul local este legal consl:it.rit
pana la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.

(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau
catastrofa ori in alte situatii expres prevulzute de lege atunci cand, din cauza accstor
situatii, nu pot fi organizate alegeri in conditiile alin.[1).

ART.16.(1) Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, cel putin o data pe lunil, la
convocarea primarului.

(2) Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare la convocareaii

aJ primarului;

b) a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie;

c) primarului, ca urmare a solicitarii prefectului, in conditiile prevazute la art.257 alin.fZ ] ctin
Codul administrativ.

ART.17.(1) Consiliul local se convoaca dupa cum urmeaza:

(2) Prin dispozitie a primarului, in cazurile prervazute la art. 1-33 alin. [1.] atin. (2] lit. a) si c)
din Codul administrativ;

Prin convocare semnata de catre consilielrii locali care au aceasta. initiativa, in <raz:ul
prevazut la art. 133 alin. [2) lit. b] din Codul administrativ;
Consilierii locali sunt convocati telefonic si prin mijloace electronice, prin i;Jrija
secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale, cel tarziu in ziua ulterir:ara
primirii de catre acesta a dispozitiei sau documentului de convocare j.rnitiat de cel pu,:irL o
treime din numarul consilierilor locali in functie.

(3)

(4)
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(5) Data sedintei consiliului local precizata cu ocazia convocarii este stallilita, cu respec;area
modului de calcul al termenelor procedurale, prevazut de art, 181 dirr Legea nr.134/'2010
privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile ulteriozrre, astfel:

(6) in termen de 5 zile de la data comunicarii dispozitiei de convoci:tre pentru sed n1:ele
ordinare;

(7) in termen de 3 zile de la data comunicarii dispozitiei sau, documentului de conv,)care
pentru sedintele extraordinare.

(B) In caz de forta majora si/sau de ma.xima urgenta pentru re:z;olvarea intere serlor
locuitorilor comunei Plugari, convocarea acestuia pentru sedinta extraordinara, p,rin
exceptie de la prevederile alin, [3) lit. b), se face de indata.

(9) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmatoarele informal,:ii despre sedinl,a
(10) Data, ora si locul desfasurarii;

(11) Proiectul ordinii de zi;

(LZ) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;

(13) Modalitatea prin care sunt puse la dir;pozitia consilierilor locali, potrivit optiunllor
acestora, materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi;

(L4) Indicarea comisiilor de specialitate carora le-au fost trimise spre aLvizare proiectrrle de
hotarari; .

(15) Invitatia de a formula si depune amendamente asupra proiectelor rle hotarari,

(16) Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale transmite prefectului, r;ub
semnatura sa, evidenta prezentei consilierilor locali la convocarile prentru sedintele care
nu s-au putut desfasura din lipsa cvorumului, in termen de 3 zile de la data convcrlaLrii.
Evidenta transmisa prefectului precizeaza si situatiile in care, urmare a ultimei abse rtr:, a
intervenit cazul de incetare de drept a mandatului prevazut la art. 2tCl4 alin. (2) lit. e r) din
Codul administrativ;

(17) In toate cazurile, convocarea se consem'neaza in procesul-verbal al sedintei.

ART.1B.(1) Proiectul ordinii de zi se redacteaza de catre secretarul general al urritatii
adlministrativ- teritoriale si compartimentele de resort din cadrul aparatulrui de specialitaite al
primarului ca anexa la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor lrrcali,
dupa caz, in conditiile legii.

(2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotarari c;lre
indeplinesc conditiile prevazute la art. 136 alin. [B) din Codul administrativ;

(3) Proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotarali, cu
mentionarea titlului si a initiatorului, rapesllg ale primarului, ale viceprimarulu, ale
consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rap,rarte
sau informari ale conducatorilor organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate
publica in unitatea administrativ-teritoriale, dupa caz, precum si orice alte problenre de
interes Iocal.

(4) Proiectul ordinii de zi a sedintei consiliului local se aduce Ia cunostinta locuit<rrilor
comunei Plugari, prin mass-media locala, prrin afisarea pe pagina drer internet a ur itiltii
administrativ-teritoriale,prin afisare la avizrierul primariei sau prin orice alt mijlc c de
publicitate,
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(5) Scoaterea unui proiect de hotarare de pe proiectul ordinii de zi se far;e in situatia ir care
acesta nu indeplineste conditiile prevazute la art. 136 alin. [B) din Coriul administrati'rr rsau

numai cu acordul initiatorului, daca acesta indeplineste conditiile prevazute la art. 13(i alin.
[B) din Codul administrativ.

(6) Ordinea de zi a sedintei se aproba cu majoritate simpla, la propunerea celui/celor care
a/au cerut convocarea consiliului Iocal.

(7) Suplimentarea ordinii de zi se aproba numai pentru probleme urgente cu majolitate
simpla.

(8) In cazul neaprobarii proiectului ordinii de zi, in conditiile prevazulle la alin, [6), tru se
acorda indemnizatia cuvenita consilierilor locali pentru sedinta respecl;iva.

ART.19.(1) Sedintele consiliului local se desfasoara legal in prezenta maioritatii consili,rrilor
Iocali in functie.

