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Anexa la H.C.L. Copsa Mica nr. 14/2020  

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL 

ORASULUI COPSA MICA 

 

 

CAPITOLUL  I - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI COPSA MICA 

 

 Art. 1. Consiliul Local al orasului Copsa Mica, denumit in continuare Consiliul Local, se 

compune din consilieri alesi in conditiile stabilite de legea pentru alegerea autoritatilor publice 

locale. 

 Art. 2 (1) Consiliul Local se constituie in cel mult 60 de zile de la data desfasurarii alegerilor 

autoritatilor administratiei publice locale. Anterior constituirii Consiliului Local, mandatele 

consilierilor locali declarati alesi sunt validate in conditiile prevazute de art. 114 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, denumit in continuare Cod. 

 (2) Dupa validarea mandatelor de consilier local este organizata o sedinta privind ceremonia 

de constituire a Consiliului Local, ocazie cu care consilierii locali depun juramantul. 

 Art. 3 (1) Consilierul local declarat ales poate renunta la mandat in cel mult 10 zile de la 

data desfasurarii alegerilor, situatie in care comunica, in acelasi termen, sub semnatura, decizia sa 

secretarului general al orasului Copsa Mica, denumit in continuare secretar general. 

 (2) Secretarul general transmite Judecatoriei Medias si prefectului declaratiile semnate de 

consilierii locali declarati alesi, prevazuti la alin. (1), in termenul prevazut la art. 114 alin. (4) din 

Cod. 

 Art. 4 (1) Prefectul convoaca consilierii locali pentru sedinta privind ceremonia de 

constituire a Consiliului Local in cel mult 5 zile de la comunicarea incheierii Judecatoriei prevazute 

la art. 114 alin. (5) din Cod ori a comunicarii hotararii Tribunalului Sibiu in conditiile art. 114 alin. 

(6) si (7) din Cod., dupa caz, in situatia in care numarul mandatelor de consilier local, validate, este 

mai mare decat primul numar natural strict mai mare decat jumatate din numarul membrilor 

Consiliului Local stabilit potrivit art. 112 din Cod. 

 (2) Prefectul ii comunica secretarului general data si ora stabilite pentru sedinta privind 

ceremonia de constituire a Consiliului Local, la care participa prefectul, subprefectul sau un 

reprezentant al Institutiei Prefectului - Judetul Sibiu, desemnat prin ordin de catre prefect. 

 (3) Secretarul general comunica consilierilor locali alecaror mandate au fost validate data si 

ora sedintei privind ceremonia de constituire convocata de prefect, care are loc la sediul Consiliului 

Local al orasului Copsa Mica. 

 (4) Sedinta privind ceremonia de constituire este condusa de cel mai in varsta consilier al 

carui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale caror mandata au 

fost validate. 

 (5) Consilierii locali ale caror mandate au fost validate depun juramantul prevazut la art. 117 

din Cod, in cadrul sedintei privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. 

 (6) In cazul in care numarul consilierilor locali care au depus juramantul in conditiile alin. 

(5) este mai mic decat primul numar natural strict mai mare decat jumatate din numarul membrilor 

Consiliului Local stabilit potrivit art. 112 din Cod, prefectul convoaca consilierii locali pentru o a 

doua sedinta privind ceremonia de constituire in termen de 20 de zile de la data primei sedinte. 

 (7) In cadrul celei de a doua sedinte pot depune juramantul consilierii locali validati care au 

absentat de la prima sedinta si supleantii ale caror mandate au fost validate in conditiile art. 119 din 

Cod si consilierii locali validati in conditiile art. 114 alin. (6) si (7) din Cod si care au fost convocati 

la prima sedinta de constituire a Consiliului Local. 

 (8) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (7), consilierul local declarat ales care nu a putut 

depune juramantul ca urmare a absentei din motive temeinice, poate depune juramantul in cadrul 

primei sedinte a Consiliului Local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea 

la pat, dovedita prin certificat medical, ori situatii precum deplasarea in strainatate in interes de 



2 

 

serviciu, evenimente de forta majora, cum ar fi inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat 

deplasarea, deces in familie sau alte situatii similare. 

 (9) Consilierul local al carui mandat a fost validat care nu depune juramantul nici in cea de-a 

doua sedinta privind ceremonia de constituire ori in conditiile prevazute la alin. (8) sau care refuza 

sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept. 

 (10) Locurile consilierilor locali declarati alesi ale caror mandate nu au fost validate sau care 

sunt considerati demisionati de drept si care nu pot fi completate cu supleanti se declara vacante 

prin ordin al prefectului in termen de 5 zile de la prima sedinta ordinara a Consiliului Local. 

 Art. 5 (1) Consilierii locali alesi al caror mandat a fost validat depun urmatorul juramant in 

limba română: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna credinta, tot ceea ce sta in 

puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor orasului Copsa Mica. Asa sa-mi ajute 

Dumnezeu!" Formula religioasa de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, 

juramantul putand fi depus si fara formula religioasa. Juramantul se imprima pe un formular special 

si se semneaza, in doua exemplare, de fiecare consilier local. 

 (2) Un exemplar al juramantului se pastreaza la dosarul de constituire, iar al doilea se 

inmaneaza consilierului local ales. Dosarul de constituire se pastreaza de catre secretarul general.  

 

CAPITOLUL II - ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL  

 
SECTIUNEA 1 - PRESEDINTELE DE SEDINTA 

 

 Art. 6 (1) Dupa declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii sai, un 

presedinte de sedinta.  

 (2) In continuare, presedintele de sedinta se alege la sfarsitul fiecarei sedinte ordinare pentru 

toate sedintele din luna urmatoare, de regula in ordinea alfabetica a numelor consilierilor locali. 

 (3) Consilierul local ales presedinte poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin o 

treime din numarul consilierilor locali in functie, prin hotarare adoptata cu majoritate absoluta. 

 (4) In cazul in care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea consilierilor locali, din 

randul acestora este ales un alt presedinte de sedinta, prin hotarare adoptata cu majoritate simpla, 

care conduce sedinta respectiva. Acesta exercita pentru aceasta sedinta atributiile prevazute de Cod 

pentru presedintele de sedinta. 

 (5) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale: 

a) conduce sedintele Consiliului Local; 

b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari, cu precizarea voturilor pentru, a 

voturilor impotriva si a abtinerilor numarate si evidentiate de secretarul general in procesul verbal al 

sedintei; 

c) semneaza procesul verbal al sedintei; 

d) asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare si functionare a Consiliului 

Local; 

e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de solutionare a 

Consiliului Local; 

f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de art. 233 alin. (1) din Cod sau propune Consiliului 

Local aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz; 

g) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare a 

Consiliului Local sau alte insarcinari date de Consiliul Local. 

 
SECTIUNEA 2 - CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE 

 

 Art. 7 (1) Dupa constituire, Consiliul Local isi organizeaza trei comisii de specialitate, pe 

principalele domenii de activitate. 

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

 (3) Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, 

numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor 
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ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a 

acestora se stabilesc prin hotarari ale Consiliului Local, cu respectarea configuratiei politice de la 

ultimele alegeri locale. Numarul membrilor comisiei este intotdeauna impar. 

 (4) Numarul locurilor ce revine fiecarui grup de consilieri sau consilierilor independenti in 

fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre Consiliul Local, cu respectarea configuratiei 

politice de la ultimele alegeri locale. 

 (5) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a 

consilierilor independenti de catre Consiliul Local, avandu-se in vedere, de regula, optiunea 

acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea. Un consilier poate 

face parte din cel putin o comisie si din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisie de baza. 

 Art. 8 (1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale: 

a) analizeaza proiectele de hotarari ale Consiliului Local din domeniul lor de activitate; 

b) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarare si asupra problemelor analizate, pe care le 

prezinta Consiliului Local; 

c) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin regulamentul de organizare si functionare sau 

insarcinari date prin hotarari ale Consiliului Local, daca acestea au legatura cu activitatea lor. 