(2) Prezenta consilierilor locali la sedinta este obligatorie, cu exceptia cazului in care ar,:er;tia
absenteaza motivat. Absenta este considerata motivata daca se face dovada ca acezrsta a
intervenit din cauza:

(3) Unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stari de sanatate pentru care s-a eliberrat
certificat de concediu medical;

[4) Unei deplasari in strainatate;

(5) Unor evenimente de forta majora;

(6) in cazul decesului sotiei/sotului consilierului local sau al unei rude dr: pana la gradul at II-
lea a consilierului local ales ori al sotiei/sotului acestuia, inclusiv;

(7) Alte situatii prevazute in regulamentul de organizare si functionare a c:onsiliului local
(8) Consilierul local care absenteaza nemotivat de doua ori consecutivla sedintele cons tiului

local este sanctionat, in conditiile art. 233 din Codul administrativ.
(9) Consilierii locali sunt obligati sa isi inregislreze prezenta in evidentar tinuta de secrrirtzLrul

general al unitatii administrativ-teritoriale.
(10) Consilierul local care nu poate lua parte la sedinta este oblig;at sa aduca a( ezrsta

situatie la cunostinta secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.

ART.20.(1)Lucrarile sedintelor se desfasoara in limba romana.

(2) La lucrarile consiliului local pot asista s;i lua cuvantul, fara drept de vot, prel'r:ctul,
presedintele consiliului judetean sau relprezentantii acestora, derputatii si senlrtorii,
ministrii si ceilalti membrii ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, conduc irtorii
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlallLe organe cer [rale,
conducatorii compartimentelor de resort si conducatorii organismelor prestatoa"e de
servicii publice sau de utilitate publica din uLnitatea administrativ-teritrcriala, in problrnrele
ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum si alte per$oane interesai,e, in
conditiile prevazute in regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

(3) Dezbaterea proiectului de hotarare sau a problemelor se face, de regula, in ordinea il, care
acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata in conformitate cu prevederile Cc dului
administrativ si ale regulamentului de organizare si functionare a consiliului local.

(4) Presedintele de sedinta este obligat sa asig;ure luarea cuvantului de ,r:atre initiator pi:r.tru
sustinerea proiectului de hotarare ori de cate ori acesta o solicita.
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(5) Consilierii locali participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvant. Consilierii locali sunt
obligati ca in cuvantul lor sa se refere exclusiv la problema care formeaza obie:tul
dezbaterii,

(6) Presedintele de sedinta are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvant, in func'ie de
obiectul dezbaterii. In acest scop el poate lrropune consiliului local s;pre aprobare t,mpul
alocat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectuLl[ui.

(7) Presedintele de sedinta permite oricand unui consilier local sa raspunda intr-o prolr,le:ma
de ordin personal, in probleme prevazute rle regulamentul de organiirzare si functiorrale a

consiliului sau atunci cand a fost nomin alizat de un alt vorbitor.

(8) Presedintele de sedinta sau reprezentantul oricarui grup de consilierj, locali poate prcrpune
incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului lr:cal. Propuner,ra de
incheiere a dezbaterii se supune votului, iar discutiile se sisteaza il;rca propunereir t:ste
adoptata cu majoritate simpla.

(9) Este interzisa adresarea de insulte sau calomnii de catre consilie,r:ii locali prezenti la
sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.

(10) Asupra proiectelor de hotarari au lor: dezbateri generale si per articole, consiljerii
locali, precum si ceilalti initiatori prezenti la sedinta putand formula arnendamente dc fond
sau de forma. Amendamentele se supun votului consiliului local in ordinea in care a ir fost
formulate.

(11) Sinteza dezbaterilor din sedintele consiliului local, precum sji modul in carr: si-a
exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneaza intr-un proces-\,rlrbal,
semnat de presedintele de sedinta si der secretarul general al unitatii adminislrativ-
teritoriale.

(12) Presedintele de sedinta, impreuna cu secretarul general al urritatii adminislre.tiv-
teritoriale isi asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate,

(13) La inceputul fiecarei sedinte, secretarul general al unitatii adrninistrativ-terit oriale
supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare. Consilierrii locali si prirnrrrul
au dreptul ca, in cadrul sedintei curente a consiliului local, sa conteste contjnutul
procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor e>rprimate in sr,rdinta
anterioara.

(L4) Procesul-verbal semnat de presedintele de sedinta si de catre secretarul gencrzrl al
unitatii administrativ-teritoriale, precum si documentele care au fost dezbatute in sr,rdinta
anterioara se depun intr-un dosar special al sedintei respective, care ise numeroteazr,t, s;i se

sigileaza de presedintele de sedinta si de secretarul general al unitatii adminisl,rzrtiv-
teritoriale, dupa aprobarea procesului-verbal sau de catre persoaner cu atibutii in acest
sens, desemnata in conditiile legii.

(15) In termen de 3 zile de Ia data aprc,barii procesului-verbal al sedintei, secrr,ltarul
general al unitatii administrativ-teritoriale afiseaza la sediul primarierli si publica pe 1ra1;ina
de internet a unitatii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al sedintei.

ART.Z1.(1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta h<ltarari, cu maj<rritate
absoluta sau simpla, dupa caz.
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(2) Prin exceptie de la prevederile alin, [1), hotararile privind dobandirea sau instrair al'ea

dreptului de proprietate in cazul bunurilor imobile se adopta de consiliul loczrl cu
majoritatea calificata de doua treimi din numarul consilierilor locali in f'unctie.

(3) Se adopta cu majoritatea absoluta a consilierrilor locali in functie urmaLtoarele hotara. i ale

consiliului local:
(4) Hotararile privind bugetul local;

(5) Hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;

(6) Hotararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;

(7) Hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonall s;au

de cooperare transfrontaliera;

(B) Hotararile privind organizarea si dezvolt:rrea urbanistica a localitatilor si amenaiar:ea
teritoriului.

(9) Hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, {ru persoane jur idice
romane sau straine;

(10) Hotararile privindadministrareapatrirnoniului;

(11) Hotararile privind exercitarea atributiilor prevazute la art. 92 din Codul administr ativ;

(LZ) Alte hotarari necesare bunei functionari a consiliului local, stabilite prin legi spt:ciale
sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

ART.22.(1) Dupa desfasurarea sedintei, hotararile consiliului local se semneaza de catre
presedintele de sedinta si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretarul genet al al

unitatii administrativ-teritoriale.

(2) In cazul in care presedintele de sedinta ref'ttza, in scris, sa semneze, hotararea consi.liului
local se semneaza de cel putin 2 consilieri locali dintre cei care au par1,:1.cipat la sedintzr prin
tragere la sorti.

(3) Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale nu contrasernneaza hotararri:a in
cazul in care considera ca aceasta este ilegala. In acest caz, in urmatoarea seditlt,a a

consiliului local, depune in scris si expune in fata acestuia opinia sra motivata, ca fe se

consemneaza in procesul-verbal al sedintei,

SECTIUNEA a 3-a - Elaborarea proiectelor de hotarari

ART.23.[1) Proiecte]e de hotarari pot fi iniitiate de primar, de conriilierii locali sz u de

certateni.Elaborarea proiectelor se face de cei care lle propun, cu sprijinul secretarului gene:al al

unitati administrativ-teritoriale si al compartimentelor de resort din cadrul aparatultli de

specialitate al primarului.

(2) Proiectele de hotarari si referatele de aprolbare ale acestora se redact,eazain conforrtil:ate
cu normele de tehnica legislativa.

(3) Proiectele de hotarari ale consiliului local insotite de referatele de aprobare ale acestrlra si

de alte documente de prezentare si de motivare se inregislreaza si se transmit cle secretarul ge nr:ral
al unitatii administrativ-teritoriale:
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a) Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in verlerea
analizarii si intocmirii rapoartelor de specialitate;

b) Comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii si in l"ocmirii avizelo r:.

[4) Nominalizarea compartimentelor de resort si a comisiilor de sper:ialitate carora li se

transmit proiectele de hotarari ale consiliului local, precum si celelalter documente, pcLrivit
prevederilor alin. [3), se face de catre prinnar impreuna cu secretarul general al uritatii
administrativ-teritorial e.

(5) Odata cu transmiterea proiectelor de hotarari se comunica si clata de depunt:rre a

rapoartelor si a avizelor, avandu-se grija ca rapoartele compartimrerntelor de resc rt sa

poata fi transmise si comisiilor de specialitate inainte de pronuntarea riacestora.

(6) Dupa examinarea proiectului de hotarare, comisia de specialitate a ccrnsiliului Iocal r:r,ntite

un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului.
(7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale care

dispune masurile corespunzatoare inaintarii lui catre consilierii loci,rli si catre initiittori,
dupa caz, cel mai tarziu in ziua sedintei.

(8) Fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a sedintei consiliiului local este liu'ous
dezbaterii numai daca este insotit de:

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare,, semnat de initii,rtcr;

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialit:tter al
primarului;

c) avizele cu caracter consultativ ale cornisiilor de specialitate ale r:onsiliului localt

d) alte documente prevazute de legislatia speciala.

(9) Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale asigura indeplinirea conditiilor de Ia

alin. [B) si aduce la cunostinta consiliului ]ocal cazul neindeplinirili acestora inain Le de

adoptarea ordinii de zi.

(10)
(11) Rapoartele si avizele prevazute la alin, [8J trebuie intocmite in lermenul preva;lut la

alin. [5), dar nu mai tarziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelot de hotarare prr)puse
pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului Iocal,
respectiv in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor dl,i: hotarare protrrurie a

fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor extraordinare. Itt situatia sedintr:lor
extraordinare convocate de indata, rapoartele compartimentelor de specialitat;e se

intocmesc in procedura de urgenta, cel tarziu odata cu proiectul hotararii.
(12) Initiatorul proiectului il poate retrage sau poate renunta, itt orice momettt, la

sustinerea acestuia.

SECTIUNEA a 4-a - Procedura de vot

ART.24.[1) Votul consilierilor locali este indiv'idual si poate fi deschis satt secret;

(2) Votul deschis se exprima prin oricare din rurmatoarele modalitati:

a) prin ridicarea mainii;

b) prin apel nominal, efectuat de presedintele de sedinta;

c) electronic.
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(3) Consiliul local poate stabili ca unele hotarari sa fie luate prin vol; secret. Hotaralile cu
caracter individual cu privire la persoane sunt luate intotdeauna prin vr:rrt secret, cu exc,:prtiile
prevazute de Iege.