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

 Art. 9 (1) Comisiile de specialitate isi aleg, prin votul deschis al majoritatii absolute a 

consilierilor locali ce o compun, cate un presedinte si cate un secretar. 

 (2) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale: 

a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu Consiliul Local, aparatul de specialitate 

al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale si cu celelalte comisii; 

b) convoaca sedintele comisiei si informeaza secretarul general cu privire la data si locul sedintei; 

c) conduce sedintele comisiei; 

d) sustine in sedintele Consiliului Localavizele formulate de comisie; 

e) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar; 

f) indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de 

regulamentul de organizare si functionare sau stabilite de Consiliul Local; 

g) comunica secretarului general in termen rezonabil, pana la finalul fiecarei luni calendaristice, 

prezenta si procesele verbale ale fiecarei sedinte ale comisiei de specialitate. 

 (3) Presedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrarile comisiei sa participe si 

alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar si poate participa la lucrarile 

celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o 

conduce. 

 (4) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale: 

a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei; 

b) numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea 

fiecarui aviz si asupra rezultatului votarii; 

c) asigura redactarea avizelor, a proceselor verbale si a altor documente prevazute de lege; 

d) indeplineste orice alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare sau 

insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedintele acesteia. 

 Art. 10 (1) Comisiile de specialitate lucreaza in plen si delibereaza cu votul majoritatii 

simple a membrilor sai. 

 (2) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie. Daca absentele 

continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate propune Consiliului Local aplicarea 

sanctiunilor prevazute la art. 233 din cod. 

 (3) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si 

initiatorii propunerilor ce stau la baza lucrarilor comisiei. Comisia poate invita si alte persoane care 

sa participe la dezbateri. 

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

 (5) Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa 

se desfasoare cu usile inchise. 
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 (6) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3 zile 

inainte sau de indata, in situatia sedintelor de consiliu extraordinare cu convocare de indata. 

 (7) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii 

comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme. 

 (8) Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara inaintea sedintelor Consiliului Local, 

atunci cand ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotarari asupra carora i 

se solicita avizul. 

 (9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei 

de catre secretarul general, presedintele acesteia desemneaza un consilier local care prezinta in 

cadrul sedintei proiectele si, dupa caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt 

prezentate de initiator. 

 (10) Secretarul comisiei sau, in lipsa acestuia, consilierul local desemnat in conformitate cu 

alin. (9) intocmeste avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor si a 

propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor 

consilierilor locali prezenti. 

 (11) Avizele intocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesara, atat 

amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse. 

 (12) Avizele intocmite sunt prezentate secretarului general, care asigura transmiterea 

acestora catre consilierii locali, cel mai tarziu inainte de aprobarea ordinii de zi. 

 (13) Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia poate hotari ca 

votul sa fie secret, stabilind, de la caz la caz, si modalitatea de exprimare a acestuia. 

 (14) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr-un 

proces verbal. Dupa incheierea sedintei, procesul verbal este semnat de catre presedintele si 

secretarul comisiei. 

 (15) Presedintele poate incuviinta ca procesele verbale ale sedintelor sa fie consultate de 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. 

 

CAPITOLUL III - FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL  

 
SECTIUNEA 1 - DESFASURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL  

 

 Art. 11 (1) Consiliul Local se intruneste in sedinte ordinare, cel putin o data pe luna, de 

regula in ultima zi de marti din fiecare luna, la convocarea primarului. 

 (2) Consiliul Local se poate intruni si in sedinte extraordinare la convocarea: 

a) 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. (2) din Cod. 

 Art. 12 (1) Consiliul Local se convoaca dupa cum urmeaza: 

a) prin dispozitie a primarului, in cazurile prevazute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) si c) din Cod; 

b) prin convocare semnata de catre consilierii locali care au aceasta initiativa, in cazul prevazut la 

art. 133 alin. (2) lit. b) din Cod. 

 (2) Consilierii locali sunt convocati in scris si prin mijloace electronice, prin grija 

secretarului general, cel tarziu in ziua ulterioara primirii de catre acesta a dispozitiei sau 

documentului de convocare initiat de cel putin o treime din numarul consilierilor locali in functie. 