(4) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(5) Redactarea buletinelor de vot trebuie sa fie fara echivoc. Pentru exprimarea optirrnii se

folosesc, de regula, cuvintele da sau nu.
(6) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in cirlcul

buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea consilierurlui local sau z u fost
folosite ambele cuvinte prevazute la alin. 1.5),

(7) Abtinerile se numara la voturile impotriva,
(B) Daca pe parcursul desfasurarii sedintei nu este intrunita majoritatea legala nei,resara

pentru adoptarea proiectului de hotarare, presedintele de sedinta arrmana votarea trratra la
intrunirea acesteia.

(9) Daca pe parcursul desfasurarii sedintei nu este intrunita majorlil.atea legala nel,lesara
pentru adoptarea proeictului de hotarare, presedintele de sedinta va face o in,ritatie
precizand data, ora si locul continuarii sedintei.

(10) Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului local se impunr modificari de I lnd in
continutul proiectului de hotarare, la propunerea primarului, a sect',r:tarului genera.l sau a
consilierilor locali si cu acordul majoritzrtii consilierilor locali prez:enti, presedinlele de

sedinta retransmite proiectul de hotararer, in vederea reexaminarii cle catre initiatc,r r;i de
catre compartimentele de specialitate.

(11) Proiectele de hotarari respinse de consiliul local nu pot fi reraduse in dezLieterea
acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

(12) In situatiile exceptionale, constatate cle catre autoritatile abilitate, precum epidr,:nriile,
pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism si alte r,ituatii
care fac imposibila prezenta consilierilor locali la locul desfasurariii sedintelor con,iiliului
Iocal, sedintele consiliului local sau ale comisiilor de specialitatrl se desfasoara prin
mijloace ectronice cu respectarea procedurilor legale. Procesele rrerbale ale sedin[elor
comisiilor de specialitate , amendamentele, avizele si celelalte dorilumente intocrnile la
nivelul acestora sunttransmise secretarului genral al comunei in format electrotti<: sau
letric pana la data desfasurarii sedintei de plen prin grija secretarului comisiei,
Rezultatele votului pentru fiecare proiect de hotarare aflat pe orriinea de zi a s ,trdintei

Consiliului Local vor fi transmise de catre fiecare consilier local, in format electrottir; sau
Ietric, secretarului general al unitatii adlministrativ teritoriale, cale Ie va conser:rna in
procesul verbal al sedintei acestea constituind si dovada prezentei lor la sedinta de :llen",

SECTIUNEA a 5-a - Accesul cetatenilor la sedintele Consiliuluii Local al contttnei
IPLUGARI, iudetul Iasi

ART.25,(1) Sedintele consiliului local sunt publice.

(2) Caracterul public al sedintelor consiliului local este dat de:

a) Accesul celor interesati, in conditiile legii, Ia procesele-'irerbale ale sedlnlelor
consiliului local;

b) accesul celor interesati, in conditiile legii, la proiectele de hotarari, la hota irrarile
consiliului local, precum si la instrumentele de prezentiire si de moti,lare a

acestora:

l8



c) posibilitatea cetatenilor cu domiciliul sau resedinta in unitatea administr';rtiv-
teritoriala de a asista Ia sedintele consiliului local si/sau de a le urmari pe in1.ernet, in conditiile
rep;ulamentului de organizare si functionare a consiliullui local.

(3) La lucrarile consiliului local pot asista si lua cuvantul, fara drept de vot, prefe r:tul,

presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputatii si serLratorii, ministt ii si

ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, conducatorii serviciilor pu,tlice

deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe central,conducaitorii cr:rmpartimentelcr de

res;ort si conducatorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publica clin

unitatile administrativ-teritoriale, in problemele ce privesc domeniile lor ,:l.e responsabiliLate,

precum si alte persoane interesate.

CAPITOLUL IV - Intrebari, interpelari, petftii si informarea consiiilierilor loc:rlii

ART.Z6.(1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al un tzrtii

administrativ- teritoriale si al aparatului de specialitate, sa puna la dispozitia consilierilor locz li, la
cet:erea acesrora, in termen de cel mult 1-0 zile lucratoare, informatiile necesare in vec,erea

indeplinirii mandatului in conditiile legii.

(2) Consilierii Iocali pot adresa intrebari si interpelari primarului si/sau viceprimarului.

(3) Raspunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin.[2) se tretnsmite, de retllla,
imediat sau, daca este posibil,la urmatoarea sedinta a consiliului localt

(a) Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris sau, dupa caz, oral prana cel mai tar:llitLla

urmatoarea sedinta a consiliului local.

ART.Z7.(1) Orice persoana fizica sau juridica are dreptul sa se adreseze Consiliului Lor:al al

comunei Plugari, judetul Iasi. Adresele, indiferent de specificul lor, se vor inscrie in registrr,Ll de

inltrare- iesire al Consiliului Local de catre secretarul general al unitatii administrativ-teritot'iztle,
prin intermediul Serviciului Administratie Publica, serviciu care le va inainta drl indata spre ar aliza

comisiilor de specialitate conform apostilei secretarului general, si primaru.lui, spre inforl:lare,
Ccrmisiile de specialitate vor analizatoate adresele cotnunicate in prima sedinta.

(5) Semestrial, Consiliul Local al comunei Plugari, judetul Iasi analizeaza modu I de

solutionare a adreselor.

CAPITOLUL V - Drepturile si obligatiile alesilor locali

SECTIUNEA 1 - Drepturile alesilor locali

ART.ZS.(1) Dupa depunerea juramantului de calre primar, acestuia i se intnaneaza legitiriatia,
semnata de presedintele sedintei in care a fost adrcptat modelul acesteia, un semn distinc,,ir,'al
calitatii de primar pe care acesta are dreptul sa-l poarte, potrivit legii, pe durata mandatului, pr,'rcum

si o esarfa, in culorile drapelului national al Romaniei. Legitimatia primarului esll"e inmanata de r:atre

secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale,

(2) Dupa alegerea viceprimarului, acestuia i se inmaneaza legitimatia, semnata de prlntar,
precum si un semn distinctiv al calitatii de viceprimar. Legitimatiar viceprimarulu €:ste

inmanata de catre secretarul general al unitatii administrativ-teritoriarle,

(3) Dupa declararea ca legal constituit a corrsiliului local, dupa caz, r,:onsilierilor loci,rlt in
functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru a consiliului local
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semnata de primar si primesc un semn dis;tinctiv al calitatii lor de rrerprezentanti alcsi ai
colectivitatii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe toata durata mandatului.

(4) Modelul legitimatiei de primar, viceprinnar, de consilier local sji modelul sem:tului
distinctiv pentru acestia se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(5) Cheltuielile pentru confectionarea Iegitimatiilor, semnelor distinctive, respect iv a

esarfelor se suporta din bugetul local.

(6) Legitimatia si semnul distinctiv se pot pastra, dupa incetarea nrandatului, cu titlu
evocativ.

(7) Esarfa, in culorile drapelului national al Fl.omaniei se poarta in mor;l obligatoriu Ia Zlua
Nationala a Romaniei, la solemnitati, receptii, ceremonii publir;:e si la celebt'at'ea

casatoriilor, indiferent de locul de desfasurare a acestora,

ART.29,(1) Libertatea de opinie in exercitarea mandatului alesului local p,irntru solutionat eit si
gestionarea treburilor publice in interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta este garantati,t.

(2) Alesii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile prolitice exprime lle in
exercitarea mandatului.

(3) Retinerea, dispunerea masurii arestarii preventive, a arestului la dorrmiciliu sau trimil e rea

in judecata penala a alesilor locali, precum si faptele savarsite care au determinat lttarea
masurilor se aduc la cunostinta atat autoritatii administratiei public:r: din care fac ltat:te,
cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de catre organele care au disllus
masurile respective.

(a) Pe intreaga durata a mandatului, alesii locali se considera in exercitiul autoritatii publice
si se bucura de protectia prevazuta de lege.

(5) De aceeasi protectie prevazuta Ia alin. [4) beneficiaza si membrii farniliei alesului I tcal -

sot, sotie si copii - in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmareste nem;,ilocit
exercitarea de presiuni asupra alesului Ioc;rl in legatura cu exercitare;l mandatului sart.

ART.30.(1) Consilierii locali se pot constitui in grupuri, in functie de parrtidele sau alia nl:ele

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

(2) Consilierii locali care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. [1) pot constitui un g]:up

prin asociere.

(3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul d.eschis al majo"itatii
membrilor grupului.

(4) Prevederile alin. [1) si [2) se aplica si consilierilor independenti,

(5)Consilierii locali nu pot forma grupuri in numele unor partide car,3, nu au particilral la

alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu ,,:u cel

putin un consilier.

(6) In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliul lttcal
sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

ART.31.(1) Pe perioada exercitarii mandatului de primar sau vicepr,rimar, se sustrrel:Ida

contractul de munca, respectiv raportul de serviciu al acestuia, in cadrul unei institutii sau

autoritati publice, ori in cadrul regiilor autonome sau societatilor cu capital integn,rl ori
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majoritar de stat sau al unitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia sitruatiilor prevazrttr: de

lege.

(2) Consilierul local al carui raport de senviciu ori contract indiviclual de muncir, este

suspendat, in conditiile legii, la data inceperii exercitarii mandatului, isi reia activitz lea in
executarea aceluiasi raport de serviciu sau contract individual de munca, dupa r:a't,la
incetarea mandatului de consilier local, re:spectiv consilier judetean.

(3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de munca sau a actului de numire c'iLdrele

didactice, cercetatorii stiintifici, persoanele care detin functii sau dersfasoara activil:ati in
domeniul creatiei literar-artistice.

(a) In functiile detinute de persoanele ale caror contracte de munca sttu acte de num jlr,: au

fost suspendate potrivit alin. [1) pot fi numite sau angajate alte persoane, nunlai pe

durata determinata.

(5) La incetarea mandatului de primar, de viceprimar, persoanelr:: in cauza isi reiau
activitatea in executarea acelorasi contracte de munca sau raporturi de serviciu, dulta caz,

La stabilirea clasei si a gradului de incadrare se iau in calcul si perioadele luct irte in
functiile de demnitate publica alese.

(6) In cazul in care conducerea persoanei juridice refuza reluarea activitatii in f rrrtctia

detinuta anterior alegerii, persoana in cauza se poate adresa jinstantei de ju,lecata

competente, cererea fiind scutita de taxa cle timbru judiciar.