 (3) La sedintele extraordinare cu convocare de indata, consilierii locali vor fi convocati 

telefonic. 

 (4) Data sedintei Consiliului Local precizata cu ocazia concocarii este stabilita, cu 

respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevazut de art. 181 din Legea nr. 

134/2010 privind Codul de procedura cicila, republicata, cu modificarile ulterioare, astfel: 

a) in termen de 5 zile de la data comunicarii dispozitiei de convocare pentru sedintele ordinare; 

b) in termen de 3 zile de la data comunicarii dispozitiei sau sau documentului de convocare pentru 

sedintele extraordinare. 
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 (5) In caz de forta majora si/sau de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor 

orasului Copsa mica, convocarea Consiliului Local pentru sedinta extraordinara, prin exceptie de la 

prevederile alin. (4) lit. b) , se face de indata. 

 (6) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii despre sedinta:  

a) data, ora şi locul desfăşurării; 

b) proiectul ordinii de zi; 

c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; 

d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, 

materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi; 

e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri; 

f) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

 (7) Secretarul general transmite prefectului, sub semnatura sa, evidenta prezentei 

consilierilor locali la convocarile pentru sedintele care nu s-au putut desfasura din lipsa cvorumului, 

in termen de 3 zile de la data convocarii. Evidenta transmisa prefectului precizeaza si situatiile in 

care, urmare a ultimei absente, a intervenit cazul de incetare de drept a mandatului prevazut la art. 

204 alin. (2) lit. e) din Cod. 

 (8) In toate cazurile, convocarea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei. 

 Art. 13 (1) Proiectul ordinii de zi se redacteaza de catre secretarul general si 

compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexa la 

documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, dupa caz. 

 (2) Este obligatorie inscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotarari care 

indeplinesc conditiile prevazute la art. 136 alin. (8) din Cod. 

 (3) Proiectul ordinii de zi a sedintei Consiliului Local poate cuprinde proiecte de hotarari, cu 

mentionarea titlului si a initiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor 

locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informari ale 

conducatorilor organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica din orasul Copsa 

Mica, dupa caz, precum si orice alte probleme de interes local. 

 (4) Proiectul ordinii de zi a sedintei Consiliului Local se aduce la cunostinta locuitorilor 

orasului Copsa Mica prin afisare la sediul Consiliului Local si prin postare pe pagina de internet a 

Orasului Copsa Mica. 

 (5) Scoaterea unui proiect de hotarare de pe proiectul ordinii de zi se face in situatia in care 

acesta nu indeplineste conditiile prevazute la art. 136 alin. (8) din Cod sau numai cu acordul 

initiatorului, daca acesta indeplineste conditiile prevazute la art. 136 alin. (8) din Cod. 

 (6) Ordinea de zi a sedintei se aproba cu majoritate simpla, la propunerea celui/celor care 

a/au cerut convocarea Consiliului Local. 

 (7) Suplimentarea ordinii de zi se aproba numai pentru probleme urgente cu majoritate 

simpla. 

 (8) In cazul neaprobarii proiectului ordinii de zi, in conditiile prevazute la alin. (6), nu se 

acorda indemnizatia cuvenita consilierilor locali pentru sedinta respectiva. 

 Art. 14 (1) Sedintele Consiliului Local se desfasoara legal in prezenta majoritatii 

consilierilor locali in functie. 

 (2) Prezenta consilierilor locali la sedinta este obligatorie, cu exceptia cazului in care acestia 

absenteaza motivat. Absenta este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit 

din cauza: 

a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stari de sanatate pentru care s-a eliberat certificat 

de concediu medical; 

b) unei deplasari in strainatate; 

c) unor evenimente de forta majora; 

d) in cazul decesului sotiei/sotului consilierului local sau al unei rude de pana la gradul al II- lea a 

consilierului local ales ori al sotiei/sotului acestuia,inclusiv; 

e) alte situaţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 

 (3) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele 

consiliului local este sancţionat, în condiţiile art. 233 din Cod. 
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 (4) Consilierii locali sunt obligaţi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul 

general. 

 (5) Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă această situaţie la 

cunoştinţa secretarului general. 

 Art. 15 (1) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. 

 (2) La lucrările Consiliului Local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, 

preşedintele Consiliului Judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi 

ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de 

resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din orasul 

Copsa Mica, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane 

interesate, în condiţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. 

 (3) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în 

care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. 

 (4) Preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru 

susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită. 

 (5) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali 

sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. 

 (6) Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de 

obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune Consiliului Local spre aprobare timpul alocat 

fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. 

 (7) Preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă 

de ordin personal, în probleme prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Local sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor. 

 (8) Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune 

încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia Consiliului Local. Propunerea de încheiere a 

dezbaterii se supune votului, iar discuţiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate 

simplă. 

 (9) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la 

şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală. 

 (10) Asupra proiectelor de hotărâri pot avea loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii 

locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de 

formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate. 

 (11) Sinteza dezbaterilor din şedinţele Consiliului Local, precum şi modul în care şi-a 

exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de 

preşedintele de şedinţă şi de secretarul general. 

 (12) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul general îşi asumă, prin semnătură, 

responsabilitatea veridicităţii celor consemnate. 

 (13) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general supune spre aprobare procesul-verbal al 

şedinţei anterioare. Consilierii locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a 

consiliului local, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor 

exprimate în şedinţa anterioară. 

 (14) Procesul-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de către secretarul general, precum 

şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special al şedinţei 

respective, care se numerotează şi se sigilează de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general, 

după aprobarea procesului-verbal. 

 (15) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al şedinţei, secretarul general  

afişează la sediul primăriei şi publică pe pagina de internet Orasului Copsa Mica o copie a 

procesului-verbal al şedinţei. 

 Art.16 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile Consiliului Local se semnează de către 

preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general. 
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 (2) În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, hotărârea Consiliului 

Local se semnează de cel puţin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă, desemnati 

prin vot deschis, cu majoritate simpla, la propunerea oricarui consilier local. 

 (3) Secretarul general nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este 

ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a Consiliului Local, depune în scris şi expune în faţa 

acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 

 
 SECTIUNEA 2 - PROIECTELE DE HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL    

 

 Art. 17 (1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. 

Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general şi al 

compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 (2) Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate 

cu normele de tehnică legislativă. 

 (3) Proiectele de hotărâri ale Consiliului Local însoţite de referatele de aprobare ale acestora 

şi de alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul 

general: 

a)compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării 

şi întocmirii rapoartelor de specialitate; 

b)comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în vederea dezbaterii şi întocmirii avizelor. 

 (4) Nominalizarea compartimentelor de resort şi a comisiilor de specialitate cărora li se 

transmit proiectele de hotărâri ale Consiliului Local, precum şi celelalte documente, potrivit 

prevederilor alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general. 

 (5) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică şi data de depunere a 

rapoartelor şi a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi 

transmise şi comisiilor de specialitate înainte de pronunţarea acestora. 

 (6) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a Consiliului Local 

emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului. 

 (7) Avizul comisiei se transmite secretarului general, care dispune măsurile corespunzătoare 

înaintării lui către consilierii locali şi către iniţiatori, după caz, cel mai târziu în ziua şedinţei. 

 (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local este supus 

dezbaterii numai dacă este însoţit de: 

a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator; 

b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

d) alte documente prevăzute de legislaţia specială. 

 (9) Secretarul general asigură îndeplinirea condiţiilor de la alin. (8) şi aduce la cunoştinţa 

Consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi. 

 (10) Rapoartele şi avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la 

alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a 

fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului Local, respectiv în termen 

de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii 

de zi a şedinţelor extraordinare. În situaţia şedinţelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele 

compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgenţă, cel târziu odată cu proiectul 

hotărârii. 

 (11) Iniţiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea 

acestuia. 

 
SECTIUNEA 3 - PROCEDURA DE VOT 

 

 

 Art. 18 (1) Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret. 