(7) Persoanelor prevazute la alin. [1) nu li se poate modifica sau desface contractul de :ntrnca

pentru motive ce nu le sunt imputabile tjimp de 2 ani de la data inr:etarii mandatu lui, cu

exceptiile prevazute de lege.

ART.32.AIesii locali au dreptul Ia initiativa in promovarea actelor adminisl"rative, individrra.L sau

in grup.

ART.33.(1) Pentru participarea la sedintele consiliului si ale comiL;iilor de specir'tlitate,
consilierii locali au dreptul la o indemnizatie lunara. Viceprimarului nu i se acorda indem:ti:zatie

trlentru participarea la sedinte.

(2) Indemnizatia lunara pentru consilierii locali, care participa la seclintele ordinare ori la
sedintele extraordinare ale consiliului local, si ale comisiilor d,er specialitate este in
cuantum de lOo/o din indemnizatia lunara a primarului, in conditiile C rrclului

administrativ.
(3) Consilierii local au dreptul la indemniz:,atia lunara doar daca par:ticipa la cel FLrl:in o

sedinta a autoritatii deliberative si o sedinta a comisiei de s;pecialitate, pe luna,
desfasurate in conditiile legii.

(4) Plata indemnizatiilor stabilite potrivit prr:vederilor alin. [2) se efectrreaza exclusiv r;litt

veniturile sectiunii de functionare din bugetul uLnitatii administrativ-teritoriale.

(5) Consilierilor locali li se aplica in mod cr)respunzator prevederile art. 153 alin, t 2') din
Codul administrativ.

(6) Consiliul local poate hotari diminuarea r:uantumului indemnizatieii prevazute la alirL. [2)
si a cotei in care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), in concordenl.a cu
posibilitatile de finantare.
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[7) Drepturile banesti cuvenite alesilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia isau cu
alte venituri, in conditiile legii.

(8) Consilierii Iocali care participa la sedintele de consiliu local, rorganizate in l.irnpul
programului de lucru, se considera invoiti de drept, fara a le fi afectat salariul si cclelalte
drepturi ce le revin, potrivit legii, de Ia locul de munca.

ART.34.(1) AIesii locali au dreptul la pregatire, formare si perfectionare prrofesionala.

(2) Alesii locali beneficiaza de plata programelor de pregatire, formare si perfeclionare
profesionala organizate in conditiile legii, in decursul mandatului, a cheltuieljlor de
transport, cazate, masa, a indemnizatiilor de delegare sau deprlasare, dupa ,,:a:2, in
conditiile legii.

(3) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul [ocal sumele n€ c€rsare
pentru programele de pregatire, formare si perfectionare profersionala organizate de
Institutul National de Administratie sau alti furnizori de forrroare si perfeclionare
profesionala in decursul mandatului, cheltuielile prevazute la alin [2) destinate zrlesilor
locali, organizate la initiativa ori in interersul autoritatii publice.

ART.35.(1) Dreptul alesilor locali de a avea acces Ia orice informatie de interes public nu Froate
I'i ingradit.

(2) Autoritatea administratiei publice centrale si locale, institutiile, serv'iciile publice, [,r€]cum
si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea col'e(:ta a

alesilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburjilLor publice si i,rsupra
problemelor de interes local.

ART.36. Alesii locali se pot asocia liber in partide politice si in alte fbrme de asocit-.re, in
conditiile legii.

SECTIUNEA a 2-a - Obligatiile alesilor lor:ali

ART.37,(t) Alesii locali sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si s;a se
supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul llor sau in relal,iile cu
r:etatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

(2) Consilierii locali sunt obligati sa respecte regulamentul de organizare si functio nzrre a
consiliului local.

ART.3B. Consilierii locali si viceprimarul nu prct lipsi de la lucrarile conr;iliului local, rer,;pectiv
ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu elxceptia situatiilor prevazute in regulame rtrl de
organizare si functionare.

ART.39.Consilierii locali aflati in serviciul colelctivitatii locale, precum si primarul in cirli,:atea
lor de reprezentanti legali ai unitatii administratjiv-teritoriale, au indatorirr:a de a partic pil, pe
rlurata mandatului, la exercitarea competentelor auLtoritatilor administratiei p,ublice locale din care
l'ac parte sau pe care le reprezinta, dupa caz, crr buna-credinta si fidelitate fata de tar:r r;i de
r:olectivitatea care i-a ales.

ART.40.Alesii locali sunt obligati la probitate si discretie profesionala.
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ART.41.(1)ln exercitarea mandatului, alesii locali sunt obligati sa dea dovada de cirste si
corectitudine. Este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, frlloase
materiale sau alte avantaje.

(2)Alesii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarer trnei
activitati de interes personal.

ART.42.(1) Alesii locali sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa or5;anizeze perioc ic, cel
puntin o data pe trimestru, intalniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prez;inte in consiliu. krcal,
informare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetatenii,

(2) Fiecare consilier local, precum si viceprirnarul, sunt obligati sa pre,i,inte un raport anual
de activitate, care este facut public prin grija secretarului general al unitatii adminisi,rativ-
teritoriale.
(3) Primarul prezinta anual, In fata autoritatii deliberative, un ria.port privind r:;t:rrea

economica,sociala si de mediu a unitatii arlministrativ-teritoriale.
(a) In urma efectuarii unor deplasari in strainatate pentru exercitarea ru.nor atributii str,rbilite

prin lege, alesii locali sunt obligati sa prezinte la prima sedinta ordinara a autrrritatii
deliberative o informare privind deplasarile efectuate. Termenul rnaxim de infot:ntarii
este de 45 de zile de la data incheierii depllasarii.

(5) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (4), alesii locali suporta cheltuielile deplasa r:ij.

CAPITOLUL VI - Raspunderi, abateri si sarnctiuni

ART.43.Alesii locali raspund , dupa caz, adminristrativ, civil sau penal pentru faptele sar,'at:site

in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii si Codului administrativ

ART.44.(1) Consilierii locali raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurlta in
exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru ar:tivitatea consiliului din care fac parte si llentru
hotararile pe care le-au votat.

(2)ln procesul-verbal al sedintei consiliului local se consemneaza rez:rultatul votului, iar, Ia
cererea consilierului local se mentioneazain mod expres votul acestuia.

ART.45.(1) Pentru incalcarea de catre consilienii locali a prevederilor Coclului administri,ttive,a
prevederilor legale referitoare la conflictul de interese si a prevederilon regulamentullui de

organizare si functionare a consiliului local, con:;iliul local poate aplica Lrrmatoarele sattc;iuni
clisciplinare:

a) avertismentul;

b)chemarea la ordine;

c) retragerea cuvantului;

d)eliminarea din sala de sedinta;

e)excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de spel:ialitate;

f)diminuarea indemnizatiei lunare cuL00/o perntru maximum 6luni;

g)retragerea indemnizatiei lunare pentru una sau doua luni.
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(2) Sanctiunile prevazute la alin. [1) lit, aJ-d) se aplica de catre presedintele de sedinl.a, iar
cele de la alin. [1) lit, e)-g) de catre consiliul lc,cal, prin hotarare.
(3) Sanctiunile prevazute la alin. [1) lit. aJ-e) sunt aplicabile si viceprimar:ilui.
(4) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin, [1) lit. eJ, cazul se l,:ransmite comisiei de

specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, ac:easta prezentancl un
raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de ct:l in
cauza.

ART.46. La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierrului local, resl:rerctiv

consilierului judetean in culpa si il invita sa respecte regulamentul.

ART.47.(1)Consilierii locali care nesocotesc avr3rtismentul si invitatia prt:sedintelui de s.rdinta
si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod gra,',2, chiar pentru pt'ima
data, dispozitiile regulamentului sunt chemati la ordjine.

[2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul- -verbal de sedinta.

[3) Inainte de a fi chemat la ordine, consili,erul local este invitat de r,:atre presedintr:L: de

sedinta sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat inciderrtul si
care ar atrage aplicarea sanctiunii.

(4) Daca expresia intrebuinta a fost retrasa ori daca explicatiile daLlte sunt aprecii,rtt: de
presedintele de sedinta ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai apliclr.

ART.4B.ln cazul in care, dupa chemarea la ordine, un consilier local cont,inua sa se abatr:r cle Ia

regulament, presedintele de sedinta ii va retrage cuvantul, acesta nemaiputand lua cuvanl.ul pe
prerioada desfasurarii sedintei consiliului. In situatiil in care un consilier pers;ista sa se abatir cle la
regulament, presedintele de sedinta il va elimina din sala. Eliminarea din sala err:hivaleaza cu a tsenta
nemotivata de la sedinta.

ART.49.(1)ln cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosr'rbit de

grave, consiliul local poate aplica sanctiunea excluderrii temporare a consilieruIui Iocal de la lur:rrlrile
consiliului local si ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii este stabilita de comisia de specialitate car"e are in obiec lul de

activitate aspecte juridice, in cel mult 1"0 zile de la sesizare.

(3) Excluderea temporara de la lucrarile consiliului local si ale comisiilor de specialit irte nu
poate depasi doua sedinte consecutive.

(4) Excluderea de la lucrarile consiliului krcal si ale comisiilor de specialitate are drept
consecinta neacordarea indemnizatiei lunare.

(5) In cazde opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cur ajutorul perso:ialului
care asigura ordinea publica locala.

ART.50.(1) Sanctiunile prevazute la art,45 alin. [1) lit. e) si fJ se aplica prin hotarare adr:ptata
<ie consiliul Iocal cu majoritatea absoluta.

(2)Pe perioada aplicarii sanctiunilor prevazute la art.45 alin. (1) lit. e) si fJ, consilieri.i locali
in cauza nu vor fi socotiti la cvorumul pentru sedinta,

(3)Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, pr,L:esedintii acestrlra au
aceleasi drepturi ca si presedintele de serCinta. Acestia pot aplica saL.nctiunile prevazute la
art. 45 alin. [1) lit. a)-d).
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(4) Sanctiunile prevazute la art. 50 alin. (1) se pot aplica in mod
viceprimarului pentru abaterile savarsite in calitatea lor de consilier local.

ART.51,(1) Pentru abateri grave si/sau repetate, savarsite in exercitatrea
viceprimar, persoanei in cauza i se pot aplica urmatoarele sanctiuni:

(5) Impotriva sanctiunilor prevazute la alin. [:L) Iit. c) si d)
instantei de contencios administrativ competente.
obligatorie.