 (2) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalităţi: 
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a) prin ridicarea mâinii; 

b) prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă 

 (3) Consiliul Local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu 

caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile 

prevăzute de lege. 

 (4) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. 

 (5) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opţiunii se 

folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu. 

 (6) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul 

buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele 

cuvinte prevăzute la alin. (5). 

 (7) Abţinerile se numără la voturile împotrivă. 

 (8) Dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este întrunită majoritatea legală necesară 

pentru adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea 

acesteia. 

 (9) Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în 

conţinutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului general sau a 

consilierilor locali şi cu acordul majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de şedinţă 

retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către iniţiator şi de către 

compartimentele de specialitate. 

 (10) Proiectele de hotărâri respinse de Consiliul Local nu pot fi readuse în dezbaterea 

acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe. 

 
SECTIUNEA 4 - ACCESUL CETATENILOR LA SEDINTELE CONSILIULUI LOCAL 

 

 Art. 19 (1) Şedinţele Consiliului Local sunt publice. 

 (2) Caracterul public al şedinţelor Consiliului Local este dat de: 

a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele - verbale ale şedinţelor Consiliului Local; 

b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile Consiliului 

Local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora; 

c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în orasul Copsa Mica de a asista la şedinţele 

consiliului local. 

 

CAPITOLUL IV - DREPTURILE SI OBLIGATIILE CONSILIERILOR LOCALI 

 
SECTIUNEA 1 - DREPTURILE CONSILIERILOR LOCALI 

 

 Art. 20 (1) După declararea ca legal constituit a Consiliului Local, consilierilor locali în 

funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al Consiliului Local, semnată 

de primar şi primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, 

pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului. 

 (2) Legitimaţia şi semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu 

evocativ. 

 Art. 21 (1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele 

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

 (2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup 

prin asociere. 

 (3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii 

membrilor grupului. 

 (4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi consilierilor independenţi. 

 (5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la 

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

consilier. 
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 (6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în Consiliul Local 

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

 Art. 22. Consilierii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, 

individual sau în grup. 

 Art. 23 (1) Pentru participarea la şedinţele Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate, 

consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie lunară. 

 (2) Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele ordinare ori la 

şedinţele extraordinare ale Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 

până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului în condiţiile Codului si regulamentului de 

organizare si functionare. 

 (3) Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o 

şedinţă a Consiliului Local şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile 

legii. 

 (4) Consilierilor locali li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 153 alin. (2) din 

Cod. 

 (5) Consiliul Local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) 

şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (4), în concordanţă cu posibilităţile 

de finanţare. 

 (6) Drepturile băneşti cuvenite consilierilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia 

sau cu alte venituri, în condiţiile legii. 

 (7) Consilierii locali care participă la şedinţele de Consiliu Local organizate în timpul 

programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce 

le revin, potrivit legii, de la locul de muncă. 

 
SECTIUNEA 1 - OBLIGATIILE CONSILIERILOR LOCALI 

 

 Art. 24 (1) Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi să 

se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu 

cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase. 

 (2) Consilierii locali sunt obligaţi să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local. 

 Art. 25. Consilierii locali precum şi viceprimarul nu pot lipsi de la lucrările Consiliului 

Local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute în 

regulamentul de organizare şi funcţionare. 

 Art. 26. Consilierii locali, aflaţi în serviciul colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, 

pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale din 

care fac parte cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales. 

 Art. 27. Consilierii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională. 

 Art. 28 (1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste 

şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase 

materiale sau alte avantaje. 

 (2) Consilierii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei 

activităţi de interes personal. 

 Art. 29 (1) Consilierii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze 

periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în 

Consiliul Local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. 

 (2) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul, sunt obligaţi să prezinte un raport anual 

de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general. 

 (3) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuţii stabilite 

prin lege, consilierii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a Consiliului Local o 

informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de 

zile de la data încheierii deplasării. 
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 (4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), consilierii locali suportă cheltuielile 

deplasării. 