(6)Aplicarea sanctiunii prevazute la alin. [1) lit. d) nu are
consilier local, al viceprimarului.

corespunrrator

mandatului de

aJmustrare;

b)avertisment;

c)diminuarea indemnizatiei cu 5-10% timp de L-3 luni;

d) eliberarea din functie,

(2) Sanctiunile prevazute la alin. [1) Iit. a)-cJ se aplica, prin hotarare a consiliului lor,al, la
propunerea motivata a primarului. Motivele care justifica propunereia de sanctionarc sunt
aduse la cunostinta consilierilor locali cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.

(3) In cazul sanctiunilor prevazute la alin. [1), hotararea se adoptar prin vot secrri.'t cu
majoritatea calificata de doua treimi din numarul consilierilor locali itt functie, dupa ,,:a:2.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. [3), aplicarea sanctiunii prevazute la alin. [L) lit, d) se

face cu respectarea prevederilor art. 152 silu art. 188 din Codul administrative,dupa r:az.

persoana in crauza se poate allresa
Procedura prealabila nu t:ste

niciun efect asupra mandatului de

ART.52.(1) Primarul, prin semnare, investeste cu formula de autoritate executarea al,:tt:lor

arlministrative emise sau adoptate in exercitarea atributiilor care ii revin potriv'Jt legii.

(2) Aprecierea necesitatii si oportunitatea adoptarii si emiterii acllelor administla[ive
apartine exclusiv autoritatilor deliberative, respectiv executive. Intocmirea rapoartr:lor
sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, contrasemnarea sau av,:zetea

pentru legalitate si semnarea document,elor de fundamentare any1ajeaza raspun de:rea

administrativa, civila sau penala, dupa caz, a semnatarilor, in cazlul incalcarii lei;ii, in
raport cu atributiile specifice.

(3) Actele autoritatilor administratiei publice locale angajeaza, in conditiile lr:gii,

raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, a functionarilor publici si

personalului contractual din aparatul de specialitate al primarultt.i care, cu incalcztrea
prevederilor legale, fundamenteaza din punct de vedere tehnic si al legalitatii em itt:rea
sau adoptarea lor sau contrasemneaza ori avizeaza, dupa caz, pentru legalitate a,::erstor

acte.

(a) In cazul in care printr-un act administrativ al autoritatilor adminiritratiei publice locale
emis sau adoptat fara a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat rCin punct de v,eclere

tehnic sau al legalitatii s-au produs consecinte vatamatoare, este angajata raspur,Ct:rea
juridica a autoritatii executive sau autorillatii deliberative, dupa ca:2, in conditiile lr:gii si

ale Codului.
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(5) Functionarii publici sau personalul contractual, dupa caz, responsabili cu operaliunile
prevazute la alin. [3) pot formula obiectii ori refuza efectuarea acestora in conditiile art,
490, respectiv art. 553 din Cod.

(6) Prevederile alin. (1) - (51 se aplica si in cazul altor acte adminis;lrative sau asi:nilate
acestora in conditiile legii emise, respectiv adoptate de autoritatile administratiei p irtrlice
locale.

ART.53.(1) Constituie contraventii la dispozitiile prezentei sectiuni, daca nu sunt savar,,;ite in
astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni;

a)nepunerea in aplicare, cu rea-credinta, a hotararilor consiliului local der catre primar;

b)neprezentarea, in termenul prevazut de legislatia care reglementeaza finantele putllice
Iocale, a proiectului bugetului unitatii adminis;trativ-teritoriale de catre prrimar, din culp a Ior;

c)neprezentarea de catre alesii locali a rapoartelor prevazute de lege, dirr culpa lor;

d)neluarea masurilor necesare, stabilite de lege, de catre primar, in calitatea acest Liit de
reprezentant al statului in unitatea administrativ-teritoriala;
(2) Contraventiile prevazute la alin. [1) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.0l]0 lei.

(3) Constatarea contraventiilor, instituirea rnasurilor de remediere, urmarirea indel,rlinirii
masurilor de remediere si aplicarea amenzilor se face de catre prefect, in calitatea sa de
autoritate publica, reprezentant al Guvernului pe plan local, in conditiile legii.

(4)Dispozitiile prezentului articol se compleleaza in mod corespun:zator cu prevcdrtrile
Iegislatiei privind regimul juridic al contraLventiilor.

CAPITOLUL VII - Dispozitii finale

ART.54.(1) La sedintele Consiliului Local al comunei Plugari, judeturl Iasi pot pat'ticipa
reprezentantii mass- media. Acestia vor ocupa un loc in sala de sedinta in spatele locurilor o,,:upate

cle consilierii locali la indicatia presedintelui de seditrta.

(2) Declaratiile de presa sau interviurile conrsilierilor locali sau a altor persoane vor aveil loc
exclusiv in afara salii de sedinta a Consiliului Local al comunei Plugari, judetul Iasi.

(3) Secretarul general al unitatii administriativ-teritoriale pregateste sedintele consiliului,
asigura documentarea si informarea consilierilor, intocmirea si difuzarea catre acl,ls[ia a
dosarelor de sedinta si a oricaror materialle.

(4) Aprobarea, modificarea sau abrogarea prezentului RegulamerLt se face pe baza

propunerilor consilierilor locali, prin hotarare adoptata cu votul rnajoritatii abstrluLte a
consilierilor Iocali in functie.
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