 

 

CAPITOLUL V - RASPUNDERI, ABATERI SI SANCTIUNI 

 

 Art. 30. Consilierii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele 

săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale Codului. 

 Art. 31 (1) Consilierii locali răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în 

exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea Consiliului Local din care fac parte şi 

pentru hotărârile pe care le-au votat. 

 (2) În procesul-verbal al şedinţei Consiliului Local se consemnează rezultatul votului, iar, la 

cererea consilierului local, se menţionează în mod expres votul acestuia. 

 Art. 32 (1) Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor Codului, a prevederilor 

legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Local, Consiliul Local poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare: 

a) avertismentul; 

b) chemarea la ordine; 

c) retragerea cuvântului; 

d) eliminarea din sala de şedinţă; 

e) excluderea temporară de la lucrările Consiliului Local şi ale comisiei de specialitate; 

f) diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni; 

g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni. 

 (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar 

cele de la alin. (1) lit. e)-g) de către Consiliul Local prin hotărâre. 

 (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile şi viceprimarului. 

 (4) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de 

specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport 

întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză. 

 Art. 33. La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului local în culpă şi 

îl invită să respecte regulamentul. 

 Art. 34 (1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de 

şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru 

prima dată, dispoziţiile regulamentului sunt chemaţi la ordine. 

 (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă. 

 (3) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către preşedintele de 

şedinţă să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar 

atrage aplicarea sancţiunii. 

 (4) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de 

preşedintele de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică. 

 Art. 35. În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local  continuă să se abată de 

la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe 

perioada desfăşurării şedinţei consiliului. În situaţia în care un consilier persistă să se abată de la 

regulament, preşedintele de şedinţă îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu 

absenţa nemotivată de la şedinţă. 

 Art. 36 (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit 

de grave, Consiliul Local poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului local de la 

lucrările Consiliului Local  şi ale comisiilor de specialitate. 

 (2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de 

activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare. 

 (3) Excluderea temporară de la lucrările Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate nu 

poate depăşi două şedinţe consecutive. 
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 (4) Excluderea de la lucrările Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate are drept 

consecinţă neacordarea indemnizaţiei lunare. 

 (5) În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul personalului 

care asigură ordinea publică locală. 

 Art. 37 (1) Sancţiunile prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre 

adoptată de Consiliul Local cu majoritatea absolută. 

 (2) Pe perioada aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. e) şi f), consilierii locali 

în cauză nu vor fi socotiţi la cvorumul pentru şedinţă. 

 (3) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au 

aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 32 alin. 

(1) lit. a)-d). 

 (4) Sancţiunile prevăzute la art. 32 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător 

viceprimarului pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de consilier local. 

 Art. 38 (1) Pentru abateri grave şi/sau repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de 

viceprimar, persoanei în cauză i se poate aplica următoarele sancţiuni: 

a) mustrare; 

b) avertisment; 

c) diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% timp de 1-3 luni; 

d) eliberarea din funcţie. 

 (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică, prin hotărâre a Consiliului Local, la 

propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare sunt aduse la 

cunoştinţă consilierilor locali cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei. 

 (3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu 

majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali. 

 (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) 

se face cu respectarea prevederilor art. 152 din Cod. 

 (5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa 

instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie. 

 (6) Aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de 

consilier local al viceprimarului. 

 Art. 39 (1) Aprecierea necesitatii si oportunitatii adoptarii hotararilor apartine exclusiv 

Consiliului Local. Intocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevazute de lege, 

contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate si semnarea documentelor de fundamentare angajeaza 

raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, a semnatarilor, in cazul incalcarii legii, in 

raport cu atributiile specifice. 

 (2) In cazul in care printr-un act administrativ al Consiliului Local adoptat fara a fi 

fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalitatii s-au produs 

consecinte vatamatoare, este angajata raspunderea juridica a Consiliului Local, in conditiile legii si 

ale Codului. 

 

 

 

Presedinte de sedinta  Contrasemneaza 

 

Toderici Ioan Secretar general 

    Serban Dorin 


